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FOREWORD
Euro‐ELECS 2015 is the first Latin American and European conference on sustainable buildings
and communities. This international event is organized by UMinho, UFMS, Ufes, ANTAC and
iiSBE_PT in Guimarães, Portugal, from the 21st till the 23rd of July 2015.
This event is the evolution of the several previous ELECS (Encontro Latinoamericano sobre
Edificações e Comunidades Sustentáveis), which started in 1997 and were held biannually since
2001.
Euro‐ELECS 2015 is an innovative scientific event targeted on “Connecting People and Ideas”
and aiming to bridge the gap between the academic environment, society, theory and practice,
connecting European countries and the countries of Latin America. The conference is focused
on the themes of Sustainable Buildings and Sustainable Neighborhoods and in the contributions
to achieve these targets.
Building sector uses, globally, about 40% of energy, 25% of water, 40% of natural resources and
emit approximately 1/3 of greenhouse gas emissions (the largest contributor). Residential and
commercial buildings consume approximately 60% of the world’s electricity. Existing buildings
represent significant energy saving opportunities because their performance level is frequently
far below the current efficiency potentials. Energy consumption in buildings can be reduced by
30 to 80% using proven and commercially available technologies. Investment in building energy
efficiency is accompanied by significant direct and indirect savings, which help offset
incremental costs, providing a short return on investment period. Therefore, buildings offer the
greatest potential for achieving significant greenhouse gas emission reductions, at least cost, in
developed and developing countries.
On the other hand, there are many more issues related to the sustainability of the built
environment than energy. The building sector is responsible for creating, modifying and
improving the living environment of the humanity. Construction and buildings have considerable
environmental impacts, consuming a significant proportion of limited resources of the planet
including raw material, water, land and, of course, energy. The building sector is estimated to
be worth 10% of global GDP (5.5 trillion EUR) and employs 111 million people. However, in
developing countries, much of the large amount of the generated jobs does not necessarily
imply decent work and quality of life as informal and/or degrading jobs are numerous in
construction. Furthermore, many people remain excluded, economically and socially, living in
informal housing and in unplanned urban areas.
The building construction sector has the responsibility to contribute to the sustainable
development and, subsequently, contribute to diminish inequity, hunger and disease. These
issues are not new, but did not change too much in the last decades and we still have the
challenge of driving the cultural and environmental richness of these countries to a more
sustainable scenario. New sustainable construction opens enormous opportunities because of
the population growth and because of the search for wealthy environments. Construction
stimulates the urbanization and the construction activities represent up to 40% of GDP.
Therefore, building sustainably will result in healthier and more productive environments.
The sustainability of the built environment, the construction industry and the related activities
are a pressing issue facing all stakeholders in order to promote the sustainable development of
the world.
The conference topics cover a wide range of up‐to‐date issues and the contributions received
from the delegates reflect critical research and the best available practices in the field of
sustainable buildings and communities.
More than 500 abstracts were received from which resulted 332 full papers. After the evaluation
process 212 papers were approved for oral presentation, all being published in its full version in
these proceedings.
The received contributions are distributed by the following 12 major themes:
 Innovation and improvement of sustainable construction materials or systems (low and high
tech solutions)

vii

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

 Sustainable design solutions (low cost, reuse, eco efficiency, renovation, retrofitting, urban
renovation)
 Sustainable building technology and management
 Technical knowledge for materials, buildings, neighborhoods and building sector
 Policies and strategies for a sustainable built environment
 Governance for a sustainable built environment
 Empowerment and participation processes for sustainability
 Social housing and buildings affordable to all
 Assessment tools (life cycle analysis, rating tools and monitoring) for materials, buildings,
neighborhoods and building sector
 Education for sustainability
 Urban mobility and accessibility
 Resources (water and energy) and residues management
In addition, a relevant number of contributions were received to the following 9 Special Sessions
organized by some colleagues that collaborated closely with the organizing committee:
 Earth architecture and construction
 BIM and sustainable construction
 Sustainable construction sites
 Spatial patterns of urban ecosystems
 Open spaces system for a sustainable built environment
 Acoustics applied to buildings and sustainable environments
 Integrated design of renewable energy systems in buildings
 Rural housing, technologies and building cultures
 Building integration of solar thermal systems
All the papers selected for presentation at the conference and published in these Proceedings,
went through a refereed review process and were evaluated by, at least, two reviewers.
The Organizers want to thank all the authors who have contributed with papers for publication
in the proceedings, to all reviewers, whose efforts and hard work secured the high quality of all
contributions to this conference and to the organizers of the special sessions that helped to
tackle some specific topics very relevant for the sustainability of the built environment.
The Organizing Committee
Andrea Naguissa Yuba – Federal University of Mato Grosso do Sul
Cristina Engel de Alvarez – Federal University of Espírito Santo
Luis Bragança – University of Minho
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PREFÁCIO
O Euro‐ELECS 2015 é a primeira conferência latino‐americana e européia sobre edificações e
comunidades sustentáveis. Este evento internacional está sendo organizado por UMinho, UFMS,
UFES, ANTAC e iiSBE_PT, em Guimarães, Portugal, de 21 a 23 de julho de 2015. O evento é a
evolução dos vários ELECS anteriores (Encontro Latinoamericano sobre Edificações e
Comunidades Sustentáveis) que tiveram início em 1997 e com sucessivas edições realizadas a
cada dois anos a partir de 2001. O Euro‐ELECS 2015 é um evento científico inovador orientado
para o tema "Conectando Pessoas e Ideias" e que tem o objetivo de preencher a lacuna entre o
ambiente académico, a sociedade, a teoria e a prática, ligando os países europeus e os países
da América Latina. A conferência está focada nos temas dos Edifícios Sustentáveis, dos Bairros
Sustentáveis e nas contribuições para atingir essas metas.
O sector da construção utiliza, a nível global, cerca de 40% da energia, 25% de água, 40% dos
recursos naturais e emite aproximadamente 1/3 das emissões de gases de efeito estufa (é o
maior contribuinte). Os edifícios residenciais e comerciais consomem cerca de 60% da
eletricidade do mundo. Os edifícios existentes, por apresentarem baixos níveis de desempenho,
apresentam oportunidades de redução de consumo de energia significativas. O consumo de
energia em edifícios pode ser reduzido de 30 a 80% utilizando tecnologias comprovadas e
disponíveis no mercado. O investimento na eficiência energética pode representar economias
diretas e indiretas, que ajudam a compensar os custos incrementais, proporcionando um curto
período de retorno sobre o investimento. Em paralelo, os edifícios oferecem grande potencial
para atingir reduções significativas de emissões de gases de efeito estufa, a um custo menor,
tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento.
Por outro lado, para além da energia, há mais questões relacionadas com a sustentabilidade do
ambiente construído. O sector da construção é responsável por criar, modificar e melhorar o
ambiente para a humanidade. A construção e os edifícios têm impactos ambientais
consideráveis, consumindo uma parte significativa dos recursos limitados do planeta, incluindo
nesse contexto as matérias‐primas, água, terra e, também, a energia. O sector da construção
está estimado em 10% do PIB mundial (5,5 mil milhões de euros) e emprega 111 milhões de
pessoas. No entanto, nos países em desenvolvimento, parte da grande quantidade de empregos
gerados não implica necessariamente em trabalho digno e com qualidade de vida uma vez que
o emprego informal e/ou postos de trabalho degradantes são numerosos na construção civil.
Além disso, muitas pessoas continuam a ser excluídas, económica e socialmente, vivendo em
habitações informais e em áreas urbanas sem planejamento.
O setor de construção tem a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável
e, consequentemente, auxiliar para a diminuir a desigualdade, a fome e as doenças. Estas
questões não são novas, mas a situação não mudou muito nas últimas décadas, sendo ainda um
grande desafio direcionar a riqueza cultural e ambiental destes países para um cenário mais
sustentável. A construção sustentável abre significativas oportunidades em função do
crescimento da população e, também, motivado pela procura do bem estar. A construção
estimula a urbanização e as atividades de construção representam até 40% do PIB. Portanto, a
construção sustentável induz à geração de ambientes mais saudáveis e mais produtivos.
A sustentabilidade do ambiente construído, da indústria da construção e das atividades
relacionadas são questões prementes para todos os intervenientes no processo construtivo, a
fim de promover o desenvolvimento sustentável do mundo. Os tópicos da conferência
abrangem uma ampla gama de questões atuais e as contribuições recebidas pelos participantes
refletem a investigação fundamental e as melhores práticas disponíveis no domínio das
edificações e das comunidades sustentáveis.
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Foram recebidos cerca de 500 resumos, a partir dos quais resultaram em 332 artigos completos
submetidos. Após o processo de avaliação, 257 trabalhos foram aprovados para apresentação
oral, estando todos publicados em versão completa nos anais do evento.
As contribuições recebidas estão distribuídas pelos seguintes 12 principais temas:
• Inovação e melhoria nos materiais e sistemas de construção sustentáveis (soluções low e
high tech)
• Soluções de projeto sustentáveis (baixo custo, reutilização, eco eficiência, renovação,
regeneração urbana)
• Transferência de conhecimento técnico para materiais, edificações e espaços urbanos
sustentáveis
• Estratégias e políticas para a sustentabilidade do ambiente construído
• Governança para a sustentabilidade do ambiente construído
• Processos de participação e de empoderamento para a sustentabilidade
• Habitação social e edificações de baixo custo
• Ferramentas de avaliação (análise de ciclo de vida, certificação da sustentabilidade e
monitoramento) para materiais, edificações e espaços urbanos sustentáveis
• Educação para a sustentabilidade
• Mobilidade urbana e acessibilidade
• Recursos (água e energia) e tratamento de resíduos
Além disso, um número relevante de contribuições foram recebidas para as seguintes 9 Sessões
Especiais organizadas por colegas que colaboraram ativamente com a comissão organizadora:
• Arquitetura e construção em terra
• BIM e construção sustentável
• Canteiros sustentáveis
• Padrões espaciais dos ecossistemas urbanos
• Sistema de espaços abertos para um ambiente construído sustentável
• Acústica aplicada a edifícios e ambientes sustentáveis
• Projeto integrado de sistemas de energias renováveis em edifícios
• Habitação, tecnologias e culturas construtivas rurais
• Integração de sistemas solares térmicos em edifícios
Todos os trabalhos selecionados para apresentação na Conferência e publicados nos anais
passaram por um processo de revisão por especialistas e foram avaliados por, no mínimo, dois
avaliadores.
Os organizadores agradecem a todos os autores que contribuíram com artigos para publicação
destes anais; a todos os avaliadores, cujos esforços e trabalho árduo garantiram a alta qualidade
das contribuições para esta conferência; e aos organizadores das sessões especiais que
ajudaram a promover alguns temas específicos de grande relevância para a sustentabilidade do
ambiente construído.
A Comissão Organizadora
Andrea Naguissa Yuba – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Cristina Engel de Alvarez – Universidade Federal do Espírito Santo
Luis Bragança – Universidade do Minho
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PREFÁCIO
El Euro‐ELECS 2015 es la primera conferencia latinoamericana y europea en edificios y
comunidades sostenibles. Este evento internacional es organizado por UMinho, UFMS, UFES,
ANTAC y iiSBE PT, en Guimarães, Portugal de 21 al 23 de Julio de 2015.
El evento es la evolución de varios ELECS anteriores (Encontro Latinoamericano sobre
Edificações e Comunidades Sustentáveis) que se inició en 1997 y con sucesivas ediciones
realizadas a cada dos años a partir de 2001.
El Euro‐ELECS 2015 es un evento científico innovador cuyo tema es "Conectando Personas e
Ideas" y tiene por objetivo llenar el vacío existente entre el ámbito académico, la sociedad, la
teoría y la práctica, haciendo la vinculación entre los países europeos y de América Latina. La
conferencia se centró en los temas de Edificios Sustentables, los Barrios Sustentables y las
contribuciones para lograr estos objetivos.
El sector de la construcción utiliza, a nivel mundial, alrededor del 40% de energía, el 25% de
agua, 40% de los recursos naturales y emite aproximadamente 1/3 de los gases de efecto
invernadero (el mayor contribuyente). Edificios residenciales y comerciales consumen alrededor
del 60% de la electricidad mundial. Los edificios existentes, por presentaren bajos niveles de
desempeño, ofrecen oportunidades de reducción significativa del consumo de energía. El
consumo de energía en los edificios puede ser reducido de 30 a 80% utilizando tecnologías
probadas y disponibles comercialmente. La inversión en eficiencia energética puede representar
ahorros directos e indirectos, que ayudan a compensar los costos incrementales,
proporcionando un corto periodo de recuperación de la inversión. En paralelo, los edificios
ofrecen un gran potencial para lograr reducciones significativas de las emisiones de gases de
efecto invernadero a un costo menor, tanto en los países desarrollados y en desarrollo.
Por otra parte, además de la energía, existen más cuestiones relacionadas con la sostenibilidad
del ambiente construido. El sector de la construcción es responsable en crear, modificar y
mejorar el ambiente para la humanidad. La construcción y los edificios ocasionan impactos
ambientales considerables, consumiendo una parte significativa de los recursos limitados del
planeta, incluso en este contexto, las materias prima, el agua, la tierra y también la energía. El
sector de la construcción se estima en 10% del PIB mundial (5,5 millones de euros) y emplea 111
millones de personas. Sin embargo, en los países en desarrollo, parte de la gran cantidad de
empleos generados no implica necesariamente el trabajo digno y con calidad de vida, pues como
el empleo informal y/o puestos de trabajo degradantes son numerosos en la construcción civil.
Además, muchas personas siguen siendo excluidas, económica y socialmente, viviendo en
habitaciones informales en zonas urbanas sin planificación.
El sector de la construcción tiene la responsabilidad de contribuir para el desarrollo sostenible
y, consecuentemente, ayudar a disminuir la desigualdad, el hambre y las enfermedades. Estas
cuestiones no son nuevas, pero la situación no ha cambiado mucho en las últimas décadas, aún
siendo un desafío direccionar la riqueza cultural y ambiental de estos países para un escenario
más sostenible. La construcción sostenible abre significativas oportunidades por el crecimiento
de la población y, también, motivado por la búsqueda del bienestar. La construcción estimula la
urbanización y las actividades de construcción representan hasta 40% del PIB. Así, la
construcción sostenible induce a la generación de ambientes más saludables y más productivos.
La sostenibilidad del ambiente construido, de la industria de la construcción y de las actividades
relacionadas son cuestiones urgentes para todos los interesados en el proceso de construcción,
con el fin de promover el desarrollo sostenible del mundo.
Los temas de la conferencia abarcan una amplia gama de temas de actualidad y las
contribuciones recibidas de los participantes reflejan la investigación fundamental y las mejores
prácticas disponibles en el ámbito de los edificios y comunidades sostenibles.
Fueron recibidos 500 resúmenes, que resultaron en 332 artículos completos sometidos. Después
del proceso de evaluación, 230 trabajo fueron aprobados para presentación oral, con todos
estos publicados en su versión completa en las actas del evento.
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Las contribuciones recibidas se distribuyen por los siguientes 12 temas principales:
• Innovación y mejoría en los materiales y sistemas de construcción sostenibles (soluciones
low y high tech)
• Soluciones de proyectos sostenibles (bajo costo, reutilización, eco‐eficiencia, renovación,
regeneración urbana)
• Gestión y tecnología de construcción sostenible
• Transferencia de conocimientos técnicos para materiales, edificaciones y espacios urbanos
sostenibles
• Edificios de balance energético casi nulo
• Estrategias y políticas para la sostenibilidad del ambiente construido
• Gobernanza para la sostenibilidad del ambiente construido
• Procesos de participación y de empoderamiento para la sostenibilidad
• Habitación social y edificación de bajo costo
• Herramientas de evaluación (análisis del ciclo de vida, certificación de sostenibilidad y
monitoreo) para materiales, edificaciones y espacios urbanos sostenibles
• Educación para la sostenibilidad
• Movilidad urbana y accesibilidad
• Agricultura / producción de alimentos urbana
• Recursos (agua y energía) y gestión de los residuos
Además, se ha recibido un número significativo de contribuciones para las siguientes 9 Sesiones
Especiales organizados por colegas que colaboraron activamente con el comité organizador:
• Arquitectura y construcción en tierra
• BIM y construcción sostenible
• Sítios de construcción sostenibles
• Patrones espaciales de los ecosistemas urbanos
• Sistema de espacios abiertos para un ambiente construido sostenible
• Acústica aplicada a edificios y ambientes sostenibles
• Diseño integrado de sistemas de energías renovables en edificios
• Viviendas rurales, tecnologías y culturas de construcción
• Integración de sistemas solares térmicos en edifícios
Todos los trabajos seleccionados para su presentación en la Conferencia y publicados en las
actas pasaron por un proceso de revisión por especialistas y fueron evaluados por al menos dos
revisores.
Los organizadores agradecen a todos los autores que contribuyeron con artículos para la
publicación de este libro ce actas; a todos los evaluadores, cuyos esfuerzos y trabajo arduo
aseguraron la alta calidad de las contribuciones a esta conferencia; y a los organizadores de las
sesiones especiales que ayudaron a promover algunos temas específicos de gran relevancia para
la sostenibilidad del ambiente construido.
El Comité Organizador
Andrea Naguissa Yuba – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Cristina Engel de Alvarez – Universidade Federal do Espírito Santo
Luis Bragança – Universidade do Minho
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to inform about the teaching experiences developed on
recent years in the academic subject called Construction Basics, corresponding to the last year
of the architecture career at the Autonomous Metropolitan University‐Xochimilco, in Mexico
City. It is a course of remarkable importance since, unlike what happens in the majority of
Mexican universities, teaching, research, social service and dissemination of earthen
architecture activities have been developed. These actions have gained increasing significance,
and since 2012, the Program is linked to the UNESCO Chair “Earthen architecture, constructive
cultures and sustainable development”, international network that is headed by the prestigious
organization CRAterre, at the School of Architecture of Grenoble, France.
Keywords: earthen architecture, constructive culture, sustainability, typology.
RESUMEN: La presente ponencia tiene como objetivo la difusión de las experiencias de los
últimos años en la impartición de la asignatura llamada Apoyo de Construcción, correspondiente
al último año de la Carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco, de la Ciudad de México. Se trata de un curso de notable relevancia debido a que, a
diferencia de lo que sucede en la mayoría de las universidades mexicanas, se han desarrollado
actividades de docencia, investigación, servicio social y difusión de la arquitectura de tierra.
Estas acciones han ido adquiriendo trascendencia y desde 2012 el Programa se vinculó a la
Cátedra UNESCO “Arquitecturas de tierra, culturas constructivas y desarrollo sostenible”, red
internacional que tiene como sede al prestigiado organismo conocido como CRAterre, en la
Escuela de Arquitectura de Grenoble, Francia.
Palabras clave: arquitectura de tierra, cultura constructiva, sostenibilidad, tipología.
1

INTRODUCCIÓN

La arquitectura de tierra ha formado parte de la cultura constructiva de México desde hace
milenios y sigue presente en gran parte de las obras históricas y tradicionales que conforman la
geografía nacional. Con tierra cruda se han construido diversos géneros de edificios mediante el
aprovechamiento de los recursos naturales de cada sitio, logrando el confort de los espacios en
condiciones geográficas con climas fríos y cálidos, secos y lluviosos.
Pero a pesar de los valores patrimoniales y ecológicos de la edificación con tierra, a lo largo del
siglo XX inició su decadencia como resultado de su substitución por materiales industrializados
que, por intereses comerciales, convencieron a la sociedad y a los profesionales de que tenían
mejores cualidades que los sistemas vernáculos. Esta tendencia tuvo un claro reflejo en las aulas
de las diversas universidades dirigidas a la enseñanza de la arquitectura e ingeniería, donde se
dejó de hablar de materiales tradicionales como la piedra, la madera, la cal y desde luego la
tierra, para centrarse solamente en el estudio de los materiales industrializados.
Sin embargo, a partir de la crisis energética de los años setenta y, sobre todo, gracias al avance
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que va adquiriendo la búsqueda del desarrollo sostenible y el uso de técnicas de bajo impacto
ambiental, la edificación con tierra se ha ido reposicionando en gran parte del orbe.
Paulatinamente, con base en esfuerzos focalizados, en diferentes universidades se empezaron
a desarrollar trabajos experimentales en los que la tierra reaparecía como un “material
alternativo”, término paradójico si se considera que siempre se trató del material básico de
construcción.
Una institución clave en el rescate de la edificación con tierra a nivel mundial fue CRAterre que,
con el apoyo de la Escuela de Arquitectura de Grenoble, Francia, desde 1979 ha desarrollado
trabajos de investigación y formado a buena parte de los arquitectos y constructores que
actualmente laboran en diversos países en este campo disciplinar.
Pero además de este impulso francés, en Alemania, Australia, Austria, Canadá, Corea, España,
Portugal, Estados Unidos y otros países tecnológicamente desarrollados, la edificación con tierra
ha tenido un crecimiento exponencial, derivado de la preocupación por el ahorro energético y
la apreciación de las cualidades ecológicas de este material. En concordancia con esa tendencia,
en 1998 se creó la Cátedra UNESCO “Arquitecturas de tierra, culturas constructivas y desarrollo
sostenible” a partir de una iniciativa de la Escuela de Arquitectura de Grenoble, destinada a la
formación de nexos académicos a diferentes niveles.

Figura 1. Casa de tierra construida por CRAterre durante los setenta en L’isle d’Abeau, Francia. (Foto: L. Guerrero)

Los organismos que conforman la Cátedra, además de estar convencidos de que el uso de la
tierra puede elevar la calidad de vida de la sociedad, han constatado que la incorporación de
estas técnicas ancestrales en las currículas universitarias, permite desarrollar diversas
capacidades de diseño en los estudiantes de arquitectura.
Sin embargo, en América Latina en general y en México en particular, la valoración de la tierra
ha sido mucho más lenta que en los países citados, y en gran medida, sigue ausente de la mayor
parte de las discusiones académicas.
Desde fines de los años setenta en nuestro país se tradujeron libros como Arquitectura para los
pobres (Fathy 1975), Arquitecturas de adobe (Bardou & Arzoumanian 1981) y varios de los
manuales de CRAterre. Además, algunos organismos del gobierno federal como la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas con apoyo de la Asociación Civil denominada
CONESCAL empezaron a proponer proyectos construidos con la técnica del adobe, que es la que
mayor nivel de difusión posee en México, y la técnica de los Bloques de Tierra Comprimida (BTC)
que empezaban a desarrollarse de manera experimental.
Pero en realidad, en aquél momento el interés por el tema se limitaba sólo a pequeños grupos
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de profesores pertenecientes a instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional,
la Universidad de Guadalajara, Autogobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco y Xochimilco, que trabajaban generalmente de forma aislada (Guerrero 1994).
La afiliación en los años noventa de algunos profesionales mexicanos a colectivos
iberoamericanos como sucedió con las redes Habiterra y PROTERRA, derivadas del programa
español CYTED, coadyuvó al intercambio de experiencias en este campo. Aún así, el desarrollo
de la investigación y la práctica de la edificación con tierra siguieron estando muy acotadas, en
comparación con la dinámica que fue tomando este dominio disciplinar en otros países del
continente americano y del resto del mundo.
Afortunadamente, en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM‐X en
adelante), durante los última década se han dado notables avances en la vinculación entre la
investigación y la enseñanza de estos procesos, especialmente con relación a la Reutilización del
Patrimonio Edificado, campo al que la carrera de arquitectura, desde su fundación, ha dedicado
intensos esfuerzos académicos y emprendido múltiples acciones de práctica profesional,
estudios de posgrado, difusión y servicio (Guerrero & Soria 2010).
Los profesores vinculados a la docencia de pregrado y posgrado de este campo entienden a la
Reutilización como una actividad que busca la preservación del patrimonio edificado a partir de
su adaptación funcional mediante la incorporación de componentes constructivos compatibles
con su estructura básica.
Desde la perspectiva pedagógica, se ha podido comprobar que este enfoque confiere a los
estudiantes una formación innovadora para su futura actuación profesional, pues les ayuda a
entender los cambios y permanencias del significado, funcionamiento y trabajo estructural de
las obras del pasado, con miras a su adaptación para nuevos fines, práctica que cada vez
adquiere mayor impulso en el país, por motivos económicos, ecológicos y culturales.
Bajo esta óptica, el conocimiento de los materiales tradicionales, como es el caso de la tierra en
sus diferentes sistemas de aplicación, abre un panorama muy amplio en lo que respecta a la
comprensión integral de la lógica constructiva de los edificios y su vinculación con el medio
natural y cultural en el que están insertos.
Con estos antecedentes, en 2010 se iniciaron las gestiones para que la UAM‐X se integrara a la
Cátedra UNESCO “Arquitectura de tierra” a fin de potenciar a nivel internacional las actividades
de docencia e investigación que varios profesores han desarrollado por décadas y que, a pesar
de su relevancia desde el punto de vista pedagógico, y sobre todo social, no habían recibido la
atención que merecían.
En el presente texto se exponen algunos de los preceptos de las actividades que se realizan en
el Apoyo de Construcción, asignatura que se imparte en el último año de la carrera de
arquitectura, así como diversas experiencias de investigación, servicio social y difusión que
convergen con los objetivos de la Cátedra UNESCO, red a la que la UAM‐X ingresó en 2012.
2

PROCESO TIPOLÓGICO DE DISEÑO

La arquitectura tradicional, como sucede con otras creaciones artesanales como la cestería, los
textiles o la cerámica, se basa en patrones que han servido como guía de diseño colectivo, cuyos
resultados finales siempre han sido claramente singulares. Se trata de composiciones
estructuradas tipológicamente que han sido heredadas de generación en generación, desde
mucho antes de que aparecieran las nociones académicas de la arquitectura, e incluso previas al
surgimiento profesionalizado de los arquitectos. Durante milenios las construcciones “mayores y
menores” se sustentaron en conceptos tipológicos transmitidos por medio de la tradición.
La mayor parte de la arquitectura del mundo está constituida por obras de pequeñas
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proporciones, materializadas con un mínimo de recursos, destinadas principalmente a vivienda y
que fueron creadas por sus usuarios a partir del trabajo en comunidad. Estas obras, además de ser
magníficas respuestas morfo funcionales a las necesidades locales, encierran en sus rincones
rastros de la sabiduría milenaria que es producto de ensayos y errores ancestrales, en un esfuerzo
por emplear racionalmente los recursos materiales de cada región, como mecanismo de
adaptación al medio ambiente.
La arquitectura tradicional es la expresión tangible de la forma de vivir y entender el mundo de
comunidades mantenidas al margen del llamado “progreso”, pero que han satisfecho sus
necesidades de manera autónoma y en comunión con su entorno, por lo que son una fuente
inigualable de aprendizaje para la arquitectura presente y futura.
Pero ¿cómo pueden los arquitectos actuales, ajenos a la construcción tradicional, relacionarse con
ella? Algunas ideas en este sentido fueron propuestas desde los años sesenta por arquitectos
italianos como Muratori, Rogers, Aymonino, Argan, Rossi y Caniggia, dentro de la corriente
denominada “tipología arquitectónica”, noción que parte de la premisa de que no es posible
entender a la arquitectura y el urbanismo desvinculados de su momento histórico y lugar. Por lo
tanto no se debería diseñar sin el adecuado conocimiento que permita generar “arquitecturas
situadas”, es decir, insertas equilibradamente en su espacio y tiempo. La tipología arquitectónica
permite proyectar con premisas claras, bajo unas condiciones tales que el diseño final resulta
imprevisto y original (Rossi 1982), pero armónico con su entorno.

Figura 2. Tipología de graneros de tierra y paja característicos del centro de México. (Foto: L. Guerrero)

Se fundamenta en la hipótesis que considera que buena parte de la crisis arquitectónica y urbana
de mediados del siglo veinte, tuvo su origen en la ruptura con el pasado y con lo local, además de
la consideración de la “singularidad” como un valor primordial del diseño.
La tipología propone un camino que intenta reconectar al diseño presente con el pasado y con su
entorno natural y cultural, empleando a la tradición como puente de enlace. Se introduce el
concepto de “proceso tipológico”, considerado como una especie de “esencia” de la arquitectura
que a pesar de la presencia de lenguajes ajenos a las obras locales, subyace en invariantes
formales, funcionales y materiales que se pueden identificar y usar como base para la generación
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de espacios adecuados cronotópicamente (Caniggia & Maffei 1995).
La noción de proceso tipológico parte de la comprensión del ambiente como un organismo
unitario conformado por componentes limitados por cinco escalas dimensionales que abarcan
desde los elementos constructivos, las edificaciones, los tejidos, las áreas urbanas, hasta las
estructuras territoriales.
Para comprender el proceso tipológico e intentar insertarse en su devenir, es necesario que los
arquitectos se lo “reapropien”. El método de “reapropiación” que propone Gianfranco Caniggia
parte del análisis o lectura de su desarrollo local, con el fin de trabajar gradualmente en las cinco
escalas dimensionales arriba mencionadas, en una ruta que va de lo general a lo particular, sin que
se pierda su visión unitaria.
La segunda etapa de su método es la “determinación intencionada de los últimos pasos del
proceso tipológico espontáneo” es decir, el procedimiento de construcción que las comunidades
tradicionales usaron a lo largo de la historia. Se sigue un camino alternativo a la “invención” actual,
a través de una “reproyección” en la que se proponen intervenciones que respeten las escalas y
pasos deducidos del análisis de las formas de apropiación del entorno, que los habitantes locales
han realizado espontáneamente.
“Reproyectar” equivale a intervenir en alguna fase del proceso tipológico, rechazando tanto los
“catálogos de necesidades” como los “repertorios de formas” que han dado pie a los “antojos”
proyectuales que caracterizan la arquitectura globalizada.
El proceso de “reproyección” es inverso al de lectura por lo que se inicia en la escala territorial
para llegar hasta la definición de los detalles. Caniggia considera que cada obra es un organismo
compuesto por elementos que pueden ser vistos como organismos de escala menor y lógicamente
son divisibles en sus propios elementos.
3

APLICACIÓN DEL PROCESO

La arquitectura de tierra es un ejemplo claro de esta visión orgánica del entorno edificado, por lo
que desde hace varios años se considera uno de los ejes proyectuales del último año de la carrera
de arquitectura (Guerrero 1996), y en la actualidad se implementa en la UAM‐X, en el Área de
Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado.
En la asignatura llamada Apoyo de Construcción se trabaja en áreas rurales o periféricas a la Ciudad
de México, de fácil acceso desde la Universidad. Se busca generar propuestas de diseño que
resuelvan problemas sociales prioritarios, es asentamientos en los que se conservan evidencias
del uso de sistemas constructivos tradicionales, entre los cuales normalmente se encuentran las
estructuras de tierra cruda.
Para la labor académica del citado Apoyo se plantean como objetivos generales:
1. Sensibilizar a los estudiantes con respecto a la conservación de la naturaleza, tradición e historia
de los emplazamientos existentes, mediante el fomento de la búsqueda de integración de la nueva
arquitectura en sitios urbanos y rurales.
2. Propiciar la convergencia del aprendizaje de la teoría, historia, diseño y construcción.
3. Desarrollar la recuperación de los materiales y sistemas constructivos locales que no alteren el
equilibrio ecológico de los emplazamientos.
4. Integrarse a los procesos de producción de la arquitectura tradicional mediante la
reconstrucción racional de los pasos que la gestaron a lo largo de su historia.
5. Promover la comprensión y uso de la tipología como base epistemológica del diseño.
De esta forma se busca modificar la actitud de los futuros arquitectos con respecto al aprendizaje
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de las maneras de resolver los problemas en las comunidades tradicionales, con el fin de intentar
romper con la nociva costumbre de imponer en los pueblos vernáculos los esquemas urbanos.
Para cada generación se eligen sitios singulares en los que se puedan desarrollar investigaciones y
propuestas desde el nivel regional hasta el de los detalles constructivos. A partir del análisis
tipológico que se ha mencionado, los equipos de estudiantes identifican los problemas que habrán
de resolver, mediante el empleo de materiales sustentables, entre los que lógicamente destaca la
tierra cruda.
Con base en la investigación realizada y la identificación de los problemas de los habitantes en su
correlación con el entorno natural y cultural, cada equipo desarrolla tres alternativas de diseño.
Intencionalmente se les pide que la primera propuesta sea una traducción prácticamente literal
de los resultados del estudio del proceso tipológico.
La segunda propuesta debe tener un mayor grado de libertad de interpretación, tratando de hacer
aportaciones constructivas que sean acordes con las necesidades reales de los habitantes. Pero
además, se les propone que desplieguen alternativas tecnológicas empleando los materiales
naturales locales (tierra, piedra, materiales vegetales). Si por ejemplo en las localidades se
construye con adobe, se motiva a los alumnos a que realicen propuestas de empleo de bloques de
tierra comprimida, tapial o bajareque, a fin de resolver problemas con sistemas distintos a los
originales. Se insiste en que esta segunda propuesta debe evidenciar la época actual en la que se
está realizando, y que además cumpla con los requisitos técnicos, funcionales y de confort,
dependientes del sitio geográfico en el que se trabaje.
La tercera propuesta debe cumplir también con las condiciones anteriores pero ahora ha de
reinterpretar –de la manera más libre que sea posible– los rangos tipológicos analizados, pero
obviamente, dentro de sus límites de sustentabilidad.
Como parte del proceso de trabajo de campo, los estudiantes llevan a la universidad diferentes
tipos de tierras de las localidades y dentro del Laboratorio de Materiales realizan pruebas de
caracterización tales como sedimentación en agua, retracción volumétrica, retracción lineal y
tamizado mecánico. Posteriormente modifican las condiciones naturales de los suelos con los que
están trabajando a fin de estabilizarlos con fibras vegetales, mucílagos, cal, puzolanas, cemento,
u otros materiales disponibles.

Figura 3. Maquetas de adobes a escala desarrolladas por los estudiantes. (Foto: L. Guerrero)

En semanas posteriores, los equipos de estudiantes construyen maquetas a escala 1:50 o 1:25 de
algunos detalles constructivos de sus proyectos y finalmente, realizan elementos constructivos a
escala natural de las diferentes técnicas constructivas que se utilizan en México (adobe, bajareque,
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tapial, cob, Bloques de Tierra Comprimida, tierra vertida). Como parte del proceso de evaluación
material se realizan pruebas de resistencia a la compresión para conocer el comportamiento
estructural de los elementos que edificaron. De esta forma se adquiere una vivencia que incorpora
la teoría y la práctica de la edificación con tierra.
4

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CÁTEDRA UNESCO

Como se mencionó líneas arriba, la Cátedra UNESCO “Arquitecturas de tierra, culturas
constructivas y desarrollo sostenible”, se generó a fines de la década de los noventa en la École
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG), con el impulso del Centre International
de la Construction en Terre (CRAterre).
Su propósito esencial consiste en acelerar la difusión dentro de la comunidad internacional de
conocimientos científicos y técnicos sobre arquitectura de tierra a partir de dos ejes principales: el
patrimonio arquitectónico de tierra (conservación, gestión y valorización) y los asentamientos
humanos (ecohábitat y desarrollo sostenible situado).
Sobre esta base, la Cátedra busca favorecer el desarrollo de polos regionales y subregionales de
generación y docencia de conocimientos, soportados por las instituciones que colaboran en la red,
de manera que en el corto y mediano plazo implementen actividades científicas y aplicadas, de
investigación y desarrollo, así como de difusión a todo nivel. Se impulsa la colaboración para
insertar dichas actividades a cursos de formación profesional, de formación especializada, de
maestría y doctorado (www.craterre.org/enseignement:chaire‐unesco/?new_lang=fr_FR).
La Cátedra se estableció en 1998 con ocho entidades, luego de once años la red se amplió a
veintisiete instituciones y actualmente agrupa a cuarenta y tres organismos (casi todos
universitarios, pero también profesionales), situados en veintidós países de cuatro continentes, a
saber: Angola, África del Sur, Argentina, Brasil, Camerún, Colombia, Corea del Sur, Chile, China,
España, Francia, India, Irán, Italia, Marruecos, México, Nigeria, Perú, Portugal, República
Democrática del Congo, Uganda y Uruguay.
El impacto de las actividades de la Cátedra UNESCO y la red Unitwin, se evidencia en
contribuciones en el campo del desarrollo local sostenible, mediante la valorización de la
diversidad cultural y los recursos naturales locales, así como en la lucha contra la pobreza a través
de la educación, capacitación y acceso al hábitat. (Guerrero et al. 2010)
Estas acciones además de generar conciencia en las jóvenes generaciones, propician el desarrollo
de investigaciones colectivas relacionadas con el aprovechamiento sustentable del entorno
natural, de manera que se preserve la sabiduría generada en el pasado como un recurso cultural
tendiente a elevar la calidad de vida de las generaciones futuras.
En concordancia con estos principios generales, en mayo del 2009 se planteó ante el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) dependiente de la SEP, un proyecto de investigación
vinculado con la conformación de Redes Temáticas de Investigación, con la participación de tres
instituciones académicas: la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la Universidad
Autónoma de Tamaulipas en Tampico y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El nombre que
se le dio al proyecto fue “Desarrollo de materiales y técnicas de construcción de bajo impacto
ambiental para el diseño arquitectónico y la conservación del patrimonio edificado” y tuvo como
una de sus líneas troncales la edificación con tierra, ámbito en que las tres instituciones habían
desarrollado estudios aisladamente.
Gracias a este marco institucional se han generado diversas actividades de investigación centradas
en la estabilización de suelos e incrementos en su capacidad de carga y resistencia a la humedad,
principales limitaciones de las obras de tierra (Guerrero et al. 2011).
Para el desarrollo de estas investigaciones se contó con el apoyo de alumnos de servicio social de
la carrera de arquitectura y los resultados han sido presentados en diversos foros académicos
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nacionales y extranjeros. Además, han sido publicados en las memorias de dichos eventos así
como en revistas de circulación internacional (Roux & Guerrero 2011). Como parte del proyecto
de investigación referido, se solicitaron recursos para construir un prototipo experimental de
tierra, con capacidad para edificarse en varias etapas, y pensado para servir a la Universidad como
“Salón de Usos Múltiples” (Soria et al. 2011).
La Rectoría de la Unidad autorizó el emplazamiento del prototipo en terrenos de la Universidad
situados en “Las Ánimas”, Tulyehualco. En el diseño y supervisión de obra participaron alumnos
de servicio social y se buscaba poner en práctica tres sistemas constructivos: Bloques de tierra
comprimida, tapia pisada y Hormigón de Tierra Estabilizada. A principios del 2013 el Arq. Mario
Larrondo se integró en la obra y gracias al apoyo económico adicional de la institución, se pudo
concluir en septiembre del mismo año.
Finalmente, como una respuesta adicional a los compromisos establecidos con la Cátedra UNESCO
con la firma del convenio por parte de la UAM‐Xochimilco en 2012, además de las acciones de
docencia e investigación referidas, se realizan prácticas de difusión en eventos anuales llamados
“Seminario‐Taller Tecnologías Alternativas de Construcción y Reutilización Arquitectónica
(TACRA)”.
Se trata de reuniones en las que los profesores que conforman el Área de Investigación y Cuerpo
Académico de Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado de la División de CYAD
presentan ponencias y dirigen actividades de edificación con tierra a grupos de alumnos de la
carrera de arquitectura. Además, en los talleres TACRA se invita a profesores, investigadores y
constructores externos a la UAM a que compartan sus experiencias y que coordinen algunas
prácticas del taller.
5

CONCLUSIONES

Con la experiencia de los años de aplicación de la metodología da análisis y síntesis tipológica de
obras vernáculas en proyectos arquitectónicos contemporáneos, se ha hecho evidente el avance
en la conciencia que los estudiantes adquieren acerca de la importancia que tiene la preservación
y salvaguarda de la arquitectura tradicional.
Los arquitectos contemporáneos pueden participar en la conservación de los sistemas
constructivos tradicionales mediante dos tipos de labores. Primero reconociendo los valores de la
arquitectura vernácula y teniendo la humildad para aprender de ellos.
Hassan Fathy (1975) escribió que "El arquitecto debe respetar la obra de sus predecesores y la
sensibilidad pública, no utilizando sus obras como medio de publicidad personal. De hecho ningún
arquitecto puede evitar el uso de las obras de los arquitectos que le precedieron; por más que se
esfuerce en ser original, la mayor parte de su obra estará en una tradición y otra. ¿Por qué,
entonces, despreciar la tradición de su propio país o distrito?"
Como se ha podido constatar, la dificultad del aprendizaje para personas ajenas a las comunidades
locales por no compartir su cultura, puede, ser suplida en cierta medida, mediante el análisis y
síntesis de sus características tipológicas.
Es necesario extraer y estudiar los rasgos generales de la arquitectura, buscando una estructura
lógica que apoye la enseñanza, no solamente de las soluciones particulares, sino principalmente
de la manera y razones que apoyaron tales soluciones.
En esta línea de pensamiento, la incorporación de conocimientos sobre arquitectura de tierra
como eje de la currícula del Apoyo de Construcción que se imparte en el undécimo trimestre de la
carrera de arquitectura, abre un amplio abanico de oportunidades. Se generan conocimientos para
mejorar la calidad de vida de la sociedad al tiempo que se propicia la conservación del patrimonio
edificado, del entorno natural y se aprenden lecciones generadas en la antigüedad.
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Además, se sensibiliza a los estudiantes sobre la necesidad de analizar el contexto en el que se
diseña para actuar de manera armónica con las preexistencias (Rogers 1965). Finalmente, se
llevan a práctica procesos en los que los alumnos construyen su propio conocimiento a partir de
la ejecución material de diversos sistemas constructivos que están a su alcance.

Figura 4. Estudiantes construyendo con tierra en el Laboratorio de Materiales de la UAM‐X. (Foto: L. Guerrero)

Estas acciones permitirán la modificación en la actitud de los futuros arquitectos con respecto al
diseño de obras nuevas en sitios tradicionales e históricos así como con relación a cualquier
emplazamiento natural o artificial en que proyecten. Con esta serie de trabajos en los que se
vincula la generación de conocimientos de la arquitectura tradicional construida con tierra, con el
diseño y la divulgación, se contribuye en el mejoramiento de los procesos teórico‐prácticos de
enseñanza aprendizaje y en el avance epistémico en esta materia, en concordancia con los
objetivos de la Cátedra UNESCO “Arquitecturas de tierra, culturas constructivas y desarrollo
sostenible”, de la que orgullosamente nuestra Universidad forma parte.
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ABSTRACT: The objective of this paper is to present the results of the comparison of the thermal
performance of an experimental prototype built with Compacted Poured Earth (CPE) and a test
prototype built with conventional industrialized construction materials, used as a reference. The
methodology involved a monitoring process through 45 consecutive days during a
representative underheating period in the location. The results showed that the CPE module,
with higher thermal mass, has a similar time lag relative to the reference prototype and a
decrement factor of 1.05 relative to the outside temperature during a representative 24 hours
daily analysis. The results are highly promising because in addition to bring out the potential of
CPE for thermal performance, it offers also inferior cost and low environmental impact.
Keywords: Earthen architecture, bioclimatic analysis, sustainability, poured earth.
RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo la difusión de los resultados de la
comparación del comportamiento térmico de un módulo experimental edificado mediante la
técnica de la Tierra Vertida Compactada (TVC) y un prototipo construido con materiales
industrializados convencionales, para usarse como referencia. La metodología implementada en
esta investigación consistió en un período de monitoreo durante 45 días consecutivos en un
período representativo de bajo calentamiento en el lugar. Los resultados indicaron que el
módulo de TVC, con mayor masa térmica, presentó un tiempo de retardo similar al prototipo
de referencia y un factor de decremento de 1.05, con respecto a la temperatura exterior,
durante un análisis representativo diurno de 24 horas. Los resultados son altamente
prometedores ya que, además de mostrar el adecuado desempeño térmico del sistema de TVC,
se trata de una técnica notablemente económica y con muy bajo impacto ambiental.
Palabras clave: Arquitectura de tierra, análisis bioclimático, comportamiento térmico, sosteni‐
bilidad, tierra vertida.
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1

INTRODUCCIÓN

Dentro de las diversas técnicas de construcción térrea desarrolladas en México a lo largo de la
historia, la tierra modelada y compactada en estado plástico, ha sido de las menos estudiadas.
Este sistema permitió la edificación de grandes conjuntos en la época prehispánica como las
llamadas “Casas en acantilado” que se localizan en las laderas montañosas que se extienden
desde el norte del país, hasta New Mexico y Colorado en los Estados Unidos (Gamboa &
Guerrero 2013). Igualmente, la ciudad de Paquimé, localizada muy cerca de la frontera entre
ambos países y que forma parte de la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por su
singularidad constructiva, fue realizada con tierra en estado plástico compactada manualmente.

Figura 1. Ruinas prehispánicas en Sírupa, Chihuahua, México (Foto: L. Guerrero)

Sin embargo, a partir de la conquista española del siglo XVI, esta técnica constructiva de origen
ancestral fue desplazada por el empleo del adobe que se volvió el sistema de edificación de
mayor predominio y trascendencia en el país.
Con el interés de recuperar y mejorar la técnica de tierra modelada, en la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco desde el 2009 se están llevando a cabo experimentos para
caracterizar la resistencia y comportamiento higrotérmico de su aplicación en muros.
En este proceso, durante el último año se han desarrollado alternativas del sistema constructivo
de la tierra modelada en estado plástico, pero, estabilizándola con cantidades moderadas de
cemento o de cal en combinación con puzolanas.
Por otra parte, se han experimentado diferentes medios para incrementar la velocidad de
ejecución y la calidad de edificación a partir del desarrollo de procedimientos de encofrado y
compactación tendientes a utilizar la tierra con el mínimo de agua necesaria para conformar
muros de manera similar al hormigón convencional de cemento.
Con el fin de poner en práctica la realización de un espacio habitable, que contara con medidas
similares a las de los locales que conforman la arquitectura doméstica que se produce de manera
masiva en México y para la que se suelen utilizar materiales de origen industrial –altamente
contaminantes y consumidores de energía– el presente año se edificó un módulo experimental
de 2.4m x 2.4m x 2.4m como dimensiones interiores. Su materialización permitió documentar
el procedimiento constructivo así como monitorear mediante dataloggers su comportamiento
higrotérmico, en comparación con un módulo de control construido en el mismo sitio y con
idénticas condiciones de orientación, pero con muros realizados con paneles convencionales
prefabricados con malla metálica, espuma de poliestireno y recubiertos de hormigón.
2

TIERRA VERTIDA COMPACTADA

La mayoría de los procesos constructivos que utilizan tierra confinada en estado plástico (tierra
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vertida, suelo‐cemento, cast earth, poured earth, H.T.E., terre coulée, etc.) se caracterizan por
emplear cemento o yeso como estabilizante y, por aplicar la lógica constructiva del hormigón
convencional con grandes moldes deslizables y sistemas mecánicos de mezclado y bombeo. Tales
condiciones obedecen al hecho de que estas técnicas se realizan principalmente en países con alto
desarrollo tecnológico, mano de obra costosa y ubicados en zonas débilmente sísmicas (Roux &
Guerrero 2011).
En la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, se han realizado ensayos y prototipos,
tendientes a ampliar la aplicabilidad de la tecnología de la tierra vertida a las condiciones socio
económicas de los países emergentes (Figura 2). Para tal efecto, se ha partido de la idea central de
recuperar y combinar la sabiduría de la construcción tradicional con las técnicas de cob, adobe y
tapia, pero empleando como materia prima tierra arenosa estabilizada con pequeñas
proporciones de cemento o de cal aérea, combinada con materiales puzolánicos (Soria et al. 2011).
La premisa parte de no considerar a los muros de tierra vertida como estructuras monolíticas sino
como mamposterías de grandes bloques, procurando que en su diseño estructural desarrollen
respuestas flexibles ante sismos. Además, se pretende construir con encofrados pequeños y
ligeros, fácilmente desplazables por operarios poco tecnificados así como por auto‐constructores.
Finalmente, se busca contar con componentes constructivos de tierra que se puedan desmoldar
en poco tiempo para desarrollar edificaciones que resulten competitivas con las que se realizan
con tecnologías convencionales basadas en el empleo de materiales de origen industrializado.

Figura 2. Construcción de una casa de TVC diseñada por la Arq. Alejandra Caballero. Tlaxcala, México. (Foto: L. Gue‐
rrero)

Los componentes constructivos que se han experimentado se realizan llenando los encofrados por
capas de tierra arenosa estabilizada con cemento o cal y mezclada con un 25 a 30 % de agua, que
se van apisonando paulatinamente.
Con esta condición hídrica que casi duplica la necesaria para elaborar Bloques de Tierra
Comprimida (BTC) o muros de tapia, no es posible lograr altos niveles de compactación pero en
cambio, con muy poco esfuerzo físico se distribuye el material de manera que se adhiera
apropiadamente en las capas que lo conforman como bloques monolíticos.
Los resultados que se presentan en este texto son muy prometedores pues se han obtenido
elementos constructivos que están listos para desmoldarse en 40 minutos, con lo que se agiliza
notablemente el proceso constructivo.
Además, en diversas pruebas de laboratorio que se han desarrollado, se ha podido verificar que
con proporciones de materiales estabilizantes puzolánicos inferiores al 10% en peso seco, es
posible incrementar la resistencia a la humedad y la compresión simple de los componentes
constructivos en más de 40 % con respecto a la tierra sin estabilizar (Guerrero et al. 2011).
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Es importante hacer notar que se decidió trabajar con una cantidad de agua relativamente baja
para la realización de las mezclas debido a que las dos vías de aplicación que se tienen previstas
para el uso de la tierra vertida requieren que este material esté lo más seco posible.
Por una parte se considera que este material puede ser de gran utilidad para la elaboración de
muros o componentes estructurales de viviendas realizadas en forma masiva, pero además se
espera poder emplear este sistema como medio para la reparación de estructuras históricas de
tierra que hayan perdido su unidad.
3

EL MÓDULO EXPERIMENTAL

Con estos antecedentes técnico constructivos, se tomó la decisión de edificar un módulo en una
zona experimental que se localiza al norte de la Ciudad de México, en la cual desde hace varios
años se han venido desarrollando diferentes análisis comparativos sobre estrategias bioclimáticas
(García Chávez J.R., Fernández, F. 2013), la mayoría de los cuales han servido como base para
estudios de maestría y doctorado dentro de la línea de Arquitectura Bioclimática de la U.A.M.
Azcapotzalco.
Estos estudios se basan en la comparación de diferentes estrategias de control bioclimático, que
se instalan en módulos experimentales que han ido siendo edificados paulatinamente en el mismo
terreno y con similares condiciones de orientación solar y relación con los vientos dominantes.
Estos módulos experimentales tienen una geometría cúbica de 2.4 m de largo, ancho y alto
interiores y con ventanas idénticas de 1.2 m de lado, localizadas una en cada muro y orientados
en las orientaciones solares o geográficas Norte, Este, Sur y Oeste. Se construyeron previendo que
quedaran a una distancia obtenida a partir de un cuidadoso estudio se asoleamiento, para evitar
que presentaran patrones de auto‐sombreado entre sí, que pudieran arrojar resultados no
confiables. Por lo tanto, todos cuentan con una exposición solar idéntica (Figura 3).

Figura 3. Análisis de asoleamiento. (Dibujo: F. Fernández)

El sistema constructivo, con muros y cubierta prefabricadas, y revestimientos exteriores e
interiores de cemento‐arena, se mantuvo constante en los primeros cuatro módulos que se
edificaron (Figura 4), con el fin de desarrollar experimentos de diversas estrategias bioclimáticas
que han sido evaluadas para lograr climatización natural y condiciones de confort higrotérmico.
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Figura 4. Vistas de las fachadas de los prototipos experimentales. (Dibujo. F. Fernández)

El procedimiento constructivo empleado para el módulo experimental de TVC se asentó sobre una
placa de cimentación de hormigón, con planta cuadrada de 3.6m de lado y 15 cm de espesor,
reforzada con malla electrosoldada y varillas de acero, similar a la utilizada en los cuatro módulos
previamente construidos y evaluados.
Sobre ella se trazaron los cuatro muros de 13 cm de ancho para ser revocados y pintados de
manera similar al resto de los módulos del conjunto. Se diseñaron encofrados de madera
contrachapada tipo “triplay” de 13mm de espesor, 0.6 m de altura y 1.2 m de longitud,
conformando la esquina de pares de muros para darle rigidez al montaje.
Los encofrados se sujetaron a la cimentación verificando los plomos y niveles así como la
separación constante del interior (Figura 5). Dada la esbeltez de los muros se colocaron en las
esquinas refuerzos ante posibles solicitaciones sísmicas hechos con malla electrosoldada (10 x 10
cm) doblada en ángulo con caras de 30 cm en cada lado, a todo lo alto del módulo para quedar
ahogada por la mezcla de tierra vertida.

Figura 5. Armado del encofrado para cerrar la primera hilada. (Foto: L. Guerrero)

Paralelamente a este proceso se realizaba la preparación del suelo natural que se había extraído
previamente del propio terreno. Se trataba de un suelo arenoso de color café grisáceo al cual se
le agregó 12% en volumen de cal aérea y 8% de cemento. Una vez que se mezcló perfectamente
en seco se le agregó lentamente agua hasta completar 25% del volumen de la tierra con lo que
consiguió tener un mortero notablemente denso.
Esta mezcla se fue vertiendo dentro del encofrado por capas de 10 cm que se apisonaban con
pisones de madera de base cuadrada de 10cm de lado, hasta que se llenaba completamente el
encofrado (Figura 5). Una hora después ya era posible desmoldar y empezar a recolocar el
encofrado en la esquina opuesta de manera que el proceso se realizaba con notable rapidez.
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Como se mencionó líneas arriba, cada módulo posee una ventana de forma cuadrada a la mitad
de la altura del muro, por lo que los tramos de la tercera y cuarta hilada tuvieron que ser edificados
con secciones adaptadas de los encofrados de las dos hiladas inferiores, además de requerir
anclajes especiales al terreno para controlar su verticalidad y espesor.
Finalmente, el techo y los pretiles se construyeron de mismo modo que el resto de los módulos
que conforman el conjunto experimental, es decir, con paneles prefabricados, hechos con mallas
metálicas rellenas de espuma de poliestireno y recubiertas con morteros de cemento arena. Esta
misma mezcla se empleó para revocar los muros de TVC por dentro y por fuera cuyas superficies
finalmente fueron pintadas a la cal (Figura 6), de manera que la única variable con respecto al resto
de los módulos fuera el núcleo de los muros.

Figura 6. Vista del encalado final del módulo de TVC y al fondo a la derecha el módulo de control. (Foto: L. Guerrero)

4 MASA TÉRMICA
La masa térmica de un material es una propiedad que puede utilizarse con ventajas importantes
en la arquitectura. La masa térmica es la propiedad que posee un material para almacenar
energía absorbida del sol y emitirla en función del tiempo. Sus propiedades se determinan en
relación a su calor específico (kJ/kg.K), que es la cantidad de calor que se requiere para
incrementar 1 kg de material en 1 K, y de su densidad (kg/ m³).
La masa térmica de un material se mide por su capacidad térmica volumétrica (kJ/m³.K), que a
su vez determina la cantidad de energía térmica almacenada por unidad de volumen del material
(m³) por cada incremento de temperatura de 1 K. Los materiales más adecuados por su masa
térmica son generalmente los que tienen mayor densidad, con la propiedad de almacenar
grandes cantidades de energía térmica para proporcionar calor durante los períodos de bajo
calentamiento y frescura durante los períodos de sobrecalentamiento.
5

MONITOREO DE COMPORTAMIENTO BIOCLIMÁTICO DEL MÓDULO DE TVC

Una vez que el módulo experimental construido con tierra vertida y compactada fue concluido en
su totalidad, incluyendo la instalación de ventanas y la incorporación de pintura de cal idéntica a
la del módulo de control, se procedió a instalar los sensores tanto en su interior en las diversas
superficies internas, en muros oeste y sur y en el plafón y en al centro de los módulos. Las
mediciones, realizadas durante cuarenta y cinco días consecutivos, en el período representativo
de bajo calentamiento del lugar, incluyeron la temperatura de las superficies interiores y la
temperatura ambiente al centro del espacio experimental, que se complementó con el registro de
la humedad relativa el ambiente interior. Simultáneamente con este monitoreo, se realizó el
registro de las variables ambientales en una estación meteorológica a pocos metros del área de
experimentación. En la Figura 7 se ilustran los resultados obtenidos del monitoreo.
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Figura 7. Resultados del monitoreo de los módulos de referencia y TVC durante el período de prueba

6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos indican que las temperaturas máximas del módulo de TVC es 4.92 K
menor que las que se presentan en el módulo de control, lo cual es debido al mejor
comportamiento térmico del módulo de TVC. Con respecto a la temperatura máxima del exterior
(31.3 ºC), el módulo de control y el de TVC son 7.656 K y 2.735 K más elevados, respectivamente y
en ambos casos están fuera del límite superior de la zona de confort establecida para este trabajo.
Esto indica que la temperatura máxima es mayor en el módulo de control 4.921 K. Por lo que
respecta a las temperaturas superficiales del módulo de control y el de TVC, las temperaturas están
dentro de la zona de confort. Por lo que respecta a las temperaturas promedio y mínimas, en
ambos módulos, están bajo el límite inferior de la zona de confort, pero la temperatura ambiente
promedio del módulo de TVC está más cercana al límite inferior de confort que la del módulo de
control. Una situación similar se presenta en el caso de las temperaturas mínimas.
En resumen, el módulo de TVC presentó un comportamiento térmico ligeramente mejor en
comparación con el módulo de control. Sin embargo, por tratarse de un sistema constructivo
apropiado con materiales y mano de obra de bajo costo, el módulo de TVC resultaría una
alternativa bioclimática más conveniente y con un menor impacto ambiental, por usar
materiales locales de bajo costo y una tecnología apropiada a las condiciones socio económicas
del lugar.
Con base en los resultados obtenidos, el material de TVC presentó características de buena masa
térmica y sus propiedades térmicas fueron ligeramente mejores que el módulo de referencia,
construido con un sistema constructivo convencional de origen industrial.
Por lo tanto, los resultados obtenidos del análisis comparativo son muy alentadores debido a
que, además de propiciar la disminución del consumo de materiales industrializados y la
consecuente reducción del impacto ambiental, se pueden obtener condiciones de confort
higrotérmico, equivalentes a las del módulo de referencia, que fue edificado con mallas de
metal, espuma de poliestireno y recubrimiento de cemento‐arena, materiales que tienen una
huella ecológica y un impacto ambiental más nocivo. Paralelamente se ha demostrado la
posibilidad del empleo de muros portantes realizados con la técnica de tierra vertida con
espesores de 15cm como los que se manejan en la mayor parte de la edificación masiva de
vivienda en México, con lo que se podría avanzar en el desarrollo de sistemas notablemente más
económicos que los de origen industrializado y potencialmente viables para ser aplicados en la
autoconstrucción asistida.
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7

CONCLUSIONES

A partir de los resultados del proceso constructivo desarrollado y de la evaluación de su
comportamiento térmico, es posible concluir que se trata de una tecnología con un alto potencial
de adaptación para su implementación masiva en las condiciones técnicas y climatológicas de la
Ciudad de México. Además, el local de geometría cúbica de 2.4m de lado fue concluido en su
totalidad en una semana, incluyendo su recubrimiento y pintura por un albañil y un ayudante.
La tierra que se utilizó para la edificación se extrajo directamente del propio sitio por lo que no
hubo ningún gasto económico ni impacto ambiental en su transformación en material
constructivo. Los volúmenes de material se redujeron al mínimo necesario para dar estabilidad al
local con lo que se demostró que es posible utilizar la técnica constructiva propuesta, en la
edificación de muros de 15cm de espesor, como los que se utilizan en la edificación masiva de la
Ciudad de México. De este modo se logra una reducción substancial en los costos derivados de los
materiales para muros. Cabe mencionar que durante el proceso constructivo y pocas semanas
después de la edificación, el sitio fue sacudido por dos sismos de regular intensidad (6.3 y 5.8
grados Richter respectivamente) sin que el módulo experimental de TVC presentara daño alguno
en su estructura.
Por otra parte, la sencillez del sistema constructivo y su similitud con la forma de trabajo con la
que de manera masiva se construye en México con hormigón de cemento, permiten prever una
sencilla transferencia de la tecnología constructiva tanto a albañiles como a autoconstructores,
que en el país conforman el más alto porcentaje de agentes vinculados a la producción de vivienda
de escasos recursos económicos.
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ABSTRACT: Elasticity modulus of adobe ‐ sun dried earth blocks ‐ is an indispensable parameter
to the study of the walls structural stability by the finite element method. The proposed method
is based on the established procedure by the Brazilian Standard ABNT NBR 8522:2008. To
evaluate this method, soils with clay content ranging 20% to 52% were used, according to the
methodology approved by the Ibero‐American Network on Earthen Architecture and
Construction ‐ PROTERRA, which were characterized by: bulk density, linear shrinkage,
hygroscopic moisture content, water absorption, compressive strength and modulus of elasticity
(this last one according to the proposed method). The results are compared with those obtained
by other authors, who used different and more complex methods, and indicate the validity of
the proposed method. Its application by other laboratories will be important to evaluate the
reproducibility of the results and its adoption as a technical standard.
Keywords: adobe, modulus of elasticity, testing method.
RESUMO: O módulo de deformação de adobes – blocos de terra, secos ao sol – é um parâmetro
indispensável ao estudo da estabilidade estrutural de paredes pelo método dos elementos
finitos. O método proposto é fundamentado no procedimento estabelecido na norma brasileira
ABNT NBR 8522:2008. Para avaliação deste método, usaram‐se solos com teores de argila
variando entre 20% e 52% para produzir adobes, de acordo com a metodologia aprovada pela
Rede Ibero‐Americana de Arquitetura e Construção com Terra ‐ PROTERRA, os quais foram
caracterizados por: massa específica aparente, retração linear, teor de umidade higroscópica,
absorção de água, resistência à compressão e módulo de elasticidade, este último de acordo
com o método proposto. Os resultados são comparados com os obtidos por outros autores, que
utilizaram métodos diferentes e mais complexos, e apontam para a validade do método
proposto, sendo importante sua aplicação em outros laboratórios, para avaliação da
reprodutibilidade dos resultados e aprovação como norma técnica.
Palavras chave: adobe, módulo de deformação, método de ensaio.
1

INTRODUÇÃO

As técnicas de construção com terra estão presentes em todos os continentes, exceto as calotas
polares, desde os primórdios da civilização. Os materiais de construção produzidos com algumas
destas técnicas podem ser considerados como os primeiros manufaturados pelo homem
(McHenry Jr, 1989). No Brasil, algumas destas técnicas foram introduzidas no início do Século
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XVI, com a descoberta e colonização do território pelos portugueses. São elas: o adobe (tijolo de
solo areno‐argiloso, seco ao sol), a taipa (parede monolítica de solo arenoso pouco argiloso,
compactado em camadas no interior de formas móveis de madeira) e o pau a pique (solo
argiloso alojado em camadas, em um entramado de madeiras).
Recentemente, em especial nos anos 70‐80, e com a popularização do uso do cimento Portland
na construção civil, outra técnica de construção com terra foi incentivada no Brasil, os blocos de
terra comprimida (BTC) estabilizados com cimento. Para estes, encontram‐se normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaboradas nos anos 80 com apoio da
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), dentre outras instituições, e revisadas em
2012. No entanto, não existem normas técnicas brasileiras para as primeiras três técnicas de
construção com terra. Em outros paises existem algumas normas técnicas, no entanto, com
algumas deficiências ou com particularidades que não se aplicariam ao Brasil, a exemplo de uma
norma peruana (NTE E.80, 2000).
Silveira et al. (2012), destacando a escassez de normas técnicas para a caracterização mecânica
de adobes, além da norma peruana, citam três normas da Nova Zelândia e um guia de referência
da Austrália, porém, por deficiências destas normas e limitações do laboratório, em seu trabalho
não foi possível seguir todas as recomendações e adotaram adaptações de uma recomendação
técnica RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials,
Systems and Structures) para concreto. Estes autores cortaram corpos de prova de adobes
oriundos de construções antigas, da região de Aveiro, Portugal, com comprimento de 45 cm,
largura de 20 a 30 cm e altura de 12 cm, não informando a composição granulométrica dos solos.
Realizaram os ensaios de determinação da resistência à compressão em corpos de prova cúbicos
(arestas correspondentes à menor dimensão dos adobes) e do módulo de elasticidade em
corpos de prova cilíndricos, com diâmetro entre 80 e 90 mm e índice de esbeltez  = 2,
avançando o dispositivo de aplicação da carga (prato da máquina de ensaio) à razão de 1 a
2 mm/min. A deformação específica () foi estimada, porque não foram instalados
extensômetros nos corpos de prova, mas considerado o deslocamento do prato da máquina.
Silveira et al. (2013), supondo a possibilidade de influência do método de ensaio (inclusive forma
e dimensões dos corpos de prova) nos resultados de caracterização mecânica de adobes,
trabalharam com os mesmos materiais de Silveira et al. (2012), realizando os seguintes ensaios:
compressão simples (para resistência à compressão e módulo de elasticidade) em cilindros com
diâmetro variando entre 78 e 93 mm (dependendo das dimensões dos adobes disponíveis);
compressão simples (para resistência à compressão) em cubos; e, flexão simples (para módulo
de ruptura na flexão) em adobes inteiros. As deformações nos cilindros foram medidas com
transdutores de deslocamento retilíneo de 50 mm (marca Gefran PZ12). O número de corpos de
prova por amostra variou entre 4 e 16. Apresentam os resultados, comentam sobre sua grande
variabilidade (decorrente da diversidade de origem dos adobes), mas não fazem referência à
composição granulométrica dos solos. Propõem modelo matemático para o comportamento
das curvas de tensão‐deformação e correlações entre os resultados dos diversos parâmetros de
resistência.
Encontram‐se na literatura científica muitos trabalhos sobre materiais de construção produzidos
com terra, como os de Corrêa et al. (2004), Pagliolico et al. (2010), Piattoni et al. (2011), Vega et
al. (2011), Melo et al. (2011) e Coporale et al. (2014), com alguns dos resultados comentados no
item 3.2. No entanto, na comparação entre os resultados obtidos há que se considerar a
diversidade de solos disponíveis, assim como as técnicas utilizadas na produção destes materiais
e, principalmente, os métodos de ensaio adotados. Por estas razões, no presente trabalho
também é apresentada uma breve avaliação da influência do teor de argila sobre características
físicas e mecânicas de adobes.
No Brasil, a investigação científica sobre os adobes, assim como a sistematização e metodologia
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de ensaios para sua caracterização física e mecânica iniciaram‐se, praticamente, com a
divulgação do trabalho de Faria (2002), baseado em trabalhos anteriores do mesmo autor,
iniciados em 1997.
Considerando‐se esta breve contextualização ‐ e para complementar o ‘método PROTERRA’ para
determinação da resistência à compressão de adobes e sua caracterização física, aprovado no
âmbito da Rede Ibero‐Americana de Arquitetura e Construção com Terra (PROTERRA) e descrito
por Faria et al. (2008) e Neves & Faria (2008) ‐ no presente trabalho são apresentados: uma
proposta de método de ensaio para determinação do módulo de deformação de adobes e os
resultados de aplicação deste método, obtidos em trabalhos realizados pelos autores, com
apoio de alunos concluintes do Curso de Graduação em Engenharia Civil, da Faculdade de
Engenharia, da Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Bauru.
Os resultados de aplicação do ‘método PROTERRA’, obtidos por cinco laboratórios (de três
paises), através do ‘Programa Interlaboratorial PROTERRA’, subsidiaram a proposta de norma
técnica brasileira para alvenaria de adobe, atualmente em tramitação junto à ABNT. Com a
consolidação do método de ensaio ora proposto espera‐se dar continuidade a este processo de
elaboração e aprovação de normas técnicas brasileiras para adobes.
2

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

Diferentemente do adobe, a taipa é compactada em camadas, com aplicação de energia
dinâmica em uma única direção e perpendicular às camadas. Milani (2008) confirmou a hipótese
de que o material possa ter comportamento ortotrópico, ou seja, características mecânicas
(principalmente, resistência à compressão e módulo de elasticidade) diferentes, para as
direções paralela e normal às camadas. No entanto, Bui & Morel (2009), trabalhando com um
solo silto‐arenoso (4% argila, 55% silte, 25% areia e 16% pedregulho), realizaram estudos de
taipa em duas escalas ‐ em elementos com volume representativo (RVE, em inglês) com corpos
de prova (CPs) de (20 x 20 x 40) cm3 e ensaios microscópicos em CPs de BTC de (9.5 x 14.0 x
29.4) cm3 ‐ e concluíram que a anisotropia do material não é significativa, podendo considerá‐lo
isotróprico (cujas propriedades mecânicas não variam com a direção considerada).
Portanto, no presente trabalho, também se considera o adobe como material isotrópico,
principalmente porque é moldado com uma única porção de barro (mistura homogênea de terra
e água), com teor de umidade acima do limite de plasticidade (LP), sem inserção de energia (para
compactação ou compressão) e o adensamento se dá naturalmente, na medida em que perde
umidade, durante o processo de secagem.
2.1

Obtenção de solos com diferentes composições granulométricas

Para que os resultados não ficassem restritos a um único tipo de solo, adotou‐se o ‘método
PROTERRA’ (Neves & Faria, 2008) para obtenção de solos com cinco composições
granulométricas diferentes, resultantes da mescla de dois solos naturais, um argiloso (de
Americana) e outro, arenoso (de Bauru), de duas regiões do Estado de São Paulo, Brasil. Foram
adotados os resultados de caracterização física dos solos obtidos por Oliveira & Tahira (2007).
2.2

Moldagem dos adobes e obtenção dos corpos de prova (CP)

Com cada uma das cinco misturas de solo, foram moldados oito adobes com (30 x 15 x 7.5) cm3,
dos quais foram cortados (de cada mistura) os seguintes CPs: 10 ‘cubos de 7.5 cm’ (de acordo
com o ‘método PROTERRA’) e 10 ‘prismas’ de (7.5 x 7.5 x 15) cm3, proposto no presente trabalho
(Fig. 1). Considerando‐se a isotropia do adobe, a teoria da resistência dos materiais (Beer &
Johnston Jr. 2006) e a recomendação da norma brasileira NBR 8522 (ABNT 2008) para CP com
índice de esbeltez, 1.98    2.02 (onde  = h/d, para h = altura e d = diâmetro do CP), foi
proposto um CP com   2 (denominado ‘prisma’) para o ensaio de determinação do módulo de
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deformação. As superfícies de trabalho dos CPs foram regularizadas com argamassa de cimento
e areia fina (1:3), conforme mostrado na Figura 2.

Figura 1. Corte de um adobe para obtenção dos corpos de prova: ‘cubo 7.5’ (‘método PROTERRA’) e ‘prisma’
(proposto no presente trabalho).

(b)

(a)
(a)
(b)
Figura 2. Corpos de prova preparados para os ensaios, com superfícies de trabalho regularizadas: (a) cubo de 7.5 cm
e (b) prisma de (7.5 x 7.5 x 15) cm3

2.3 Caracterização física dos adobes, MOR e resistência à compressão dos ‘cubos 7.5’
A caracterização física dos adobes (massa específica aparente, teor de umidade higroscópica e
retração volumétrica), assim como a determinação da resistência à compressão dos ‘cubos 7.5’
(fc 7.5), foi realizada de acordo com o ‘método PROTERRA’. O ensaio de determinação do módulo
de ruptura na flexão (MOR) foi realizado em três adobes inteiros (de cada mistura), de acordo
com metodologia proposta por McHenry Jr. (1989), já adotada anteriormente pelos autores (Fig.
3).

Figura 3. Ensaio de determinação do módulo de ruptura na flexão (MOR)

Mesmo o ensaio de flexão não sendo o mais indicado para avaliar a resistência à tração do adobe
(Silveira et al., 2013), nem mesmo previsto no ‘método PROTERRA’, a proposta do ensaio de
determinação do MOR poderá ser mais uma contribuição às futuras propostas do ‘Programa
Interlaboratorial PROTERRA’. O ensaio mais indicado para avaliar a resistência à tração do adobe
seria o de tração por compressão diametral, no entanto, os CPs deveriam ser cilíndricos.
Os ensaios de caracterização física foram realizados com todos os adobes inteiros produzidos,
já que são ensaios não destrutivos.
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2.4

Proposta de método de ensaio para determinação do módulo de deformação

De acordo com a norma NBR 8522 (ABNT 2008), quando se trabalha com o material no regime
elástico, o módulo de elasticidade pode ser considerado como um módulo de deformação, no
caso, o tangente inicial (Eci ), na Figura 4, considerando‐se que também existe o módulo de
deformação secante (Ecs).

Figura 4. Representação esquemática do módulo de elasticidade, ou módulo de deformação tangente inicial
(adaptado de ABNT 2008)

Para determinação de Eci deve‐se medir deformações nos CPs e, para proteção do instrumento
de medição de deformação, é necessário estimar a resistência à compressão do material para
retirada deste instrumento antes da ruptura. A resistência à compressão estimada (fc,est) é o
valor médio de resistência à compressão, obtido do ensaio de determinação deste parâmetro
em três dos 10 CPs (‘prismas’, obtidos de acordo com 2.2), sem instrumento de medição de
deformação, para planejamento do ensaio completo a ser realizado com os sete CPs restantes.
Como os adobes têm resistência à compressão muito inferior à do concreto, foi adotado 0.1 fc,est
para o limite de tensão inferior, ou tensão básica, no lugar de 0.5 MPa recomendado pela norma
NBR 8522. Na Figura 5 é apresentado um esquema do plano de carga para o ensaio de
determinação de Eci, tendo sido adotada a mesma taxa de incremento de carga do ensaio de
resistência à compressão (0.29 MPa/min) do ‘método PROTERRA’.
Para determinação de Eci, a medição das deformações foi realizada com extensômetro
eletrônico de configuração dupla (marca EMIC), com comprimento base de 50 mm e resolução
de 10‐4 mm, apoiando um sensor de deformação em cada uma de duas faces opostas dos CPs,
como mostrado na Figura 6, na qual também podem ser observados outros aspectos do ensaio.
Ao ser atingido 0.7 fc,est, o extensômetro foi retirado e os CPs levados à ruptura, para
determinação da resistência média efetiva à compressão (fc) dos sete CPs restantes, que não
deve diferir em mais que 20% de fc,est, conforme registrado na Figura 5.
O módulo de deformação (Eci) foi calculado pela Equação 1.
Eci 

 b   a 
 b   a 

(1)

Onde: Eci = módulo de deformação (MPa); σb = tensão maior (0.3 fc,est) (MPa); σa = tensão básica
(0.1 fc,est) (MPa); εb = deformação específica, para a tensão maior; εa = deformação específica
para a tensão básica.
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Figura 5. Representação esquemática do plano de carga, para a determinação do módulo de deformação

Figura 6. Alguns aspectos dos ensaios de determinação do módulo de deformação, notando‐se o dispositivo de
medição de deformações (extensômetros eletrônicos EMIC) e o padrão de ruptura dos CPs

3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir, é apresentado um resumo dos principais resultados obtidos e sua discussão.
3.1

Composição dos solos e caracterização física dos adobes

A análise granulométrica dos solos apontou os seguintes resultados:
 Solo de Americana (A): 52% argila (  0.002 mm), 21% silte (0.002 mm    0.06 mm) e
27% areia fina (0.06 mm    2 mm), classificado como ‘argila’ (Neves et al 2009);
 Solo de Bauru (B): 20% argila, 4% silte e 76% areia fina, classificado como ‘terra areno‐
argilosa’ (Neves et al. 2009).
Na Tabela 1 são apresentadas as composições granulométricas destes solos e três diferentes
misturas entre eles, além dos resultados médios de massa específica aparente ( ap), retração
volumétrica (RV) e teor de umidade higroscópica (UEA), para o clima de Bauru‐SP (temperatura
média em julho nos últimos 13 anos, Tm = 23oC, e umidade relativa do ar URar  48%, de acordo
com IPMet 2014).
Tabela 1. Proporção dos solos (A – Americana, B – Bauru) em cada mistura, composição granulométrica obtida
e características físicas dos adobes (massa específica aparente, umidade higroscópica e retração volumétrica)

Misturas
1 (Bauru)
2
3
4
5 (Americana)

partes de cada solo
A
B
0
1
1
4
1
1
3
1
1
0

granulometria (%)
argila silte
areia
20.0
4.0
76.0
26.7
7.5
65.8
36.4
12.7
50.9
44.3
16.9
38.8
52.0
21.0
27.0

ap
(g/cm3)
1.85
1.88
1.98
1.93
1.84

UEA
%
1.21
1.98
3.16
3.69
4.44

RV
%
9.4
12.7
24.9
17.9
21.7

Observando‐se os resultados apresentados na Tabela 1, nota‐se que houve um acréscimo de
cerca de 7% na massa específica aparente, para aumento do teor de argila de 20% para 36.4%.
Para o mesmo intervalo de variação do teor de argila, houve um acréscimo de cerca de 165% na
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retração volumétrica, fato que confirma a relação entre altos teores de argila no solo e retrações
excessivas dos adobes, causando fissuras prejudiciais a seu desempenho. Quanto ao teor de
umidade higroscópica, nota‐se que houve uma variação sempre crescente, atingindo um
acréscimo de 267%, com o aumento do teor de argila de 20% para 52%. Esse fato também
reforça a necessidade de cuidados especiais quanto à presença de umidade nas construções
com terra, principalmente quando realizadas com solos mais argilosos.
3.2

Caracterização mecânica dos adobes

Na Tabela 2 são apresentados os resultados médios (e respectivos desvios padrão) dos ensaios
de determinação da resistência à compressão dos cubos (fc 7,5) e dos prismas (fc), do módulo de
deformação dos prismas (Eci) e do módulo de resistência na flexão dos adobes (MOR),
relacionando‐os ao teor de argila de cada mistura (%A). As relações entre estes resultados são
apresentadas graficamente nas Figuras 7 e 8.
Tabela 2. Resultados médios dos ensaios de caracterização mecânica dos adobes, ‘cubos 7,5’ e ‘prismas’, para os
cinco tipos de solo

Misturas

Argila
(%A)

1 (Bauru)
2
3
4
5 (Americana)

20.0
26.7
36.4
44.3
52.0

Cubo 7.5
fc 7.5
sd
(MPa)
0.93 0.07
1.26 0.12
2.00 0.14
2.31 0.23
3.31 0.30

Prisma
fc
(MPa)
0.89
1.29
2.01
2.47
3.49

sd
0.06
0.08
0.08
0.23
0.20

Eci
(MPa)
1074
1462
2082
2453
2364

sd
96
144
52
360
215

Adobe inteiro
MOR
sd
(MPa)
0.14
0.00*
0.36
0.00*
0.83
0.12
0.66
0.13
0.47
0.08

* valores inferiores a 0.005 MPa

Observando‐se a Tabela 2, pode‐se notar uma tendência bem definida de acréscimo da
resistência à compressão com o acréscimo do teor de argila, tanto nos cubos quanto nos
prismas. Esta tendência de acréscimo, praticamente linear (R2 = 0.9755 na Fig. 7), da resistência
com o aumento do teor de argila, contraria uma regra empírica dos velhos mestres adobeiros
de que o teor de argila ideal no solo para produção de adobes é de cerca de 30%. Esta regra tem
sido aceita pelos pesquisadores, como um indicativo do teor de argila ideal, para a obtenção de
máxima resistência sem, contudo, terem sido encontradas referências na bibliografia sobre
estudos científicos sobre o tema.

Figura 7. Relações entre a resistência à compressão do prisma (fc) e o módulo de ruptura na flexão (MOR) com o
teor de argila do solo (%A)

Pode‐se supor que o teor de argila de 30% seja o máximo aceitável para a produção de adobes,
em termos de trabalhabilidade do barro (mistura de solo e água) e facilidade de condução do
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processo de secagem. No presente trabalho, notou‐se que com teores de argila superiores a
este, o amassamento do barro e a moldagem dos adobes eram muito mais difíceis. Além disso,
a secagem se deu em condições especiais, ou seja, lentamente e sempre à sombra, até o final
do processo, situação esta bem diferente da prática dos adobeiros que, muitas vezes, põem os
adobes a secar ao sol, logo após a desmoldagem. Com teores de argila mais elevados, esta
prática é inviável, porque a retração acentuada provoca excesso de fissuras e consequente
perda de qualidade e de resistência.
Observando‐se as curvas da Figura 7, pode‐se notar uma tendência de acréscimo de MOR com
o acréscimo do teor de argila, até cerca de 38%, quando tende a decrescer, ajustando‐se a um
polinômio do segundo grau, ao passo que se nota um acréscimo linear de fc, cujas equações de
regressão são apresentadas na mesma figura. Como fc e MOR variam de formas diferentes, com
relação à %A, não seria adequado buscar uma correlação entre estes dois parâmetros.
Silveira et al. (2013) encontraram valores de MOR variando entre 0.20 e 1.03 MPa, enquanto no
presente trabalho variou entre 0.14 e 0.83 MPa. No entanto, eles obtiveram diversidade de
resultados variando a procedência dos adobes (de várias edificações históricas), sem relacionar
com a granulometria dos solos, e aqui a diversidade foi decorrência da variação de composição
granulométrica do solo (para produção de adobes novos em laboratório). Já Vega et al. (2011)
encontraram MOR = 0.78 MPa, realizando os ensaios de acordo com uma norma espanhola para
rochas naturais. Todos estes resultados atendem à exigência da norma técnica peruana NTE E.80
(Reglamento 2000), ou seja, MOR  0.4 MPa. De acordo com a mesma norma, os resultados de
resistência à compressão do presente trabalho também atendem a exigência de fc  1.2 MPa,
para os teores de argila superiores a 26.7% (Tab. 2).
A correlação entre resistência à compressão dos cubos (fc 7.5) e dos prismas (fc), mostrada na
Figura 8, é linear (fc, 7.5 = 0.96 fc, com R2 = 0.9953), porém, contraria a teoria da resistência dos
materiais, segundo a qual o valor de resistência à compressão simples deveria decrescer com o
acréscimo do índice de esbeltez (Beer & Johnston Jr 2006), sendo c 7.5 = 1 e prisma = 2. Já no
trabalho de Silveira et al. (2013), esta teoria se confirmou, porque encontraram fcyl = 0.94 fc cub,
onde fcyl é a resistência à compressão de um cilindro semelhante ao prisma (diâmetro entre 78
e 93 mm e cyl = 2) e fc cub é a resistência à compressão de cubos, com lados variando entre 12 e
13 cm.

(a)

(b)

Figura 8. Relações entre (a) A resistência à compressão do cubo (fc 7.5) e do prisma (fc) e (b) O módulo de deformação
(Eci) e a resistência à compressão do prisma.

A relação entre fc e Eci (Fig. 8) se ajusta melhor a uma curva polinomial do segundo grau
(Eci = ‐ 221 fc2 + 1602 fc, com R2 = 0.9677) do que a uma reta (Eci = 990 fc, com R2 = 0.6165), ambas
passando pela origem. Silveira et al. (2013) apresentam uma correlação linear (Eci = 13927 fc),
mas não informam o coeficiente de correlação (R2) e destacam que "os dados obtidos
apresentam grande dispersão e, portanto, mais ensaios são necessários para fortalecer a
validade da correlação" (Silveira et al. 2013, p. 727). A mesma observação é válida para o
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presente trabalho.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou‐se uma síntese dos principais resultados obtidos pelos dois primeiros autores, ao
longo de vários anos de investigação sobre o tema. Com este trabalho, pode‐se notar a
dificuldade de repetição dos resultados, a provável influência do operador (incluindo o processo
de produção dos adobes), a dificuldade de controle das variáveis intrínsecas dos solos
(características físicas, mecânicas, químicas, dentre outras); fatos que explicam, em parte, a
grande dificuldade de normalização, controle de qualidade e especificações técnicas dos
materiais de construção produzidos com terra.
Estas constatações reforçam a necessidade do envolvimento de mais laboratórios,
principalmente da Rede Ibero‐Americana PROTERRA, em atividades de investigação científica
experimental, baseadas em consistente estratégia metodológica.
No presente trabalho, a principal contribuição é uma proposta de metodologia para
determinação do módulo de elasticidade (ou módulo de deformação tangente inicial), para que
se possa trabalhar com modelagem matemática no estudo de paredes de adobe, por exemplo,
utilizando‐se das ferramentas do método dos elementos finitos (MEF).
Concluindo, pode‐se afirmar que os objetivos propostos inicialmente foram plenamente
atingidos, ou seja, apresentação de uma considerável contribuição à consolidação de
metodologia de ensaios para caracterização física e mecânica de adobes, assim como aponta a
perspectiva para ampliação do ‘Programa Interlaboratorial PROTERRA’.
5
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ABSTRACT: This paper discusses the environmental comfort of earth‐building dwelling
holistically: human body´s comfort, comfort of the soul, pleasure and well‐being, culturally and
spiritually. Issues involving human being´s comfort and the pleasure of being in a place have
been the objective. It analyzes the dwelling and the earth (soil or building construction material)
through bibliographic review of diverse areas where the comfort concept could be present
(architecture, philosophy, history, medicine, biology, chemistry and religion). The paper was
developed in 4 "dimensions" (natural / genetic; spatial; spiritual; and physiologic.), dealing the
comfort concept widely and presenting its involvement with memory, perception, physiology,
spatiality and physical and psychological comfort. Earth‐made dwelling can provide more than
comfort neutrality ("not discomfort"). It provides pleasure, well‐being, food and console of spirit
to its residents, expansion and expression of their body and culture, and expansion of their
emotions and feelings, evoking human senses and feelings.
Keywords: earth construction, dwelling, comfort
RESUMO: Este artigo propõe a discussão do conforto ambiental na habitação edificada com
terra, de maneira holística, tratando dos aspectos do corpo físico e mental, abordando questões
subjetivas que envolvem o ser humano e o prazer de estar em um lugar. Analisa habitação e
terra através da revisão bibliográfica de diversas áreas nas quais o conceito de conforto esteja
presente (arquitetura, filosofia, história, medicina, biologia, química e psicologia). O artigo foi
desenvolvido em quatro "dimensões" (natural / genética; espacial; psicológica e fisiológica),
tratando o conceito de conforto amplamente e apresentando seu envolvimento com memória,
percepção, fisiologia, espacialidade e aspectos físico e psicológico. A habitação construída com
terra pode proporcionar mais do que a neutralidade ("não desconforto") exigida pelas normas:
proporciona aos moradores prazer, bem‐estar, expressão de seu corpo e cultura, além da
expansão de suas emoções e sentimentos, evocando sentidos e sentimentos humanos e
emocionando.
Palavras‐chave: construção com terra, habitação, conforto
1

INTRODUÇÃO

Por que se sente confortável numa casa construída com terra? Por que é convidativo tomar um
café com uma boa conversa ali, diferente de outros lugares? Certamente essas questões não
têm respostas absolutas, muito menos objetivas. Esse artigo propõe discutir as questões
subjetivas que envolvem o ser humano e o prazer de estar em um lugar.
A terra é um dos materiais de construção naturais fartos e largamente utilizados em todo o
mundo, desde que o homem iniciou a construção de seu habitat (Minke, 2001). Como a maioria
dos materiais naturais, a terra pode ser utilizada com tecnologia avançada e sofisticação em
qualquer tipo de edificação, quando bem exploradas as suas qualidades e vantagens como:
abundância do material, fácil trabalhabilidade, características físicas relativas a condições
ambientais de temperatura e umidade, etc. O conforto ambiental possibilitado pela habitação
de terra, por meio de um projeto aderente às características deste material, pode suprir as
necessidades térmicas e promover, além do “não desconforto”, o prazer aos seus ocupantes.
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Neste artigo, utilizou‐se como metodologia a revisão bibliográfica do tema de conforto e da
construção com terra nas diversas áreas de abrangência do assunto, não somente na arquitetura
e construção. Filosofia, história, medicina, biologia, química e psicologia, também, foram fontes
de conhecimento. O artigo foi desenvolvido em quatro temáticas principais, tratando o conceito
de conforto de forma sistêmica e apresentando conceitos que envolvem memória, percepção,
fisiologia, espacialidade e conforto físico e psicológico de maneira ampla. Essas temáticas,
chamadas aqui de "dimensões", serão: natural / genética, espacial, psicológica e fisiológica.
Após as discussões e apresentações de bibliografias referentes a cada dimensão, será
apresentada a análise em conjunto das dimensões.
2

DIMENSÃO NATURAL / GENÉTICA

A memória genética e as experiências passadas fornecem ao ser humano um conceito de
conforto externo ao corpo físico; estão no psíquico, ligado à consciência interna de si. A memória
genética é a memória herdada através do código genético que vem a influenciar o
comportamento humano. Essa memória proporciona conforto enquanto segurança e proteção
quando relacionados à origem, na sua forma mais primitiva. Pallasmaa (2011) reforça esse
conceito quando fala das "nossas sensações de conforto, proteção e lar [que] estão enraizadas
nas experiências primitivas de incontáveis gerações".
Segundo Morin (1974), desde Darwin, o homem sabe que é filho de primatas, porém não se
considera um primata. Foi convencido da fuga de sua árvore genealógica tropical de seus
antepassados, construindo o reino independente da cultura, fora da Natureza. Por outro lado, o
jovem Marx, em seu manuscrito de 1844, afirmava que "o primeiro objeto do homem ‐ o homem
‐ é natureza" (Morin, 1974). Mais recentemente, a ciência concebeu a noção de ecossistema, no
qual uma comunidade de seres vivos num espaço constitui uma unidade global. Dessa maneira,
é possível considerar a Natureza um organismo global, onde o homem está inserido e faz parte
de seus sistemas de restrições, interações e interdependências. Morin (1974) afirma que a
dependência/independência ecológica do homem se encontra em dois graus sobrepostos e
interdependentes, que são o do ecossistema social e o do ecossistema natural.
Buscando ligações mais claras da origem do homem com a natureza, pesquisadores do Instituto
Médico Howard Hughes e do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, encontraram indícios
de que a vida teria surgido na argila. Segundo o estudo, a montmorilonita (um dos tipos de argila,
formado basicamente por camadas de sílica, SiO2, e hidróxido de alumínio Al2(OH)3), participa
da formação de depósitos gordurosos e ajuda as células a compor o material genético chamado
RNA (ácido ribonucleico), indispensável para a origem da vida. A argila pode ser o catalisador
das reações químicas para a criação do RNA a partir dos nucleotídeos (Hanczyc et al, 2003).
Em um estudo mais recente, na mesma linha de pesquisa, um grupo liderado por pesquisadores
da Universidade de Cornell (EUA) descobriu que algumas argilas formam um hidrogel que possui
muitos microporos capazes de absorver líquidos e inchar, sem se dissolver. Esses pequenos
espaços proporcionam a proteção adequada para facilitar os processos químicos complexos,
permitindo a síntese de proteínas, DNA, até que as primeiras membranas celulares começaram
a se formar (Yang et al. 2013).
A intuição de que a vida e o homem foram gerados a partir da terra não é nova. Na mitologia
grega e romana, pilares da cultura ocidental, encontra‐se a origem do homem nos diversos
poemas épicos. O poeta Hesíodo (~ 750‐650 a.C.) conta que após Prometeu roubar o fogo
celeste e entregar aos mortais, Zeus, irado, dá aos homens uma mulher (Pandora), e com ela, o
fim da criação dos homens pelos deuses, agora pela procriação sexuada (Hesíodo, 1996): “Disse
assim e gargalhou o pai dos homens e dos deuses; ordenou então ao ínclito Hefesto muito
velozmente terra à água misturar e aí pôr humana voz e força, e assemelhar de rosto às deusas
imortais esta bela e deleitável forma de virgem”.
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Bulfinch (2006), um dos autores mais respeitados em assuntos mitológicos, cita uma versão
diferente. Após um deus separar o ar das águas e da terra e depois de criar todos os animais,
necessitou de "um animal mais nobre, e foi feito o Homem. Prometeu tomou um pouco dessa
terra e, misturando‐a com água, fez o homem à semelhança dos deuses".
A memória genética da criação da humanidade a partir da terra também se mostra nos livros
sagrados das religiões judaico‐cristãs e islâmicas. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, a Gênese,
Deus criou o homem no sexto dia e o mandou povoar toda a terra: "Então, formou o Senhor
Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou
a ser alma vivente." (Bíblia, Gênese 2:7, 1993).
Segundo o livro sagrado islâmico, o Alcorão, o homem (Adão) foi criado a partir de uma porção
de barro contendo todas as suas variedades na Terra. Anjos foram mandados por Deus a todos
os locais para coletar os punhados de terra, e assim os descendentes de Adão teriam aparências,
atributos e qualidades diferentes. “Recorda‐te de quando o teu Senhor disse aos anjos: ‘De barro
criarei um homem. Quando o tiver plasmado e alentado com o Meu Espírito, prostrai‐vos ante
ele.” (Alacorāo, 2010). Em outra passagem, o Alcorão refere‐se à Lúcifer, que, se negando
reverenciar a criação divina, é expulso do Paraíso: “Todos os anjos se prostraram. Menos Lúcifer,
que se negou a ser um dos prostrados. Disse (o Senhor): Ó Lúcifer, que foi que te impediu de
seres um dos prostrados? Respondeu: ‘É inadmissível que me prostre ante um ser que criaste
de argila, de barro modelável.’ Disse (o Senhor): ‘Vai‐te daqui (do Paraíso), porque és maldito! E
a maldição pesará sobre ti até o Dia do Juízo. ’” (Alcorāo, 2010).
Os primeiros abrigos do homem para se proteger das intempéries foram os naturalmente
construídos (cavernas) e os construídos com materiais naturais disponíveis localmente, como
folhas, madeira, pedras e a própria terra. Construções foram edificadas com terra em quase
todas as civilizações passadas e estiveram em todos os continentes do planeta. Desde as
primeiras civilizações, entre o Nilo, o Tigre e o Eufrates, a terra é, ainda hoje, um dos principais
materiais de construção utilizados para edificar casas e edifícios, tanto na zona rural quanto nas
cidades (Houben & Guillaud, 1995). As técnicas de construção que utilizam a terra como matéria
prima foram transmitidas através do conhecimento popular e da tradição, geração após
geração. Houve também transferências de conhecimento através das invasões e colonizações,
nas quais um povo entrava em contato com novas tecnologias ou diferentes formas de execução
trazidas pelos estrangeiros, unindo o saber local com o novo conhecimento, e assim, gerando
novas e variadas combinações entre elas (Neves, 2011).
Na arquitetura, Pallasmaa (2011) afirma que os materiais de construção atuais não reforçam o
senso de materialidade, essencial para o conforto enquanto proteção; já os materiais naturais
"deixam que nossa visão penetre em suas superfícies e permitem que nos convençamos da
veracidade da matéria". O autor lembra, ainda, de outro fator de ligação do homem com a
natureza: a temporalidade (Fig. 1). Os materiais naturais contam sua origem e seu uso histórico
pelo homem, além de expressar história e idade.

Figura 1: Parede construída com a técnica de taipa de pilão numa casa em São Paulo. Suas camadas simulam os
horizontes do solo, formados pelo intemperismo secular.
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3

DIMENSÃO ESPACIAL

Nesta etapa, será tratado o conforto enquanto reduto do descanso, do devaneio; a ideia de
conforto será ligada ao sonho e à imaginação. Com a necessidade de abrigo, de acolhimento, de
segurança, o homem construiu sua habitação: "a casa acolhe, atende a um conjunto de
necessidades básicas de segurança, envolvimento, orientação no tempo e principalmente, no
espaço." (Schmid, 2005).
A habitação é o lugar onde se pode melhor entender o significado do conforto. É nela que se
encontra o lugar seguro, de acolhimento, de abrigo. "A casa é o nosso canto do mundo. Trata‐
se – como muitas vezes é dito – o nosso primeiro universo." (Bachelard, 1965). Ela é a primeira
referência espacial fora do útero materno. Esse último é o local de maior proteção já desfrutada
pelo homem e que permanece em seu inconsciente no ideal de conforto.
Na casa, o conceito de conforto assume vários significados, desde as necessidades de segurança,
prazer, privacidade e proteção por ali estar, mesmo quando uma tempestade se aproxima. "A
ideia de estar acolhido enfatiza o elemento protetor do conforto" afirma Schmid (2005). A
simples expectativa de voltar para casa depois de um dia de trabalho conforta e anima. "É como
se oferecesse consolo interminável ao ser humano, lançado no mundo" diz Schmid (2005).
Pallasmaa (2011), citando Bachelard, escreve que somente aqueles que aprenderam a
aconchegar‐se conseguem "habitar com intensidade".
Ao chegar à habitação e fechar a porta, abre‐se uma dimensão completamente diferente
daquela que se deu as costas. É como estar num outro mundo, num mundo natural feito pelo
habitante. A casa, diferente do trabalho ou da cidade como um todo, traz a sensação de
segurança e bem estar. A cidade não é percebida como um elemento natural, mas sim um
elemento construído pelo homem. Spirn (1995) fala sobre a natureza da cidade: "a crença de
que a cidade é uma entidade separada da natureza, e até contrária a ela, dominou a maneira
como a cidade é percebida e continua a afetar o modo como ela é construída". Ao contrário da
rua, dentro da casa é possível usufruir do prazer de fazer o que quiser, sem preocupações de
julgamentos alheios. Schmid (2005) cita a "privacidade como uma das primeiras exigências do
conforto", nos Países Baixos do século XVII.
A terra ‐ enquanto material de construção em si ‐ não torna uma habitação confortável; é o
espaço que tem essa responsabilidade. O material pode alimentar estímulos sensoriais que
enriqueçam o espaço e o permitam reforçar a percepção de acolhimento, privacidade, prazer,
segurança, humanidade.
Fora dos abrigos naturais e "tocas", o homem construiu sua habitação com os materiais que
tinha à mão: terra, pedra, madeira, palha, folhas, etc. Geração após geração, as técnicas de
construção foram se aprimorando, novas tecnologias foram desenvolvidas e a habitação
mantinha e reforçava seu conceito de conforto enquanto proteção das intempéries, segurança,
privacidade. Porém, as edificações que utilizam materiais "modernos" não possuem o mesmo
conceito de materialidade e temporalidade descrito acima. Segundo Bloomer e Moore, citados
por Pallasmaa (2011), as habitações atuais não possuem "as transações potenciais entre corpo,
imaginação e ambiente".
As proporções do corpo humano orientam as construções das culturas tradicionais e a
arquitetura vernacular, especialmente aquelas feitas com terra. Segundo Pallasmaa (2011) "as
obras de arquitetura autóctones em argila e barro, de várias partes do mundo, parecem nascer
dos sentidos musculares e táteis, mais do que dos olhos". Uma habitação de terra torna‐se
confortável e aconchegante ao proporcionar ao usuário a sensação de construção feita por mãos
humanas, quase como um artesanato. Exemplo marcante dessa arquitetura são as casas obuses
da tribo Musgum, etnia do norte de Camarões, que utilizando a técnica de terra esculpida ou
modelada realiza através da manipulação direta da matéria prima em estado plástico, sem a
utilização de formas ou equipamentos (Fig. 2). As edificações são construídas com as mãos nuas
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ou com ferramentas simples e revelam a beleza das formas arquitetônicas e acabamentos
(Houben & Guillaud, 1991).

Figura 2: Construção de uma casa obus, no norte de Camarões. (Abeu,2010).

4

DIMENSÃO PSICOLÓGICA

A psicologia ambiental, como ensina Morata e Pol (2005), aborda as ligações entre as pessoas e
os espaços, como uma construção social dos lugares, e destaca como principais conceitos o
espaço, a identidade e o apego simbólico do lugar. Conforme afirma Schmid (2005), "os
contextos psico‐espiritual e sociocultural estão intrinsecamente ligados à expectativa que as
pessoas normalmente têm de uma edificação". A terra como material de construção natural traz
o homem de volta as origens: na natureza (a Mãe Terra ‐ útero), na origem sagrada (mitologia,
religiosidade) e na origem científica (argila como formação dos primeiros indícios de vida). Ainda
segundo Schmid (2008), "as emoções funcionam como chaves de memória".
A percepção do espaço é atingida através dos estímulos sensoriais. Merleau‐Ponty (2006) afirma
que essa percepção dos espaços não é percebida pelos sentidos separadamente, mas sim em
seu conjunto (estímulos materiais), e esses são influenciados pelas experiências passadas e
expectativas ou desejos futuros (estímulos imateriais). Assim, o tato percebe a textura da terra,
o olfato o cheiro dela e a liga à memória. Os sons são reverberados nas superfícies das
construções naturais de maneira diferente das outras. "Nunca vivo inteiramente nos espaços
antropológicos, estou sempre ligado, por minha raízes, a um espaço natural e inumano."
(Merleau‐Ponty 2006)
A apropriação ‐ entendida aqui como interiorização da prática humana ‐ do espaço é atingida
através de duas principais vias complementares: a ação‐transformação e a identificação
simbólica. Segundo Morata e Pol (2005), a primeira relaciona territorialidade e espaço pessoal
ao considerar a apropriação com um conceito subsidiário da territorialidade. A identificação
simbólica é vinculada com processos afetivos, cognitivos e interativos. A apropriação do espaço
é um processo dialético no qual se vinculam as pessoas e os espaços, dentro de um contexto
sociocultural. Sendo a apropriação do espaço uma relação interdependente e reciproca, do
homem e o objeto (a casa), quando o homem não se identifica com o objeto, este último se
aliena.
Na aldeia de Tera, na África, a cerimônia de casamento inclui a construção da casa do novo casal.
O ancião escolhe a localização da edificação e toda a comunidade participa da construção, das
crianças até os mais velhos (Katigura & Aganachi, 2014). Desde a manufatura dos adobes, seu
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assentamento, passando pelo revestimento das paredes até o acabamento, cada pessoa da tribo
executa uma tarefa, cantando e abençoando o novo casal (Fig. 3). A apropriação do espaço aqui
se faz no nível da casa e no nível da comunidade. A identificação simbólica entre o casal e a casa
(e entre as pessoas da tribo e a aldeia) está vinculada à gratidão pelo presente (a edificação) e
pelo simbolismo das formas desenhadas e esculpidas nas paredes que simbolizam proteção.
O arquiteto argentino Jorge Belanko afirma que a família deveria construir sua própria casa (El
Barro, 2006), demonstrando o significado simbólico de participar da edificação da morada,
estreitando os laços afetivos com a casa desde o momento inicial. Nesse sentido, a apropriação
do espaço é atingida pelas duas vias citadas por Morata e Pol (2005): na ação‐transformação
enquanto elemento modificador da terra em parede (construtor) e na identificação simbólica,
processo de interação entre o objeto com a pessoa que cria o vinculo cognitivo e emocional.

Figura 3: As mulheres da aldeia de Tera rebocam as paredes da casa do novo casal Katigura e Aganachi, em sua
cerimônia de casamento. (Katigura & Aganachi, 2014).

5

DIMENSÃO FISIOLÓGICA

O conforto fisiológico (térmico) é mais fácil de quantificar, ainda que sua avaliação seja subjetiva.
Estar confortável termicamente em relação a um acontecimento num espaço, observando‐o ou
sentindo‐o, implica em não ter preocupação ou incômodo. O conforto térmico é obtido quando
o organismo produz calor através do metabolismo (compatível com sua atividade física) numa
taxa equivalente à perda para o ambiente, sem necessitar de nenhum mecanismo de
termorregulação. Portanto, estamos num ambiente confortável termicamente quando temos
uma relação de neutralidade, porém sua avaliação é subjetiva.
A pele é o principal órgão responsável pelo regulamento da temperatura do corpo, chamada
termorregulação (a respiração também tem papel nesse mecanismo). Segundo Frota e Schiffer
(2009), ao sentir desconforto térmico, é ativado o mecanismo vasomotor do fluxo sanguíneo
(vasodilatação ou vasoconstrição). A resistência térmica da pele varia em função do fluxo
sanguíneo que a percorre, regulando sua temperatura. Além desse, há "outro mecanismo de
termorregulação da pele [que é] a transpiração ativa" (Frota & Schiffer, 2009).
Além disso, a pele é um dos órgãos receptores dos estímulos do tato. Esse sentido é tido como
o "pai de todos os sentidos", segundo opinião do antropólogo Ashley Montagu, citado por
Pallasmaa (2011), que, também, afirma que a pele “é nosso órgão mais antigo e mais sensível,
nosso primeiro meio de comunicação e nossa protetora mais eficiente... Até mesmo a córnea
transparente dos olhos é coberta por uma camada de pele modificada... O tato é pai de nossos
olhos, nosso nariz, nossa boca. Ele é o sentido que se especializou e gerou os demais, algo que
parece ser reconhecido pelo fato de ser considerado há muito tempo 'o pai de todos os
sentidos”.
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Adicionalmente, Merleau‐Ponty (2006) argumenta que o indivíduo percebe os estímulos com
todos os sentidos humanos juntos. Cita que, ao ouvir as palavras "quente" ou "úmido", o sujeito
experimenta um sentimento de calor ou frio, e seu organismo se prepara para o referido evento.
Assim, o organismo percebe o "espaço térmico" através dos sentidos e, somando algumas
variáveis tais como vestimenta, taxa metabólica, atividade, aclimatação, expectativa climática
entre outras, pode‐se dizer se está ou não em conforto térmico. Ainda que exista a avaliação
subjetiva do conforto térmico (algumas pessoas preferem sentir mais frio ou calor que outras
num mesmo ambiente), índices de conforto térmico conseguem indicar uma maior predileção
das variáveis ambientais mais importantes, como temperatura, velocidade e umidade do ar.
As habitações de terra possuem características térmicas muito favoráveis à manutenção da
temperatura e umidade relativa internas mais estáveis. Conforme Minke (2001), o barro tem a
capacidade de absorver e repelir umidade mais rapidamente e em maiores quantidades do que
outros materiais de construção, oferecendo maior estabilidade da umidade relativa do ar em
relação à externa. Um estudo alemão feito numa habitação contemporânea mostrou que em
aproximadamente oito anos de medição, a umidade relativa do ar em seu interior foi de 50%
durante todo o ano, com variação entre 5% e 10%, oferecendo condições de vida mais saudáveis.
A umidade relativa do ar entre 50% e 70% tem muitas influências positivas para o homem: reduz
o teor de poeira fina no ar, ativa os mecanismos de proteção da pele contra os micróbios, reduz
a vida de muitas bactérias e vírus e reduz odores e eletricidade estática nas superfícies dos
objetos (Minke, 2001).
Ainda segundo Minke (2001), habitações construídas com terra podem armazenar calor por ser
um material denso, com resistência térmica relevante. Em regiões onde a amplitude térmica é
alta, a terra pode balancear a temperatura dos ambientes interiores por vias passivas,
diminuindo a quantidade de energia necessária à climatização artificial (Minke, 2001).

Figura 4: Comparação da flutuação das temperaturas do ar interna e externa para dois modelos construídos no Cairo.
(Fathy, 1986).

Fathy (1986) cita um experimento feito no Cairo com seis modelos de dimensões idênticas e
materiais construtivos diferentes. Os resultados mais extremos são apresentados na Figura 4: o
primeiro foi construído com adobes de 50 cm de espessura e o segundo com placas de concreto
pré‐fabricadas de 10 cm de espessura. Enquanto a amplitude térmica do ar externo foi de 13°C,
a variação da temperatura interna no modelo de terra foi de 2°C e no modelo de concreto de
16°C, tendo seu pico de temperatura quase 5°C acima da maior temperatura do ar externo. O
contraste pode ser explicado pelo fato de que o concreto tem condutividade térmica de 0,9,
enquanto a de tijolos de barro é 0,4, e que a parede de tijolos de barro é cinco vezes mais espessa
do que a painéis pré‐fabricados. Além disso, a parede de tijolos de barro tem uma resistência
térmica mais de 13 vezes maior que a parede de concreto pré‐fabricado.
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6

REFLEXÕES FINAIS

A terra foi um dos primeiros materiais que o homem aprendeu a modificar e utilizar na
construção. Esse tipo de edificação constitui, portanto, num dos saberes mais antigos de
conhecimentos relacionados com a forma de dominação do território. A preservação e
desenvolvimento do uso deste material, por meio da tradição oral ao longo da história,
permitiram sua adaptação ao longo do tempo e, hoje, faz parte do patrimônio cultural que
identifica diversas culturas.
A moradia construída com esse material abundante em diversas regiões do planeta, a terra,
oferece conforto aos seus ocupantes: conforto do corpo e da alma. Além das normas que
regulam o "não desconforto" e do ensino puramente físico e térmico da academia, o conforto
ambiental deve ser levado a outro patamar de estudo. A afirmação de Schmid deixa claro esse
conceito: "a caracterização de conforto ambiental sob uma perspectiva holística inclui (...) a
conveniência, o encanto e a leveza" (Schmid, 2005). E vai além quando cita o conforto superando
a linha da neutralidade, no nível da transcendência, que "está inseparável do prazer, do êxtase,
na extremidade oposta à do sofrimento, e aumenta sem limites aparentes. Talvez não se consiga
mais quantificá‐lo" (Schmid, 2005).
A crescente preocupação em evitar a degradação ambiental encontra descanso na construção
com terra. Esse material permite seu reuso ininterruptamente, em novas formas, novas
edificações e construído com diferentes técnicas. E no limite, quando transformado em resíduo
e descartado, volta a ser incorporado a sua origem, num ciclo “do berço ao berço”.
Outro anseio da sociedade contemporânea é a busca de tecnologias que possibilitem maior
praticidade e velocidade à vida cotidiana. Quando não obtidas, tornam‐se “um novo elemento
passível de suscitar irritação e descontentamento” (Lipovetsky, 2007). A arquitetura de terra
contemporânea não busca retomar as práticas arcaicas de séculos passados, mas sim aprimorá‐
las e evoluí‐las. O desenvolvimento de tecnologias voltadas à construção com terra é tema de
diversos centros de pesquisa pelo mundo, que criam novos maquinários e equipamentos,
industrializam processos e aumentam a eficiência na execução e a qualidade da habitação.
Le Corbusier afirmou que a arquitetura é para emocionar. A qualidade da habitação junto à
capacidade de estímulos da terra podem proporcionar essa emoção: o conceito de conforto
apreendido pelo morador se expressa pelo prazer, pelo bem estar, pelo consolo do espírito, pela
expansão de seu corpo e cultura e expansão de suas emoções e sentimentos. Nas palavras de
Pallasmaa (2011), "a arquitetura significativa faz com que nos sintamos como seres corpóreos e
espiritualizados".
A apropriação do espaço da habitação é também vinculada à identificação simbólica entre o
homem e a casa. Ela pode ocorrer quando o material – a terra ‐ conta sua origem (dele e do
homem) e pela afeição ao objeto‐casa construído de uma forma significativa aos ocupantes.
Assim como os sentidos estão interconectados, memória, percepção, corpo físico e psíquico
também estão e experimentam as sensações das dimensões acima descritas juntas e ao mesmo
tempo. As "propriedades" sensoriais de uma coisa constituem em conjunto uma mesma coisa,
assim como meu olhar, meu tato e todos os meus outros sentidos são em conjunto as potências
de um mesmo corpo integradas em uma só ação. (Merleau‐Ponty, 2006).
Avaliar o conforto de uma habitação de maneira sistêmica é incluir um elemento extremamente
complexo à equação e que não pode ser deixado em segundo plano: o ser humano. Os Modelos
Adaptativos de conforto térmico (Dear & Brager, 1998; Nicol & Humphreys, 2002; Ashrae, 2010)
incorporam à avaliação parte dessa complexidade, como a aclimatação, adaptação genética,
expectativa e a memória térmica além do controle personalizado do ambiente. Pesquisas que
relacionam os diversos campos do conforto ambiental de forma quantitativa (térmico, luminoso,
acústico, qualidade do ar, ergonomia) devem incluir pesquisas qualitativas (cultural, econômica,
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social e psicológica). Uma metodologia para avaliar o conforto com viés sistêmico deve basear‐
se na dependência da ação e da interação das relações entre os indivíduos, a cultura, os espaços
e as memórias/expectativas.
Dessa forma, visto que este artigo não pretende encerrar o assunto sobre o tema, mas
apresentar novas questões como uma porta para sua discussão, sugere‐se, portanto, que se
aprofunde essas questões em novos estudos contribuindo para o desenvolvimento científico.
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ABSTRACT: In a rural school situated near the city of Santa Fe, Argentina, needing of a space for
music lessons, not addressed by the state, teachers and students proposed to build together a
classroom using earth. Our great region, Latin America, and particularly Argentina, is full of syn‐
cretisms. This knowledge of earth building techniques combines the building culture of coloni‐
zers and aboriginals, and is complemented by the complex web of knowledge brought by immi‐
grants from all over the world between the late 19th and early 20th century. On the one hand,
the idea that they should not build with earth since it is an outdated notion and, on the other
hand, the possibility of finding an ideal solution for a specific need. In this case, it is the school’s
duty to demystify and return the power of knowledge to students. As a result, today we find a
group of teachers and students who are pleased to have developed their skills and proudly ex‐
press "I can build a classroom with earth". The outcome is a socially and environmentally sustai‐
nable classroom built with the “Tapia Francesa” technique.
Keywords: Assisted selfmade construction, Education, Fajina
RESUMEN: En una escuela enclavada en una zona de características rurales cercana a la ciudad
de Santa Fe, Argentina; ante la necesidad de contar con un espacio para el dictado de clases de
música, no cubierta en su momento por el estado; entre docentes y alumnos generaron la pro‐
puesta de construir entre todos un aula empleando tierra. Latinoamérica nuestra gran región y
Argentina en particular es plena en sincretismos; esta mixtura de saberes en construcciones con
tierra, tiene parte de la cultura constructiva del colonizador; parte de la de los aborígenes y
como complemento la compleja maraña de conocimientos que llegaron junto a inmigrantes de
todas las regiones del mundo entre fines del siglo XIX y principios del XX. Detectamos un con‐
flicto entre lo que enseña el sistema y los saberes populares internalizados; por un lado la ense‐
ñanza de que no se debe construir con tierra por antiguo y superado y por otro la posibilidad de
encontrar una solución óptima ante una necesidad concreta. La escuela en este caso tiene el
deber de desmitificar y restituir el poder del conocimiento a los educandos. Como resultado hoy
encontramos un grupo de docentes y estudiantes satisfechos de haber desarrollado sus propias
capacidades y con una resultante física como es un aula con el sistema de Tapia Francesa, social
y ambientalmente sustentable y que manifestaron satisfechos “yo puedo construir un aula de
tierra”.
Palabras clave: Autoconstrucción asistida, Educación, Fajina
1

INTRODUCCIÓN

La realidad Latinoamericana si bien no tiene un espesor histórico como el de Europa Occidental;
ha pasado por una serie de circunstancias que hace que la forma de abordar las construcciones
con tierra cruda tenga características particulares.
En la ciudad argentina de Santa Fe y sus alrededores, comprendidas en la región litoraleña ale‐
daña al río Paraná; el material con el que históricamente se contó para construir fue la tierra y
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la madera; el cambio de las costumbres y paradigmas constructivos hizo que en la actualidad
prácticamente no haya construcciones que se ejecuten con estos materiales. Desde hace algu‐
nos años comenzó a mostrarse interés por parte de profesionales y grupos de personas en res‐
catar algunas técnicas constructivas que emplean tierra cruda.

(a)
(b)
Figura 1: (a) Imagen costera (Juan Arancio), (b) Geografía de la región litoral (González‐Lazzarini)

La escuela en donde se ejecutó la intervención está localizada en una franja costera sobre la
zona de riachos y bañados al noreste de la ciudad de Santa Fe, ubicándose unos 40 km al norte
de la misma. La zona tiene tierra limo‐arenosa con algo de arcilla especialmente en la vera de
los cursos de agua, el relieve es llano sin ondulaciones y la presencia del río marca una caracte‐
rística importante (Figura 1b).
En un análisis histórico, en la misma zona conviven tres saberes de la cultura constructiva con
tierra; en primer lugar la de los aborígenes precolombinos apropiando los recursos del lugar que
dentro de costumbres nómades empleaban enramadas embarradas como cobijo temporario;
luego la llegada del invasor español que en la época de la colonia trajo consigo algunas de sus
formas constructivas que se fueron amoldando a las realidades y materiales locales, siendo la
principal técnica la Tapia (Figura 2a); por último en la última mitad del siglo XIX la oleada inmi‐
gratoria trajo consigo sus costumbres constructivas de muy diversos lugares del planeta, gene‐
rando una mixtura entre el saber existente los que se iban incorporando y las reales posibilida‐
des que generaba el territorio y sus disponibilidades de materia prima (Figura 2b).

(a)
(b)
Figura 2.:(a) Aborígenes con tapia (S XXVII) (Florian Paucke) (b) Construcción islera típica (González‐Lazzarini)

2

LA PROPUESTA

2.1 A modo de hipótesis
Para preservar el patrimonio histórico, tan ecléctico como rico; no basta solo con rescatar y/o
reconstruir obras arqueológicas que hablan y muestran el pasado, sino también y como muy
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importante, la defensa del patrimonio intangible constituido por la cultura del saber‐hacer
trasmitida de generación en generación y que en la actualidad corre serios riesgos de
desaparecer ante la avalancha mediática y consumista que empuja a un cambio permanente en
las costumbres y en el uso de materiales de mercado con obsolescencias programadas. Rescatar
saberes ancestrales y revalorizarlos genera empoderamientos en las personas y colectividades
que actúan como reaseguro para la continuidad de la memoria viva de la comunidad así como
también para resolver problemas de la cotidianeidad de manera sustentable tanto social como
ambientalmente.
2.2 La escuela y su problema
Se trata de una escuela rural con déficit de aulas. Muchas de las actividades se hacen al aire libre
en contacto con la naturaleza, pero ello obviamente está limitado por factores climáticos y tam‐
bién limitaciones referidas al tipo de disciplinas que se desarrollan.
Concretamente no existía un espacio capaz de albergar las clases de educación musical. Ante
esta situación los docentes propusieron una solución autogestionada ante lo lento de las res‐
puestas de los responsables institucionales; así se puso voluntad para accionar en el sentido de
la autogestión.
La propuesta de construir un aula con técnicas constructivas con tierra debió ser analizada; en
este proceso se vio involucrada toda la comunidad educativa.
2.3 Las negaciones ‐ Las potencialidades
En estas circunstancias se tuvieron que abordar temáticas que daban cuenta de negaciones res‐
pecto al uso de la tierra como material de construcción y explorar sus potencialidades.
Uno de los mitos negaciones es que la Arquitectura con Tierra es para gente de escasos recursos
o que vive en pobreza extrema. Sostenida por modelos de dependencia respecto a los centralis‐
mos burocráticos e industriales. Normalmente la tierra es un material natural disponible en
abundancia que casi nunca requiere compras, ni transportes caros, ni desperdicio o transforma‐
ciones de carácter industrial; permite involucrar a las personas o grupos interesados a una pro‐
ducción directa y con mucha mayor independencia eludiendo los obstáculos de un mercado o
de un monopolio comercial, sin eliminar por ello la posibilidad de una producción no contami‐
nante en serie descentralizada.
Otra negación tiene que ver con las características territoriales y climáticas como ser los sismos
en algunas regiones y en nuestro caso el clima subtropical húmedo con lluvias y tormentas; ol‐
vidando que cada material tienen sus premisas de diseño y conservación que siendo respetadas
lo hacen durable y confortable como lo atestiguan numerosas construcciones actualmente en
uso y que por sus transformaciones y adaptaciones no exhiben con claridad el origen de su
construcción con tierra.
En cuanto a las potencialidades físicas, técnicas y estéticas, la Arquitectura con Tierra cuenta
con excelentes propiedades de aislamiento, de bajo costo energético, con un clima interior ba‐
lanceado, mantiene confortable la temperatura superficial de los materiales. Se logra con la tie‐
rra texturas y colores naturalmente cálidos, es de muy fácil mantenimiento, es un material agra‐
dable para trabajar, lo más importante es que puede ser construido personalmente por el
usuario, y lo principal es su gran potencialidad para la creatividad personal.
Así en la actualidad se está generando un nuevo modelo en donde la construcción con tierra no
solo es elegida por las características descriptas sino adoptando un opción de vida alternativa
acorde con la realidad histórica y geográfica de la región.
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A esto se suma la voluntad expresa de trabajar con la autoconstrucción y autogestión de los
involucrados, teniendo especial importancia, por lo tanto, la formación y capacitación del auto‐
constructor.
No obstante hay algunos obstáculos a superar:


Falta de información y formación.

 El sistema educativo no contempla la incorporación de estos saberes (en ninguno de sus ni‐
veles) ya sea por inercia en cuanto a la currícula de la construcción moderna, ya sea por la no
adecuación del sistema legal y comercial a estas formas o bien por un falso concepto de la
enseñanza de formas de construir de vanguardia que se consideran como las mejores.
 Dificultad en la obtención de insumos.
 Inexistencia del eslabón comercial en donde se puedan adquirir elementos y materiales para
la construcción natural con tierra cruda. Se puede inferir que sistema industrializado de cons‐
trucción con materiales tradicionales, que mantiene un negocio económico del cual los que
construyen sus viviendas son dependientes, no le interesa un cambio de costumbres cons‐
tructivas
 Ausencia de normas que regulen y propicien la construcción con tierra.
 Ante el desinterés del estado por permitir el crecimiento de estas formas ancestrales de cons‐
trucción se produce una situación de inflexibilidad en la aplicación de los códigos y normativas
vigentes, a los que se le suma el poco interés de funcionarios encargados de las oficinas de
obras de los municipios y de los colegios profesionales.
 Inconvenientes con la mano de obra artesanal.
Al haberse dejado de utilizar estas técnicas en reemplazo de otras modernas e industrializada
se produjo un vaciamiento en el saber hacer propio de albañiles y constructores, que conlleva a
la falta de personal capacitado y comprometido en rescatar estas tecnologías constructivas.
3

EL PROCESO EDUCATIVO PROPUESTO

3.1 Objetivos
Generales:


Rescatar técnicas constructivas originarias al servicio de nuevas formas de arquitectura.



Fomentar el trabajo comunitario, solidario y autosostenido.



Construcción de un ámbito apropiado al dictado de las clases de música y artes



resignificación de un conocimiento constructivo popular

Específicos:
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Generar conciencia colectiva de la necesidad de la necesidad de rescatar valores éticos y
morales como el respeto al prójimo, al espacio público, a la naturaleza.



Incorporar pautas de convivencia en el trabajo comunitario.



Lograr sentimientos de pertenencia en la comunidad educativa.



Poner en práctica conocimientos disciplinares.
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3.2 Contenidos disciplinares
Como concepto para el rescate de conocimientos sin salirse de las pautas fijadas por los orga‐
nismos responsables de la enseñanza; se incorporaron durante todo el proceso y en forma pa‐
ralela al desarrollo de las actividades específicas de diseño y planeamiento de construcción del
aula‐taller. Manteniendo las premisas devenidas de la hipótesis, se incorporan conocimientos
dentro del mismo marco conceptual que el estudiante viene desarrollando, para luego evaluar
su incorporación al campo cotidiano.
Los espacios curriculares abajo descriptos desarrollarán los contenidos que se detallan:
 Historia y Geografía: Técnicas de construcción antiguas ‐ Estudio de caso: Construcciones de
Santa Fe la vieja (Cayastá) ‐ Recuperación de la tradición oral; Recursos naturales y desarrollo
sustentable;
 Biología y Química: Implementación de una galería con la técnica de techo verde con vegeta‐
les autóctonos; Composición del barro y de los otros materiales destinados a la construcción;
Aprovechamiento de la energía solar como recurso para generar calor y electricidad;
 Física: Unidades del simela; Método científico; Conceptos de incertezas y factores que la ori‐
ginan; Representación grafica de sistemas de fuerzas; Interpretación de interacciones cotidianas
mediante los principios de la dinámica; Resolución de situaciones problemáticas que involucren
cuerpos vinculados por fuerzas, sogas, cuerdas, poleas, etc; Diferenciación de los conceptos de
calor y temperatura;
 Físico‐Química: Los recursos naturales y su transformación física; Materiales. Energía;
 Tecnología: Proyecto tecnológico; Transformación de los recursos naturales; Herramientas;
Análisis de productos tecnológicos; Impacto tecnológico;
 Educación Artística (Plástica): El espacio tridimensional. En relación con la producción; La or‐
ganización espacial a través del diseño en la bidimensión: relaciones de proporción, distancia,
volúmenes, espacio y puntos de vista; Espacios interiores y exteriores: características, trata‐
mientos, diseños para su decoración; La modificación de superficies como transición entre el
plano y el volumen: modelado con arcilla, tratamiento de la materia y selección de herramien‐
tas;
 En relación con las Artes Visuales y su contexto histórico: Reconocimiento de distintas con‐
cepciones en el abordaje del espacio: Construcciones ancestrales con raíces en comunidades
originarias y Bioarquitectura.
4

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

4.1 Etapas:
 Motivación: A través de la cátedra de lenguajes artísticos musicales, los alumnos investigan
el saber popular (folcklore) y las raíces culturales mas ancestrales de la América Precolombina.
Surge de este estudio la íntima coherencia e interacción social de las formas colectivas del hacer
que ejercitaban nuestros ancestros, tanto en la música como en cualquier otra forma del queha‐
cer cotidiano. Vivenciamos el ARTE;
 Investigación: Recopilación de información de diferentes fuentes: manuales de construcción
natural, datos empíricos de personas mayores que han vivido en casas de barro, observación y
relevamiento fotográfico de ejemplos construidos en la actualidad, proyección de videos temá‐
tico;
 Capacitación: Jornada de capacitación para los alumnos, docentes y directivos que se suman
al proyecto, sobre construcción con tierra cruda en el taller El Hornero, bajo la supervisión de la
Arq. María Carolina Lazzarini, y la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa
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Fe. Conocimientos de dosajes, preparación y mezcla o pisado del barro, aplicación en diferentes
técnicas constructivas;
 Diseño: Búsqueda de la forma que alojará apropiadamente la función de aula taller. Nociones
de espacialidad, geometría sagrada, diseños bioclimáticos, inercia térmica y aislación térmica,
materiales biodegradables y de bajo impacto ambiental, elección de soluciones constructivas
adecuadas y más convenientes económicamente. Dibujo y noción de planos y escalas. Planta.
Corte. Vista. Cómputo y presupuesto de materiales necesarios;
 Presupuestos: Recopilación de presupuestos y donaciones de los vecinos para la ejecución de
las tareas previas al embarrado. Evaluación de costos y elección del contratista para la ejecución
del techo, cimientos y contrapiso;
 Ejecución de tareas previas: Comienzo de las obras por cuenta de terceros contratados por
los alumnos.
 Minga (tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de uti‐
lidad social).Tareas de embarrado con la ayuda de la comunidad educativa, padres y vecinos.
Pisado del barro, colocación de aberturas, armado de los entramados para la Tapia Francesa,
previsión de las cañerías de electricidad, llenado de las paredes, revoques, frisos escultóricos,
mosaiquismo, aplicación de las técnicas y conocimientos oportunamente adquiridos (Figuras 3
a 6).

(a)
(b)
Figura 3. (a) Amasando barro (González‐Lazzarini) (b) En contacto con el material (González‐Lazzarini)

(a)
(b)
Figura 4. (a)Durante la construcción (González‐Lazzarini) (b) En plana tarea (González‐Lazzarini)
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Figura 5. Trabajando y aprendiendo juntos (González‐Lazzarini)

(a)
(b)
Figura 10. (a) Vista exterior (González‐Lazzarini) (b) Vista interior (González‐Lazzarini)

4.2 Colaboraciones y financiamiento
Los recursos materiales necesarios para la concreción del proyecto fueron provistos por la
Asociación Cooperadora de la Escuela y por la donación y esfuerzo de la comunidad educativa.
También se contó con ayudas desde el senado provincial para la construcción de la cubierta de
paja y con aportes de la comuna de la localidad para las terminaciones de la obra.
5

LOS LOGROS

5.1 Premio feria de ciencias; aceptación social
El ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe realiza anualmente una Feria de ciencias
entre las escuelas de la provincia; en esa instancia el trabajo realizado por docentes, alumnos y
comunidad educativa fue premiado por su originalidad y calidad, enorgulleciendo a todos los
que lo hicieron posible.
Otro indicador del éxito del proyecto es la apropiación del espacio por parte de los alumnos; que
con este accionar dicen SI al aula construida con tierra.
6

CONCLUSIONES

La participación de padres, docentes y alumnos; la incorporación de nuevos saberes desde una
forma del aprender‐haciendo y que a su vez se amalgama con los contenidos de los programas
vigentes; las referencias que los participantes del proceso aportaron desde su conocimiento de
historias de vida y también la aplicación de los conocimientos adquiridos en la construcción del
aula en una edificación llevada adelante por la familia de uno de los estudiantes; habla de el
alineamiento entre los objetivos marcados por la hipótesis de trabajo con los logros obtenidos.
Esto alienta a mejorar y proponer esta metodología en escuelas rurales de la zona y también a
adaptarlas a otras realidades socio culturales y geográficas.
Del taller de cierre surge la siguiente reflexión colectiva: “Comprometiendo las manos y el cora‐
zón, se hizo un sueño realidad y por sobre todas las cosas, se fomentó el compromiso so‐
cial…aportando esfuerzo individual a una tarea solidaria; recuperando ancestrales formas de
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asociación y trabajo como las MINGAS… creando sueños comunes y generando vínculos para
hacerlos realidad… padres, docentes, directivos, políticos, profesionales… y los principales ac‐
tores: jóvenes alumnos, se solidarizaron y hermanaron con un objetivo común…que en este caso
es apenas una pequeña excusa que atesora un sueño mayor… la construcción de una sociedad
más justa e inclusiva”.
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ABSTRACT: The implementation of any enterprise directly affects the environment and can
cause impact of positive or negative way in the place in which it is inserted. It is necessary, this
way try to minimize the negative impacts through sustainable buildings. This paper aimed to
describe and analyze the design and construction of the Parque Ecológico Pico dos Cabritos,
located in Extrema, Minas Gerais, Brazil, identifying the sustainability criteria used. Literature
review was accomplished, focusing on the characteristics of sustainable buildings, followed by
analysis of the architectural design, identifying the criteria of sustainability deployed. The park
is intended to accommodate groups for events, sports activities, and therapeutic studies. In the
project was proposed the valuation of natural lighting and ventilation, use of rainwater and use
of local materials, from the use of wattle and daub, traditional construction techniques with land
and reuse of glass in the window frames, from scrap, actions considered sustainable.
Keywords: sustainability, construction techniques, materials reuse, earth architecture.
RESUMO: A implantação de qualquer empreendimento interfere diretamente no meio
ambiente, podendo impactar, de maneira positiva ou negativa, o local em que foi inserido. É
necessário, então, que se tente minimizar os impactos negativos por meio de construções
sustentáveis. Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar o projeto e a construção do
Parque Ecológico Pico dos Cabritos, localizado em Extrema, Minas Gerais, Brasil, identificando
os critérios de sustentabilidade utilizados. Foi realizada revisão bibliográfica, enfocando
características das construções sustentáveis, seguida de análise do projeto de arquitetura,
identificando os critérios de sustentabilidade implantados. O parque tem a finalidade de receber
grupos para realização de eventos, atividades esportivas, terapêuticas e estudos. No projeto foi
proposta a valorização da iluminação e ventilação naturais, aproveitamento da água de chuva,
utilização de materiais locais, a partir do uso da taipa de mão, técnica construtiva tradicional
com terra e reutilização de vidros nas esquadrias, provenientes de sucata, ações consideradas
sustentáveis.
Palavras‐chave: sustentabilidade, técnicas construtivas, reuso de materiais, arquitetura de
terra.
1

INTRODUÇÃO

A deterioração da relação homem e natureza intensificou‐se após o advento da revolução
industrial, que causou a aceleração do processo de fabricação e o consequente uso dos recursos
naturais de forma mais intensa que a natureza é capaz de repor.
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Somente em meados do século XX, as questões ambientais começaram a ser discutidas, devido,
principalmente, à crise energética e mudanças climáticas. A geração e o consumo de energia
constituem‐se sérios problemas enfrentados atualmente pela humanidade, devido à crescente
escassez de fontes e recursos e ao desperdício da energia disponível.
A construção civil é um dos fatores que mais contribuem para o aumento dos impactos
ambientais, pois os materiais de construção provêm de fontes finitas e para sua extração é
necessário a degradação do meio ambiente. Krüger (2003) alertou para o fato que, a atividade
de construir constitui uma intervenção no meio ambiente, modificando drasticamente, não só
o local da construção, como também refletindo em grande número dos recursos ambientais,
envolvidos no processo.
Neste sentido, Morel et al. (2001) afirmaram que, em toda parte do mundo, a indústria da
construção civil é responsável por altos níveis de poluição do meio ambiente, em decorrência
da energia consumida durante as etapas de extração, processamento e transporte da matéria
prima.
Kronka (2001) indicou aspectos relacionados ao projeto, implantação e utilização do terreno,
materiais construtivos e equipamentos que devem ser considerados, visando à obtenção de uma
arquitetura ambientalmente correta e sustentável. A escolha correta dos materiais construtivos
garante a sustentabilidade do sistema, pois materiais sustentáveis significam baixa energia
embutida e menor impacto ambiental. Entre os pontos a serem observados destacam‐se: o uso
de materiais encontrados no local, reduzindo desta forma a energia gasta com o transporte, e,
também, a opção por materiais que utilizem baixo consumo de energia em sua produção.
Para Agopyan & John (2011), “as decisões de projeto, como localização das obras, a definição
do produto a ser construído, o partido arquitetônico e a especificação de materiais e
componentes, afetam diretamente o consumo de recursos naturais e de energia”, o que reforça
a importância de uma visão sistêmica na implantação de empreendimentos construtivos.
Macedo (2011) defende que é papel do arquiteto proporcionar uma integração entre os
conceitos adotados no projeto e os materiais que o compõem, inclusive, por meio da
recuperação e do aperfeiçoamento de técnicas inspiradas em tecnologias ancestrais.
Salgado et al. (2012) aprofundam a questão, destacando que a “troca de informações, entre as
diferentes especialidades, deve ter início, obrigatoriamente, na fase da concepção
arquitetônica”, em que a participação de diversos especialistas da área da construção civil,
relacionados, por exemplo, à estrutura, iluminação, térmica ou acústica, desde o início do
projeto, pode contribuir para a produção de construções mais sustentáveis.
Este trabalho teve como objetivo descrever e analisar o projeto e a construção do Parque
Ecológico Pico dos Cabritos, localizado em Extrema, Minas Gerais, Brasil, identificando os
critérios de sustentabilidade utilizados.
2

SUSTENTABILIDADE NAS CONTRUÇÕES

Foi, apenas, no final do século XX que as principais nações se reuniram para efetivar posturas
que permitissem uma sobrevida ao planeta. A Declaração de Estocolmo, ocorrida em 1972, é
tida como marco na discussão de problemas ambientais como também, o relatório “Nosso
Futuro Comum”, da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD),
lançado em 1987, que apresentou um conceito para desenvolvimento sustentável. Outros
compromissos internacionais foram assinados, destacando‐se a Declaração do Rio de Janeiro, a
Agenda 21 Global, a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade, todos de 1992.
“Todos esses documentos têm a questão da informação e os indicadores como peça‐chave na
estratégia para a mudança de padrões de consumo e produção mais alinhados com a ideia de
desenvolvimento sustentável (Malheiros et al., 2013).
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Segundo Silva (2009), “o crescimento industrial, sobretudo após a II Guerra Mundial, trouxe
consigo elementos indesejáveis que resultaram em poluição atmosférica e degradação
ambiental, provocadas pelo uso de combustíveis fósseis e seus subprodutos gasosos”, levando
a surgir, os Protocolos de Montreal e de Kyoto, que objetivavam controlar o uso de alguns gases
prejudiciais à vida e ao meio ambiente. O Protocolo de Montreal, lançado em 1987, previa a
redução do uso de produtos que utilizam Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio
(SDOs). Já o Protocolo e Kyoto, criado em 1997, propôs metas para a redução da emissão de
CO2.
Para Sachs (2002), o desenvolvimento sustentável está fundamentado “na harmonização de
objetivos sociais, ambientais e econômicos”, que englobaria oito critérios de sustentabilidade,
definidos no encontro de Estocolmo, relacionados aos aspectos: social, cultural, ecológico,
ambiental, territorial, econômico, política (nacional) e política (internacional). Dessa forma, a
procura pela integração destes critérios é um importante passo a ser trilhado entre as
estratégias ambientais.
De acordo com Pol (2003), toda intervenção no meio ambiente provoca impactos ambientais,
que têm, pelo menos, uma dimensão física e uma dimensão social, alterando (positiva ou
negativamente) o ecossistema, o comportamento e o bem‐estar das pessoas. Destaca‐se, ainda,
que, embora o objetivo fim do desenvolvimento sustentável seja comum para toda a
humanidade, para cada local devem ser traçadas estratégias e orientações de ações específicas,
para se alcançar os objetivos imediatos.
A construção civil é tida como uma das atividades mais impactantes do meio ambiente, devido
tanto ao uso de recursos naturais como matéria‐prima, como também, pela energia consumida
durante as etapas de extração, processamento e transporte desses materiais, além da
considerável quantidade de entulho produzida nas obras. Daí, a importância de estudos que
visem à produção de construções sustentáveis.
O termo arquitetura sustentável, segundo Lamberts (2004), “surgiu a partir dos anos 90 como
um meio de reconhecer na construção umas das principais fontes de degradação dos recursos
ambientais e, potencialmente a principal fonte de renovação dos mesmos”.
Na construção sustentável, destaca‐se o conceito de Arquitetura Bioclimática, caracterizada por
Francisco e Ino (2009), pela aplicação dos elementos arquitetônicos com a intenção de criar um
ambiente construído com alto grau de conforto higrométrico e pequeno consumo energético.
Para Nunes et al. (2009), ao se “adotar como padrão de construção”, a arquitetura sustentável,
também conhecida como arquitetura verde ou arquitetura ecológica ou ecoarquitetura, é
possível ocorrer a “ampliação do conforto ambiental e à economia de recursos naturais, tais
como água e energia elétrica”.
Figueiredo (2011) refere‐se à construção verde como aquela que deve “respeitar as normas para
redução de danos ambientais e ser projetada, construída e mantida com o mínimo consumo de
água e energia, dando prioridade a materiais que não poluem o ambiente durante sua produção
e não provocam danos à saúde dos usuários”.
Desta forma, é importante a escolha adequada, tanto do processo construtivo, como dos
materiais a serem empregados, visando a redução do consumo de energia. Neste contexto,
destacam‐se as técnicas construtivas de terra, consideradas de baixo impacto ambiental e
ecologicamente sustentáveis.
Ainda hoje, construções com terra podem ser encontradas em diferentes recantos do planeta,
utilizando‐se técnicas variadas, adaptadas ao clima e aos condicionantes físicos, adequando‐se
às particularidades de cada região. Dentre as técnicas construtivas com terra utilizadas no Brasil,
destaca‐se a taipa de mão (pau‐a‐pique, bahareque, quincha), que é um sistema construtivo
artesanal misto, fundamentado no emprego de madeira e terra.
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As técnicas de construção com terra apresentam as vantagens de serem facilmente assimiladas
por mão de obra não qualificada, de terem baixo dispêndio de energia, de apresentarem um
bom desempenho climático, de usarem materiais renováveis e de não poluírem o meio
ambiente.
Além destes fatores, é relevante destacar a sustentabilidade presente nas técnicas de
construção com terra. Segundo Craterre et al. (2009), construir com terra é reformular “o
emprego de recursos de nosso planeta, associando terra, água e sol num verdadeiro desafio
técnico, cultural, social, econômico e ambiental. [...] É revalorizar, adaptar e transformar mais
de 11.000 anos de conhecimento e capacidade, e associar um material secular a uma arquitetura
inovadora”.
3

O PARQUE PICO DOS CABRITOS

O Parque Pico dos Cabritos está situado, a 1.470,00 m de altitude, na Serra da Mantiqueira, no
município de Extrema, localizado a 476,00 km de Belo horizonte, Minas Gerais, em ambiente
montanhoso, região de Mata Atlântica, possuindo vista privilegiada de todo o entorno da serra.
A importância ambiental do município de Extrema se deve, principalmente, às suas nascentes
que, canalizadas pelo Rio Jaguari, são responsáveis por parte do abastecimento do Sistema
Cantareira, que atende à população da cidade de São Paulo.
Antes da implantação do parque, o local foi utilizado, durante vários anos, como pastagem para
criação de cabritos, sofrendo processo de degradação, que resultou em perda de parte de sua
mata nativa, contribuindo para o aparecimento de voçorocas. Com a implantação do parque, foi
possível o restabelecimento da vegetação e a preservação do local.
A região montanhosa atrai visitantes interessados em esportes de aventura, passeios e trilhas
por proporcionar uma melhor qualidade de vida se comparada à grande metrópole. Distando
apenas 100 km de São Paulo torna‐se um local de acesso fácil.
A criação do Parque se deveu à proposta de um local a ser utilizado como espaço de atividades
de lazer e educação ambiental, além de restaurar e preservar a sua flora e fauna, bastante
degradadas devido a anos de exploração. A implantação foi feita de forma a permitir a
recuperação da mata, bem como a reestruturação da fauna local. A consciência ecológica foi a
linha mestra do processo projetual do parque e permaneceu como norteador das ações
desenvolvidas em seu espaço. Segundo Adam (2001), a consciência ecológica pode ser
caracterizada “mais como uma forma ética de pensar e comportar‐se” que uma “disciplina
científica”.
Criado com a finalidade de realizar eventos empresariais, cerimônias e atividades terapêuticas,
educacionais, esportivas e recuperadoras do meio ambiente, a estrutura do parque é formada
por seis edificações de apoio: casa do guarda do parque, administração, sala de eventos,
restaurante, sanitários e Spa, contando, ainda, com local para estacionamento, horta, viveiro de
mudas e pequeno lago onde se situa a roda d’água.
O processo contínuo de recuperação da flora é feito por meio da criação de canteiro de mudas,
sendo utilizado, também, como programa de educação ambiental junto às escolas da região. Foi
realizada, ainda, a limpeza da área circundante ao olho d’água, existente próximo ao local, em
que foram implantados os edifícios e feito o replantio de espécies adequadas à Mata Atlântica.
3.1

O projeto

A qualidade de vida dos usuários do parque e a recuperação e preservação do ambiente físico
foram pontos norteadores do processo de implantação do projeto. Não apenas a qualidade
física, mas a psicológica e a social foram levadas em consideração neste processo. Desta forma,
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o parque foi planejado para proporcionar ao usuário um local de equilíbrio físico, psíquico,
saudável e socialmente responsável.
A paisagem, o entorno e o respeito à natureza foram determinantes na implantação dos
edifícios, de forma a proporcionar contemplação, busca pelo autoconhecimento, além de local
que permitisse a realização de eventos esportivos, aperfeiçoamento de Recursos Humanos e
desenvolvimento de projetos de educação ambiental. A proteção e recuperação da flora,
também, foram consideradas nas prioridades do projeto.
A consequência destes princípios conceituais foi a determinação do partido arquitetônico, em
que se optou por construir nas áreas mais planas do terreno, para minimizar a movimentação
de terra e tirar proveito da insolação e ventilação naturais, considerando que por estar situado
na serra, o local está sujeito a invernos frios e verões amenos. Além disso, procurou‐se de tirar
partido das vistas panorâmicas, que se abrem em trechos do parque.
As edificações principais foram projetadas e executadas com materiais naturais e sustentáveis.
A estrutura independente foi executada em eucalipto roliço tratado, as vedações em taipa de
mão utilizando solo local, as esquadrias foram envidraçadas com vidros reciclados e os telhados
foram projetados como teto verde (restaurante) e como captação para o reaproveitamento da
água de chuva (administração e sala de eventos). Utilizou‐se a roda d’água para captação de
água do riacho sem prejuízo de seu fluxo hidrológico.
Foi previsto em projeto, porém não executado, o reaproveitamento da água de chuva,
proveniente dos telhados das salas de administração e de eventos, canalizada por meio de
grelha para reservatório, situado em patamar abaixo ao nível dos edifícios.
3.2

A implantação

Para permitir a insolação e a circulação do ar neste local, além de minimizar a impermeabilização
contínua do solo, a implantação dos edifícios foi feita em blocos, permeados por verde e
caminhos. Segundo Jourda (2012), “uma boa insolação é fundamental para a obtenção de
energia solar passiva, assim como para o conforto e a qualidade de vida de seus usuários”.
O projeto consta de seis edificações de apoio: casa do guarda parque, administração, sala de
eventos, restaurante, sanitários e spa, contando, ainda, com local para estacionamento, horta,
viveiro de mudas e pequeno lago onde se situa a roda d’água.

Figura 1. Vista geral das edificações (Google, 2007).

Os blocos principais, administração, sala de eventos, banheiros e restaurante estão situados
próximos, formando um conjunto arquitetônico permeado por caminhos, rampas e escadas.
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Adotou‐se como partido arquitetônico, edifícios sextavados, distribuídos em blocos separados
de modo a permitir maior circulação de vento e incidência solar e romper uma possível
continuidade na impermeabilização do solo (Fig. 1).
Esta tipologia de implantação permitiu, também, a manutenção de áreas com vegetação mais
relevante. Os caminhos e elementos já existentes no local tais como grandes pedras, árvores,
bosque, também, foram incorporados ao projeto (Fig. 2).

Figura 2. Implantação dos edifícios principais com localização dos ventos dominantes

A área do bosque existente próxima às edificações foi utilizada como local de descanso e
contemplação, viabilizado por meio da colocação de bancos e mesas, executadas com troncos
do local, remanescentes de um incêndio ocorrido no parque, em 2008.
3.3

Descrição das edificações e do processo construtivo

As edificações principais, restaurante, administração e sala de treinamento, foram projetadas
com estrutura independente em eucalipto (Eucalyptus sp.) roliço tratado e vedação em taipa de
mão (Fig. 3). A opção por materiais naturais foi motivada pelo baixo consumo energético em seu
ciclo de vida, facilidade de obtenção da matéria prima, no caso da terra, melhor conforto
térmico nas edificações, além de propiciar um ambiente saudável. ADAM (2001, p. 106) afirma
que a industrialização dos materiais de construção eleva o custo ambiental ao consumir
“excessiva energia em seu processamento”, e muitos deles possui “composições químicas
agressivas à saúde”.

(a)
(b)
Figura 3. (a)Estrutura em eucalipto e cobertura em telha de barro da administração. (b) Painéis sendo barreados na
sala de eventos
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A arquitetura de terra, devido a sua versatilidade, é encontrada em diversas partes do mundo,
por meio de diferentes técnicas. Em cada região é adaptada ao clima, aos condicionantes físicos
existentes e aos materiais encontrados, possibilitando suprir as necessidades construtivas locais.
A estrutura em eucalipto roliço foi projetada de forma independente e afastada das vedações a
fim de evitar as patologias causadas pela movimentação na interface entre os pilares e os painéis
de taipa de mão (Fig. 4).

Figura 4. Plantas baixas das edificações em taipa de mão

A vedação em taipa de mão foi utilizada na construção do restaurante, da administração e da
sala de eventos. Para os outros equipamentos e áreas molhadas, foi utilizado, como material de
vedação, blocos de concreto, considerando‐se o uso público e intenso desses locais. Dessa
forma, o Spa, o bloco de sanitários, as área referentes à cozinha do restaurante, o banheiro e
copa do bloco administrativo foram executados em alvenaria de blocos de concreto (Fig. 5).

Figura 5. Restaurante executado em taipa de mão (à direita) e área da cozinha, executada em bloco de concreto (à
esquerda).

Na execução da taipa de mão foi utilizada a terra do local, com acréscimo de palha e água. A
terra local foi classificada como solo arenoso, após a realização dos ensaios de teste da queda
da bola e o teste do vidro, conforme apresentados por Neves et al. (2010).
Diversos autores, dentre eles Doat (1979) e Frota & Le Roy (1978), indicam o solo argiloso para
a técnica de taipa de mão, enquanto outros, como Miditieri et al. (1987), afirmam que a terra
local pode ser empregada sem muita restrição, no que concerne a sua granulometria, podendo,
também, ser utilizada a terra arenosa, com cerca de 60% de areia.
Para o entramado foi previsto, no projeto, o uso de painéis pré‐fabricados em madeira,
executados em serraria próxima. Devido à dificuldade de transporte e seu custo final, optou‐se
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por fazer o entramado in loco, juntamente com o barreamento e a argamassa de revestimento.
Foram utilizadas madeiras de sobra de serraria para a fabricação do entramado (Fig. 6a). Estes
painéis foram barreados in loco e revestidos de argamassa de cal, terra e areia.
As paredes de taipa de mão foram executadas com 12 cm de espessura e altura de 3,00 m,
apoiadas sobre baldrame de concreto e estruturadas, em sua parte superior, por peças de 12x12
cm. (Fig. 6b). O barreamento foi executado em duas camadas, sendo que a segunda foi aplicada
após a primeira secar completamente.

(a)
Figura 6. (a) Entramado das vedações. (b) Barreamento do restaurante

(b)

Após a secagem dos painéis foi aplicada argamassa de revestimento feita de cal, terra local e
areia no traço 1:1:2 (cal:terra:areia), baseado em Mattaraia (1998). A areia quartzosa foi
adquirida no comércio local, especificada como areia média e a cal hidratada utilizada foi a CHII.
A argamassa foi aplicada em duas camadas. A primeira com variações de espessura de 2 a 3 cm
e a segunda, após a secagem da primeira, com 0,5 cm de espessura. A primeira camada foi
aplicada, de forma a uniformizar o painel (camada de regularização, ou emboço) e a segunda
camada foi aplicada para dar o acabamento (reboco).
3.4

O acabamento

Foram utilizados materiais naturais e reciclados em várias etapas da construção, em especial nos
detalhes e acabamentos. Para o fechamento de todas as esquadrias foram utilizados vidros de
ônibus, adquiridos em sucata. No calçamento externo dos edifícios foram utilizados cimento e
sobras de cerâmicas (Fig. 7).

Figura 7. Portas com vidros reutilizados

As luminárias do restaurante foram confeccionadas com papel e as externas foram feitas
aproveitando sobras de tubos de PVC e folhas de flandres. As bancadas do banheiro foram
executadas com sobra de madeira, assim como as bicas enquanto que para execução das pias
foram vasos de concreto adaptados (Fig 8).
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(a)
(b)
Figura 8. (a) Bancada e bica em madeira reaproveitada. (b) Luminária externa em tubo de PVC e folha de flandres

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A localização das edificações no terreno de forma distribuída permitiu a circulação do ar entre
as edificações, contribuindo para a salubridade, melhorando o conforto das construções durante
o período quente. Esta implantação também diminuiu a impermeabilização contínua do solo e
permitiu a integração dos elementos do entorno como árvores, pedras e caminhos.
O uso da técnica vernacular da taipa de mão nas construções, mostrou a integração com
contexto de sustentabilidade do parque, na medida em que ao se utilizar material natural local,
foram minimizados os custos energéticos com transporte e a poluição provocada pelos materiais
convencionais em sua cadeia produtiva, além eliminar a geração de entulhos. A promoção de
um material local, barato e disponível coloca as construções em terra como uma alternativa
ecológica e econômica aos materiais utilizados atualmente nas construções, materiais estes
nocivos ao meio ambiente. Destaca‐se, ainda, que o reuso, reciclagem e transformação dos
materiais reduziu o impacto da produção de novos materiais.
Deste modo o projeto do parque ecológico contribuiu para a recuperação do equilíbrio
ambiental e o fortalecimento da integração do homem com a natureza, em que o homem é
apenas uma parte nesta relação.
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ABSTRACT: The ABNT NBR 15.575, published in July 2013, is a watershed in common Brazilian
construction practices because it establishes for the first time performance‐based building
standards. This regulation affects not only the way buildings are constructed but also how they
are maintained and sold. The new standard will induce architects and engineers to search for
better construction solutions. Within this context, earthen constructions have the potential to
meet the new standard’s performance requirements. This article aims to (i) briefly present the
main aspects of the new performance standard, (ii) contextualise this standard within the
evolution of building codes and (iii) point out how earthen techniques can satisfactorily meet
the building performance standards recently established.
Keywords: building performance, technical standard NBR 15.575, innovation, earthen
construction.
1

INTRODUCTION

Building energy performance optimisation has been gaining increasing attention as one of the
most efficient strategies to conserve energy, and while relevant measures have been adopted
by developed countries for regulating the way buildings consume energy, Brazil only has a first
version of a building performance‐based technical standard in 2008 (as a voluntary process),
which became mandatory, after some review processes, in 2013. The technical standard NBR
15.575 establishes the requisites and criteria for building system and subsystem assessment for
residential buildings (ABNT, 2013). In the next few years, this standard is very likely to have an
effect on the construction industry supply chain, including final consumers.
Architects, engineers and contractors (AEC professionals) have already started to search for new
materials, products, technologies and best practices to meet new performance demands.
Among the available building technologies, earthen construction techniques have currently
been applied in several places around the world. Known for their thermal performance,
abundant availability and favourable aesthetics, earthen techniques have been receiving more
attention in recent decades from those who are in search of more environmentally friendly
techniques.
This influence could only be analyzed after a minimum of 5 years after the standard is
introduced, as this is the average time that buildings take to be designed, licensed, built and
inhabited in Brazil. In the meanwhile, this article aims to (i) briefly present the main aspects of
the new performance standard, (ii) contextualise this standard within the evolution of building
codes and (iii) point out how earthen techniques can, even today, satisfactorily meet the
standards of the new Brazilian standard
2

BUILDING CODES AND TECHNICAL STANDARD NBR 15.575:2013

Various forms of building codes have existed for thousands of years. These have been driven by
a range of factors such as structural security and the impact of catastrophic events. The first
contemporary building code, however, was published in 1905 in the United States. This was
known as the National Building Code and concerned building structure security. Four decades
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later, the installation of fire alarms and risk isolation in buildings were made mandatory
(McFann, 2013). That was probably the first time people's comfort and safety was taken into
account in building regulations. Most of the prescriptive building codes in the past established
minimum and maximum areas, lengths and other dimensions a building should have. They were
short and simple, but they established the rules with reference to many other rules, standards,
codes, patterns and guidelines with which it was necessary to be familiar. These simple but
extremely detailed codes asked for a high level of professional specialization for their
interpretation, and they were overly restrictive to innovation and changing practices in building
design.
Following the Second World War, developed nations were worried about the quality and
performance of large‐scale constructions. As energy consumption is directly related to welfare,
building performance standards started to be considered and this resulted in the establishment
of technical standard ISO 6241:1984 (IPT, 2012). Nowadays, there is great effort to reduce
energy consumption by improving energy efficiency and buildings play an important role in this
scenario as they are intensive energy consumers. Thus, developed countries have been adopting
energy codes or considering energy performance in building codes in order to achieve better
results than the ones achieved with the prescription codes.
As one of the first Brazilian initiatives in 1980, the Institute for Technologic Research of São Paulo
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo ‐IPT) formulated minimum criteria to assess
the performance of low income residential buildings which was later developed and finalized in
association with the Research and Project Funding Agency (Financiadora de Estudos e Projetos
‐ FINEP) and the Program for Habitat Quality and Productivity (Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade do Habitat ‐PBQP‐H). This program was created in 1998 with the aim of meeting
the compromise assumed by the Brazilian government in the Habitat II Conference, in 1996 (IPT,
2012) and focused on two aspects: increase the quality of the habitat and modernise the
manufacturing of building products.
Another initiative is the creation of a standardised methodology to assess innovative
construction systems before they can be offered on the market. With this in mind, technicians
developed, in the context of the PBQP‐H, the National System of Technical Assessment (Sistema
Nacional de Avaliações Técnicas ‐SINAT) and the System for the Qualification of Materials,
Components and Constructive Systems (Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos ‐SiMac). However, there are challenges to be faced.
These include, for example, the composition of a board of researchers and laboratories qualified
to do the analysis. To date, in Brazil there are only ten Technical Assessment Institutions (ITAs)
with this accreditation to provide the Technical Assessment Document (Documento Técnico de
Avaliação‐DATec)(IFBQ, 2011). These few institutions are geographically concentrated in the
south eastern region of Brazil and this means that the process of accepting a new technology
can be long and difficult.
Before considering the whole building's performance, there were two technical standards: the
one concerning energy: NBR 6401:1980, for air conditioner systems (ABNT, 1980), and NBR
5413:1992 for lightning systems (ABNT, 1992), which was replaced by ABNT NBR ISO/CIE 8995‐
1:2013. These norms were outdated and caused the tendency to oversize the systems
(LAMBERTS et al, 2013). In 1990, Law 8.078 better known as the Brazilian Consumer Defence
Code (BRASIL, 1990), started to rule consumers' relationship in order to guarantee the quality
of all products on the market. Since then, all technical standards have become mandatory.
The National Policy of Conservation and Rational Use of Energy, Law 10.295, published in 2001
(BRASIL, 2001), also known as the Energy Efficiency Law, established performance standards to
any energy consuming products, including buildings, based on minimum indexes of energy
efficiency. This same year energy production across the country was low due to the lack of rain
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and the low hydroelectric plant reservoir levels. This caused, among others measures,
mandatory limitations on energy use. Four years later, the NBR 15.520:2005 outlined the
volunteer process and methodology to achieve the ENCE (Brazilian National Label of Energy
Efficiency) for commercial and residential buildings according to thermal requisites (ABNT,
2005). These methodologies were developed by the Brazilian Program for the Conservation of
Electric Energy (PROCEL), to guide the assessment of building performance throughout the
design process and after building conclusion (PROCEL, 2007). In 2011, the National Energy
Efficiency Plan (Plano Nacional de Eficiência Energética ‐PNEf) aimed to save energy by 10.37%
over a 10 year‐period, based on the consumption of 1.027.879 GW. This plan has effects on
education, small and medium sized companies, public lighting and other aspects of daily life
(PNEF, 2011).
The prescriptive model establishes common solutions and tends to constrain innovation. In
contrast, the performance model, as it specifies building requisites according to occupants'
needs and exposure conditions, allows a set of solutions that stimulates innovative technologies.
Today, countries concerned about energy efficiency tend to adopt building performance
requirements, such as fire prevention, structural security and energy efficiency, rather than
prescriptive requisites. Nowadays constructions are subject to a large number of regulations at
different administrative levels including professional practice regulations, environmental and
building codes and technical recommendations, from the most permissive to the most
restrictive, accordingly to each situation. Performance has to do with the total building lifecycle
and its surrounding environment and climate, as each building is unique in its relationship with
the environment, and taking all these issues into consideration makes the task very complex.
In a general sense, Brazilian buildings have received little attention regarding the rational use of
energy, probably because there was no legislation regarding these aspects. Until NBR 15.575
was published, the existing standards were not mandatory. The NBR 15.575 was first published
in 2008 as a voluntary process, and aafter long revision, the fourth version was published in mid‐
2013 and is now mandatory for all new residential buildings. This norm proposes guidelines to
assess and improve building performance in overall quality and energy efficiency by assessing
the main building’s systems during the planning phase and also onsite after building conclusion,
to verify that they were designed and built according to the minimum energy efficiency
performance standards established. The systems to be assessed are structure, flooring, internal
and external walls, roofing and water and sewage systems and the methods to assess them are
also established by this technical standard.
3

EARTHEN BUILDINGS IN BRAZIL

Earth is the oldest and most widely used building material on the planet (Rael, 2009), recognised
for providing comfortable dwellings with minimum impact to the environment, and for this
reason earthen constructions can be found all over the world. In Brazil, earthen techniques were
introduced by the Portuguese settlers after 1500. In a general way, rammed earth was used in
the most important public buildings, sometimes mixed with masonry (stone) techniques and
adobes; and the lighter techniques, like wattle‐and‐daub, were used to build houses. Thus,
earthen techniques can be considered part of Brazilian culture and tradition, although it is not
the most practiced construction technique. In fact, these techniques will not fit every occasion,
as they require very specific conditions. This means that most often they are not the first choice.
However, in the last 30 years, things are changing, due to the search for more environmentally
friendly building materials.
In response to the need to produce safe buildings, AEC professionals started to look for new
technologies, and this resulted in some ancient techniques being revived. One of these
techniques, compressed earth blocks (CEB), has been being brought back into practice since the
1980s by the Research and Development Centre of Bahia (Centro de Pesquisa e
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Desenvolvimento da Bahia ‐CEPED), when they started to test CEB samples. This resulted in the
first Brazilian CEB technical standard. Recently, in 2012, five technical standards for CEB were
revised and published (NBR 8.491, NBR 8.492, NBR 10.833, NBR 10.834 and NBR 10.836). These
norms established the requirements for the construction of masonry without structural
function, its dimensional analysis, its compressive strength and methods to test its water
absorption limits. This certainly opens the possibility for other earthen techniques standards to
be created. Another earthen construction technique – adobe, or sun dried earthen blocks – is
now the focus of a new standard, as the Brazilian researchers from Earthen Construction
Network (Rede TerraBrasil) have been working on the first draft of an adobe technical standard
proposal since the last biannual meeting in 2012, in Fortaleza, Brazil.
Like any other building technique, there are pros and cons. On the positive side, earthen
buildings are known for their exceptional thermal properties, providing comfort, agreeable
ambiance and aesthetic appeal. On the other hand, it is very likely that the local soil will need
some improvement (Hall et al, 2012) but this can be easily done. These constructions demand
more frequent periodical maintenance than any other building technique and they also require
a very well planned strategy against water, such as a well‐constructed foundation and large roof
(Rael, 2009).
Since 2008, the internationally recognized British Building Research Establishment (BRE)
Environmental Assessment Method (BREEAM), a system of assessment for building materials,
recognizes rammed earth as a sustainable A+ rated material (Hall et al, 2012; UEDA, 2012)
because of its high thermal mass, structural performance and inherent recyclability, which result
in significant environmental benefits.
Meanwhile, in Brazil, aaccording to the PBQP‐H procedures, for a technique to be considered
innovative (like the improvements of earthen techniques) and be allowed to be put into practice,
it has to pass through a process of assessment according to the appropriate document
(Documento de Avaliação Técnica‐DATec) in order to be put into practice. Although it is an
opportunity for new systems to be recognized, so far current practice demonstrates that this is
a complex and long process, that does not encourage the registration of such new processes.
Improvements in material engineering and technology have recently provided earthen buildings
with a new perspective resulting in the construction of many new earthen buildings and
underpinning the possibility to guarantee the performance and quality required by building
codes and technical standards. The new standard is a great opportunity for the adoption of well‐
designed and specified earthen construction and to highlight the performance of earth as a
building material.
3.1

Brazilian conventional construction

The construction industry in Brazil generates high employment, huge consumption of non‐
renewable resources and energy. Its vast complexity comprises many different segments,
including mining, the steel industry, the building material transformation industry, building
assembly , machinery services, the financial sector, the real estate industry and the final
consumer, that is, the owner or tenant. These activities generated an additional value of R$328.5
million in 2012 with 13.4 million employees, most of whom are of low socio‐economic and
educational status and responsible for 8.8% of the Gross Domestic Value (FIESP, 2012).
Nevertheless, building energy consumption reaches 40% and a level of waste of 30% is high
compared to developed countries. Of course, this generates unnecessary costs at the end of the
construction. The building industry is also one of the biggest consumers of non‐renewable
natural resources. It consumes 16.6% of the fresh water supply, 25% of harvested wood
(timber), and 40% of fossil fuels and manufactured materials. This industry is responsible for
atmospheric pollution through high emissions of CO2, one of the greenhouse gases (GHG). The
Brazilian cement industry has a significant amount of CO2 emissions, 6% to 8% of the total
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emissions caused by anthropic activities. Because of this, the construction industry is one of the
greatest polluting industries. Brazilian buildings consume during their operation phase and
maintenance almost 50% of the total national energy consumption, not considering the
embodied energy of building materials (John, 2000)
4

THE NBR 15.575 AND ITS LIKELY EFFECTS ON CONSTRUCTION RELATED SECTORS

Today, 54% of the world population is living in urban areas, while only 46% live in rural areas
and it is expected that by 2050, 66% of the world's population is projected to be urban (WHO,
2014.). This population will need more buildings in which to live and those buildings must meet
energy efficiency standards. A great part of the existing building stock was built without any
consideration of building performance and this means that this population is living in
uncomfortable and inefficient buildings, with electrical devices to keep them comfortable. The
Brazilian standard of building performance aims to raise the bar of quality and performance in
building construction, and start to provide the population with a new generation of efficient
buildings.
The impacts of the changes may be not immediately perceived. They will probably take at least
five years to reach all the stakeholders involved because this is the average period a building
takes in Brazil to be designed, licensed, built, sold and occupied. Considering building
complexity, it is reasonable to assume that the different sectors will be adapting to the new
standards accordingly to the sector’s demands. This may cause an imbalance in the overall
performance of the sector. Thebuilding performance standards developed over recent decades,
however, have raised the bar of new building quality and performance. They challenge the way
buildings are designed and operated, and this also means that evaluating different design
options (geometry, typology, envelopes, technologies and building interactions) is becoming
harder than ever before. The major obstacles identified in the optimization of building
performance are discussed through the approach of different stakeholders: AEC professionals,
the building materials industry and the relations between the real estate sector and the final
consumers.
4.1

AEC Professionals

Eengineers’ and architects’ previous design practices were linear and sequential. Due to the
many rules, each professional holds a specific area of knowledge and frequently must do the
same task more than once. This caused delays and sometimes, as work has to be done again, it
caused overspending of the project's budget. The new performance standards ask for
multidisciplinary teams, and also professionals able to deal with a huge amount of information.
Computer systems as a work tool are almost mandatory in this area.
In September 2014, the Brazilian Association for Technical Standardizations (Associação
Brasileira de Normas Técnicas ‐ ABNT), started the reviewing process of four norms concerning
architectural and urban design processes and professional practices. As the challenge involves
many different knowledge areas, professionals will have to learn how to work in
multidisciplinary teams. There is also a demand from professionals to create a set of procedures
and practices in order to easily exchange information. Professionals under formation have to be
already prepared for the new demands. This means that faculties will have to insert energy
efficiency and correlated disciplines into the curriculum, and also train more specialists in
insulation. Changing what is already established is often, very difficult. It can comprise not only
professional practices, design procedures, but also human resources.
4.2

Construction Industry

The PBQP‐H was responsible for improvements in the construction industry supply chain in
recent years. The NBR 15.575 should result in another cycle of improvements in component
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quality, and also increase the competitiveness among manufacturers by launching new and
innovative sustainable building materials. For the building to achieve its total lifecycle, building
materials and components must have the quality compatible with the project specifications.
Industry will have to provide all technical information about building materials so material
performance can be specified by AEC professionals who know exactly which product fits best to
a building accordingly to its projected lifetime. The performance norm establishes that all
technical information about building materials should be provided by the manufacturer. Most
likely, this will create a new kind of employment in the industry in order develop new building
components to meet the demand of the standards. By doing this, information quality in technical
catalogues will also benefit the final consumer, who is been provided with access to information
that in earlier times was not available.
4.3

The real estate industry and the final consumer or occupant

Since the publication of the NBR15.575, it is mandatory for all new building constructors to
provide a guide explaining how the building`s systems work and the frequency that they must
be repaired. It is the occupant`s obligation to proceed with the planned maintenance and keep
all the maintenance service recordings. Maintenance should be conducted as set out in the
building's use, operation and maintenance guide, the guidelines of which are established in NBR
14037:1998 (ANBT, 1998). The occupant agrees to comply strictly with the directions and take
responsibility for proceeding and recording all the maintenance according to the guidelines
(ANBT, 2013). This will also have an impact on the way contracts are drawn up and the way
buildings are sold, because they will have to be more transparent and contain all technical
information possible and clearly stated. All this will force occupants to be more committed to
the maintenance of their building.
5

CONCLUSIONS

The 1970s energy crisis started a shift in the way everything was produced and consumed,
especially regarding energy consumption. Concerning buildings, energy efficiency and
performance standards started to be considered by developed countries as one of the most
effective ways to reduce energy consumption in building construction and maintenance. In
2013, a building performance technical standard was launched in Brazil and established
performance‐based criteria to the residential building and the building’s systems and the
methodology to assess them. Since then, designing, licensing, constructing and occupying a
building while respecting the new standards has demanded many shifts in the way buildings are
designed, built, bought/sold and also occupied during their lifecycle.
The five years following the implementation of the standard are considered to be a transition
period, when all the stakeholders involved in the building sector will be likely to implement new
practices. Among these changes, AEC professionals will have to face a shift in some practices
regarding the way buildings are designed. They will also need to establish communication among
themselves, especially with professionals of different knowledge areas. To face the huge amount
of information, computer systems will be needed, as industry and AEC professionals will have to
produce, register and provide reliable technical information. This means that a very large
amount of complex data and information will be needed to support decision‐making by
stakeholders in the entire building supply chain.
For the professionals who already deal with earthen construction and its many peculiarities, this
can be more challenging than to the conventional constructions professionals. This is primarily
due to the process of recognizing innovative improvements in earthen techniques. It can also be
a way to highlight the superior performance of earth as a building material, as the recognition
processes will scrutinise all the physical properties of earth as a building material.
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Earthen construction techniques, due to their many favourable characteristics, are among the
potential construction techniques that could satisfactorily meet the new building performance
standards. Although earthen buildings require specific conditions, they can provide many
benefits in regard to building performance and environmental impact. As the construction
industry changes, it is necessary for earthen builders to seize the opportunity and create
demand for innovative products like machinery, moulds and chemical additives.
To final consumers and occupants, another innovation brought by this standard is the
mandatory systematic periodic building maintenance by the occupants in order to avoid
penalties. These become the people with the responsibility for maintenance and for keeping the
registers of it during its lifecycle. This is likely to improve the quality as well as the lifespan of
conventional buildings although it will not impact greatly on earthen buildings because the
owners and occupants of these are usually very committed to building maintenance.
The overall effects of NBR 15.575 can certainly benefit both the conventional construction
supply chain and the earthen construction supply chain by the creation of new opportunities
like creating new jobs, and supporting the availability of construction innovation in all the
aspects of the building sector.
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ABSTRACT: It appears that the interventions in the architectural ventures of earth are not based
on concepts, strategies, and methodologies appropriate to the requirements, singularities, and
scale of problems, contributing to the loss of cultural meanings and sense of identity. This paper
tends to accommodate prerequisites to tap into the concept of authenticity of earthen
architecture in the city of Jericho with retaining its heritage and cultural significance. In this view,
a theoretical model is constructed by giving a retrospective on the application of the notion of
authenticity of earth buildings. The conceptual repacking of the heritage suitcase reveals an
interlinkage between maintaining the inherent significance of earth buildings and sustaining the
aspirations of contemporary society. The main objective is to identify concepts and approaches
that need to be tackled in order to unveil the notion of authenticity and to provide guidance for
its application in present and future built environments.
Keywords: Earthen architecture, intangible heritage, Jericho, cultural property
1

INTRODUCTION

Over the centuries, reliance on earth as a construction material has revealed a merit in both
human systems and ecosystems. Traditional earth building materials were the backbone of
many past societies. Ancient cultures used earth as a construction material not only for homes
but for religious buildings as well. Some earth building techniques are still used today in devel‐
oping countries and the use of mechanical and electrical ramming along with refined formwork
makes it relevant to industrialised countries as well. It is estimated that one third of the world’s
population are living in buildings made of earth (Hall et al. 2012, Minke 2006). Thus, earthen
architecture is part of the cultural heritage which is derived from the activities of humankind.
The cultural heritage of earth encompasses not only material objects but also the meanings of
heritage items to people, i.e, tangible and intangible components. Tangible refers to the physical
material of the place while intangible refers to the non‐physical components (Judson & Iyer‐
Raniga 2000). It is also believed that using earth as a building material is as ancient as the walls
of Jericho, a city located in the Jordan Valley of Palestine, dated back to 10,000 B.C. Jericho and
mud goes way back since the emergence of one of the first human settlements. Earth buildings
of Jericho embrace unseen ecological and sustainable profits and their inherited affinity for nat‐
ural features and processes, both historically and in modern times, has proven their adaptation
to climate changes. Despite the city’s history in using earth as a building material, mud has fallen
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out of fashion and the recognition of earth is no longer as simple as its very nature. The idea of
adopting traditional earth materials in modern buildings may oppose the critique of neoteric
engineers, contractors and tradesmen who promptly reject anything conventional or unfamiliar
(Merrill 1947). It is unfortunate that many practitioners do not appreciate the authentic charac‐
teristics of earth buildings due to the ravages globalisation has made in vernacular practices by
imposing new aesthetic standards and labelling the archaic patterns as outdated. Thus, it is
worthwhile to provide a retrospective on the concept of authenticity of earthen architecture
and to put forward the rationale principles required to merge it today with modern construction
industries.
As a matter of fact, it is not a new issue when people have launched their interest to address
the need for renovating the heritage of earth. In more recent times, much of this interest among
the growing global audience is almost absent. Cassell (1993) pointed that after World War II
earth material had been looked on as a substandard due to the abundance and low labor inten‐
sity of other building materials. The severe environmental impacts of using modern building ma‐
terials, accompanied with the mounting reliance on non‐sustainable resources, have led re‐
searchers to tickle the issue. Money and studies have been invested worldwide to emphasise
the necessity of learning from the past. Only few have tapped into the communal sentiment
related to the recognition of earth material. The discovery of pisé de terre, the rammed earth
architecture of the rural French countryside, was first made by the French architect Cointeraux
who is considered the father of modern earthen architecture (Rael 2009). Hassan Fathy, the
middle east’s father of sustainable architecture, was pursuing his own battles against the mod‐
ern ideologies of architecture by restoring and improving the vernacular architecture of Egypt
(Rael 2009).Fathy proposed in his book “Architecture for the Poor” a new form of partnership
between people and earth material as, at essentially, no cost building material (Fathy 1976).
More recently, a small Palestinian architecture firm, named ShamsArd, has started new initia‐
tives in ancient Jericho related to use mud as an ideal building material. Another commitment
deserves to mention is a theme that has been set forward by the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) in the city of Jericho. Their strategy aims at utilis‐
ing mud bricks as the lever for change to raise the mutation towards sustainability in the con‐
struction sector in the area (Tina & Antonelli 2013). Residential, commercial and social buildings
have been recently put up using different earth techniques and methods. Such buildings are
deemed as part of the cultural built heritage of Jericho. Nevertheless, modern humanity appears
to have great faith in highly manufactured and sophisticated elements (Hall et al. 2012). The
customary approach of presenting the heritage of earthen architecture to the public does not
implicate the utmost virtuous influence. Most physical assessment tools, such as LCA, do not
take into consideration the intangible values of earth (Judson & Iyer‐Raniga 2000). On the other
hand, Avrami (2011) discusses that although some LCA studies have in fact demonstrated their
capability of saving energy and reducing carbon impact of restoring a historic building versus
building a new one. Yet these studies are small in scope and LCA tools, with their high degree of
variability, are still not a consistent requirement of green building rating systems and codes (Av‐
rami 2011, Vierra 2014). Although engineers contend that such methods do consider non‐phys‐
ical values, these methods have their weaknesses and many argue that life cycle assessments
alone cannot produce an adequate analysis of the value of cultural heritage (Judson & Iyer‐Ran‐
iga 2000). Such methods require large‐scale and multi‐typology energy audit surveys to acquire
reliable data, “as are more sophisticated LCA tools that address the complexities of existing
buildings and historic materials” (Avrami 2011).
Nowadays, new frameworks and practices need to be developed. Droste and Bertilsson dis‐
cusses, in their research paper on authenticity and world heritage, that there is a serious imbal‐
ance between the intangible inheritance and people’s cultural needs (Larsen 1995). In this con‐
nection, such imbalance has continuously paved the way for the opposition and criticism of both
practitioners and the public. The major implication of attaining the acceptance and adoption of
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earth in modern buildings is the misinterpretation of earth that is no longer implies a self‐com‐
mitment to human’s culture and lifestyle. Jericho’s experience is somehow a novel lead which is
subject to review. ShamsArd has implemented this experience, pertained to earth construction
in the context of contemporary architecture, as an empirical evidence to gauge the acceptance
of the local community. A great example of architecture that responds to natural and cultural
settings is La Luz project, a community of 96 adobe homes in Albuquerque, New Mexico de‐
signed by Antoine Predock (Pressman 2012). This pragmatic phase represents one aspect of
drawing near to the applause and recognition of earth material. Hence, to maintain the authen‐
ticity of earthen architecture in contemporary contexts is not only to promote a type of tradi‐
tional techniques that once was fashionable and all the rage. The leading line, still, is how to
fulfil society’s aspirations and to provide a guidance towards actions in terms of adopting earth
material in modern built environments. It is also paramount to illustrate the way in which poli‐
cies, favouring earth recognition, can be redeveloped and presented in a contemporary perspec‐
tive to give people an idea of what building with earth entails.
Praising the economic and environmental values of earthen architecture is deemed outside the
scope of this study since the advantages of earth are by now well known to a growing global
audience, (Mileto et al. 2012). This paper is an endeavour to elaborate on the theme of cultural
built heritage from an ideological perspective. Understanding the intangible heritage of earthen
architecture provides a retrospective on the application of the concept of authenticity in relation
to social assets and cultural values. This approach constitutes an important and innovative dis‐
course to help to understand the traditional construction practices that can authenticate new
structures in the field of earth heritage in which the global community of onlookers does not
uphold this concept beyond any doubt. It is, indeed, the non‐physical entities that remain the
quintessence of the quality of life as they form the basis for the understanding and appreciation
of the physical legacy (Larsen 1995). Therefore, the study barges into the intangible heritage of
earthen architecture so as to create a balance between maintaining the heritage significance of
earth and meeting society’s aspirations (Correia et al. 2014). To achieve the aim of this paper,
the authors tend to carry out a diagnostic analysis for the meaning of values of earthen archi‐
tecture through understanding its intangible heritage from a human‐centred point of view. The
diagnosis helps to create a dynamic interlinkage between concepts and cultural properties and
thereafter to propose approaches essential to advocate and promote heritage as part of the
public agenda.
2

METHOD

As mentioned a head of time, to understand earth heritage is to understand the cultural and
traditional properties. The following sections essentially identifies the various dimensions to the
concept of earth authenticity and its relevance to cultural and traditional connections. The value
of built heritage is interpreted and extended to environmental performance. In pursuance of
that, the study defines three main themes within the scope of concepts and normative notions.
Finding out what building with earth is, where its heritage exists, and how it contributes to social
and traditional assets performs the main incentives to assess the values of earth heritage re‐
sources. These conceptual components are directly linked to a broader context of collective in‐
herited values and sociocultural attributes. The latter constitutes one’s goals, expectations and
actions related to the cultural and traditional properties of the study region. Briefly, the study
first provides a holistic understanding of values attributed to the cultural heritage of earth build‐
ings. Then a third dimension, transversal to human activities, is employed to understand the
ways by which society perceives earth heritage. However, the commonality between these dif‐
ferent conceptual incentives, values, and sociocultural inputs is ascertained to establish a dy‐
namic interlinkage that represented an “as‐needed” basis to attain the study objectives.
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2.1

Utterance of authenticity

There is a broad knowledge that earth legacy gives a scope of profits including economic, cul‐
tural, social and, above all, environmental (Judson & Iyer‐Raniga 2000). It is necessary to under‐
stand the cultural value of existing building stock to make the built heritage of earth valued
among people in present time. Judson and Iyer‐Raniga (2000) argue that the integration of con‐
cept of authenticity into the cultural heritage realm will assist understanding of the contribution
of earth buildings to sustainable development. Therefore, this section aims at exploring the
broad values attached to cultural built heritage of earthen architecture, and explaining how to
change in emphasis from tangible to intangible attributes of heritage. In view of this, first we
need to understanding what the term “value” implies in a perspective of cultural heritage.
Thereafter, the authors will outline the values represented by the cultural built heritage of earth
and their relevance to human and sustainable development.
2.1.1

Value and heritage

A perusing of the literature has revealed numerous previous studies on the values of built her‐
itage. Different simplifications of “value” were upheld by crowdsourcing some of these studies.
According to Judson and Iyer‐Raniga (2000) value implies the importance, worth or usefulness
of something. This indicates that to value something is to consider something to be important
or beneficial in the present age. Some studies have placed value, heritage, and cultural patri‐
mony on equal sense. Throsby (2007) argues that when we talk about the significance or worth
or importance of an item of heritage, we are really making a statement about value: what it
means, who experiences it, how it is determined. Judson and Iyer‐Raniga (2000) redefine value
as a criterion that gives somethings significance over others and thereby transforms some ob‐
jects and places into “heritage”. The scope of heritage comprises both intangible and tangible
cultural values. Intangible values refer to the non‐physical components including traditions, so‐
cial practices, skills and memory. The latter represents the fabric or physical material of the place
including buildings, objects and artefacts. However, intangible values of earth buildings, such as
social significance, can be inherited but may not be evident in the fabric or apparent to an im‐
partial spectator (Ahmad 2006, Judson & Iyer‐Raniga 2000). Subsequently, the significance of
earthen architecture needs to be illuminated in favour of its intangible cultural values and the
meaning of heritage that earth enumerates.
2.1.2

Significance of earth built heritage

Earth Built heritage envelopes an extensive domain of different buildings and is not restricted
to the grand or outstanding. Even modest buildings may be perceived for their heritage signifi‐
cance (Judson & Iyer‐Raniga 2000). Rodwell (2009: 206) states that Heritage buildings and areas
represent a non‐renewable capital resource ‐ of materials, energy and financial investment ‐ as
well as cultural one. The historic mud buildings of Jericho, as an example, represent important
entities in terms of the local and even the national history or culture. Earth construction is part
of the region’s shared heritage. The oldest excavated adobe structure, found in Jericho, dates
back to 8300 BCE (FoEME 2011). Not only does the earth heritage of Jericho provide an insight
into ordinary everyday life in the past, its intangible values likewise expresses the local and na‐
tional identities, it recounts a story and helps define who we are. Moreover, intangible cultural
heritage perceives social and aesthetic values as part of cultural significance (Ahmad 2006). A
recent endeavour has considered the preservation of intangible values of heritage buildings is
the UNESCO’s convention that was held in Paris in the year of 2003. Intangible cultural heritage
was alluded to as an integral aspect of heritage significance, a mainspring of cultural diversity
and a guarantee of sustainable development (UNESCO 2003). Earth legacy is also perceived for
its value as an asset for both human and sustainable development (World Commission on Cul‐
ture and Development 1996). Judson and Iyer‐Raniga (2000) indicate that cultural and heritage
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diversity is seen as an essential aspect of human development. Contemporary mud brick build‐
ings in Jericho provide a unique and an exceptional testimony to now resuscitated cultural tra‐
ditions and values of earthen architecture. They provide valuable information about architec‐
tural and craft development and the development of various earth handicrafts (UNESCO 2012).
Nevertheless, earth heritage is both a cultural and an economic good which, somehow, can be
conceived as a commodity that is all the while multi‐sold and multi‐consumed in contemporary
contexts (Graham et al., 2000). Economic values account for some of the aspects of historic her‐
itage well, but still have weaknesses and blind spots that they cannot account for the whole
range of built heritage values (Mason 2005). Judson and Iyer‐Raniga (2000) argue that economic
and social values are inextricably linked and indivisible. Yet, a refinement of these values is par‐
amount to enrich the notion of intangible cultural values in earth patrimony discourse.
2.1.3

The intangible of the tangible

Remains of the past are significant only of they are esteemed or used in some way. The broad
spectrum of values inherent in earth buildings does not, precisely, help to heighten their signif‐
icance and recognition among public and stakeholders. Though earth buildings are part of the
tangible cultural heritage, still, they envelop various themes of intangible values and distinctive
attributes. However, it is a contentious temporary issue the way people perceive the intangible
heritage of earth. There is a considerable overlap between the different themes of values and it
is conceivable to draw out some recurring aspects out them. Therefore, the intangible values of
earth heritage need to be screened out to match cutting edge needs, expectations, and aspira‐
tions of contemporary social orders. Essentially, the intangible heritage of earthen architecture
has primary and core values that relate directly to the heritage place. The notion of heritage
place was contended to distinguish “place” from the more abstract and conceptual thought of
“space” (Hague 2005). Relph (1992) argues that place is best applied to those fragments of hu‐
man environments where meanings, activities and values are embroiled and enveloped by one
another. Yet, earth buildings are not only valued for their intrinsic qualities, but also for their
social, economic, and other dimensions derived from heritage property (Feilden & Jokilehto
1993, Judson & Iyer‐Raniga 2000). The incommensurability and conflicts between economic and
cultural values stem from genuine epistemological contrasts, and it also owes a lot to disciplinary
detachments deeply entrenched over the 20th century (Mason 2006). Judson and Iyer‐Raniga
(2000) discuss that aesthetic or historic values are traditionally viewed as being the most fre‐
quent and broadly acknowledged. The functional values of heritage places, that are regularly
likened with utility or economic values, are seen as secondary, and including them as a compo‐
nent of heritage significance would dilute focus on the intrinsic values (Judson & Iyer‐Raniga
2000). In this sense, Throsby (2006) contends that a building heritage may have some commer‐
cial value as a piece of real estate, but its true value to the community is liable to have aesthetic,
spiritual, and symbolic qualities that may exceed or lie outside of the economic calculus. It is
attested that the “heritage aesthetic” of buildings has turned into a key factor in ensuring local
distinctiveness as globalisations takes effect (Strange 1999). The emphasis on intrinsic values
and cultural significance as opposed to the traditional emphasis on the fabric or physical mate‐
rial of the place, is an important though subtle shift (Mason 2006). This contention does not
suggest that fabric and materiality are marginalised or being stooge in the assessment of earthen
architecture patrimony. Anyhow, the unequivocal epistemology demonstrates that the real
source of the meaning of earth heritage is ascertained by more intrinsic values that, directly,
contribute to the attainment of aspirations of contemporary societies.
2.2

Socio‐cultural assets

It is acknowledged that heritage is a fluid phenomenon that changes over time, not a static set
of objects with a fixed meaning (Pendlebury 2009). As such, the value of heritage to society
continues to evolve as new interpretations emerge. Therefore, a third dimension is gaining an
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importance, a dimension that would take into account the aspect of cultural diversity, and that
is the cultural dimension. Jokilehto (1995a) states that such a dimension is becoming increas‐
ingly significant in assessing the values of heritage resources in the multicultural world of today.
Because of the complexity of contemporary society, it is also important to recognise the diversity
of potential stakeholders ‐ they include, but are not limited to, the individual, the family, and
the local community (Avrami & Mason 2002). This section demonstrates the way cultural and
social attributes contribute to the development of policies favouring earthen architecture ac‐
ceptance and recognition and to sustaining its heritage resources. Some archeologists place peo‐
ple and their needs and understanding, on an equal, or even a superior, footing to the resource
itself. Fairclough (1999), for instance, justifies this view by asserting that the remains of the past
are significant only of they are valued or used in some way, not necessarily in an economic sense.
Empirical and participatory processes form a basic constituents of sociocultural qualities, thus,
represent an essential asset in the process of the project.
2.2.1

Innovative and participative planning

Experts base the assessment approach of earth buildings on experience and empirical
knowledge of local communities. In this case, Correia (2012) relates some heritage entities to
anthropological approaches, contributing with a community participatory process. Oliver (2006)
states that the participation of a community members must be actively encouraged at all stages;
not only in the building but in the decision making related to a site disposition, form, internal
layout, roof system, construction and the development of new skills as well. It is worth mention‐
ing that such participatory practices have taken place recently in constructing earth buildings in
different parts of Jericho region. Local and international firms have adopted practical guidelines
and organised communal activities to help raise the recognition of earthen architecture among
the different stakeholders. Schemes have been put and executed by the UNESCO, NGO’s and
other private sector initiatives, like ShamsArd, that worked within the UNESCO’s framework as
well. Such programs are centred on innovative and participative planning practices and commu‐
nity upgrading schemes. By integrating the community, through training programs, workshops
and introducing the technique to a larger audience, the different initiatives were able to imple‐
ment various projects of earth buildings in the region (Tina & Antonelli 2013). Such projects can
only be successful with the participation of the victim communities, by aiding them in achieving
their housing objectives. The possibility of indigenous population to erect their own homes in‐
vigorates sentimental and cultural bonds with this traditional form of architecture. Architects
took on a role of “enabler”, working onsite in an advisory capacity with the members of a local
community rather than from a remote distance on large scale projects (Correia et al. 2014). Such
construction practices motivate cooperative attitudes and community solidarity. Yet, the full
participation of communities in the shaping and construction of earth buildings is customarily
nominal, seeking professional, political and legal engagement rather than the active participa‐
tion of the people (Oliver 2006).
2.2.2

Quality of cultural heritage

Active community involvement and cultural values, jointly, have potentials to determine the
quality and relevance of earthen architecture to the notion of authenticity. Earth buildings, as
part of the cultural built heritage, are subject to the evolutionary process and diversification of
cultural and traditional notions. Such diversification has been variously distinguished in its rele‐
vance to the development of earth cultural values. Droste (1995) discusses that the positive ef‐
fect of cultural evolution is that new cultural patterns and traditions emerge and replace older
ones. The negative side of it is that people become rootless, loosing contact with their traditions
and the material expressions of their own culture. Accordingly, the evolution of cultural infra‐
structure may involve the loss of national and regional characteristics of earthen architecture.
This rather pessimistic approach could also be seen in the sense that cultures evolve over time
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and tend to give variety or diversity or to enrich local culture and traditions. Henri Bergson, a
french philosopher, identifies such cultural diversification as the central substance of the evolu‐
tionary process which ought to be seen as the persistent creation and development of new
forms by an enduring “vital impulse” (Bergson APUD Jokilehto 1995a). Such cultural evolution
strings along with the redevelopment of earth construction in Jericho where the wisdom of the
builders has been improved into a sophisticated knowledge that matches the local culture and
climate (Tina & Antonelli 2013). With an organisational and regional conduct, the locals of Jeri‐
cho have shown an implicit knowledge and retention of earth heritage which is still “authentic”
and showing the glory of the past.
3

PERSONAS OF “EARTH AUTHENTICITY”

It has become broadly significant the way people perceive earth as part of their cultural patri‐
mony. Understanding the true meanings of earth intangible values, applying empirical and par‐
ticipatory processes, and matching social and cultural assets, all together have shown a genuine
narratives that relate directly to the main questions. The main core of these approaches relates
to a human‐centred view that constitutes a paramount variable in creating dynamic linkages
among human systems and ecosystems. This likely human‐centred view is advocated by others
including Fairclough (1999) who considers sustaining the contribution that the past can make to
present and future environments. He continues that this way of looking at sustainability, of sus‐
taining character and user rather than tangible and physical remains, brings to the fore the con‐
cepts of perception and valuation, and therefore people (Fairclough 1999).
3.1

Definition and meaning

A community is made up of individuals whose understanding and appreciation of qualities like
authenticity depend on the professional or cultural context in which they see heritage (Larsen
1995). Nonetheless, the relation between inherited implications and society is reciprocal as val‐
ues imply meanings that are, simultaneously, perceived by individuals. Meanings hold potentials
to reveal earth values that are most pragmatic when they are viewed in a context of society’s
involvement and participation. Hall (1997) argues, in this sense, that they are the individuals, in
society within human culture, who signify and make things mean. He continues that it is by our
use of things, and what we say, think and feel about them ‐ how we represent them ‐ that we
give them a meaning (Hall 1997: 3). One may argue that magnitude of earth is abundantly
acknowledged by people’s perception of the true meaning of its built heritage qualities, which
is subject to society’s involvement and contribution. Though earth buildings of Jericho have myr‐
iad of expressions and forms, thanks to the richness of its geography and culture, it is still critical
for individuals to rediscover and perceive their cryptic attributes. This suggests and highlights
the creative side of man who discovered diverse means to express himself aesthetically and ar‐
tistically through nuances of nature (Sharma 2003). Actions undertaken by international and
local firms in the context of Jericho have had its major influence on the way society utilise and
value the entities of earth buildings. On the other hand, meanings of earth qualities also regulate
and organize our conduct and practices by helping set rules, norms and conventions (Graham et
al. 2000). Generated norms, in turn, promote the perception of earth values into a leading role
where earthen architecture starts to symbolise a new era of building affordably and sustainably.
3.2

Place and identity

Earth heritage is inherently a spatial phenomenon that determines the relationship between a
heritage object, building, association or idea and its place. A number of norms is essential to
demonstrate this relationship, they include the location, distribution, and scale of space where
earth built heritage exists. Graham (2000) states that if heritage occurs somewhere then the
traditional geographical questions of “where?” and “why is it there?” are relevant. Despite the
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fact that built heritage is correlated with individuals, even if constructed from nonhuman com‐
ponents, not all earth heritage is certain to particular places. In this view, Hague (2005) argues
that the underlying meanings are rarely decoded and that “place” is defined through visual qual‐
ities that imply meanings, sentiments, and stories rather than by a set of coordinates. Thus, sen‐
sual experiences and interpretations generate a visual consistency between earth buildings and
the “place” in which they are constructed. On the other hand, the visual and tactile characteris‐
tics of earth material may assure this visual consistency by giving a building and its “place” the
same materialistic traits. However, the significance of earth heritage being attached to a place
is seen as a normative initiative of cultural evolution. Furthermore, heritage of earth buildings
can be moved across space within a hierarchy of spatial scales. Places therefore have a heritage
at local, regional, national, continental and international scales, while a particular heritage arte‐
fact can function at a variety of scales (Graham et al. 2000). The sense of belonging to place can
be visualised as a multi‐faceted phenomenon that embraces a range of human attributes, in‐
cluding the shared interpretations of the past (Guibernau 1996). Heritage places, accordingly,
are distinguished from each other by many attributes that contribute to their identity and to the
identification of individuals and groups within them (Graham et al. 2000).
4

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Although contemporary earth buildings of Jericho represents a de facto model for re‐acknowl‐
edging earth material, there are still social and cultural constraints that need to be assessed in
a sense of totalitarianism. One may justify such constraints by the shared misinterpretations of
earth inherited qualities from one hand, and their irrelevance to geographic attributes from an‐
other. This testifies a need for acquiring more logistic approach to embrace the whole set of
cultural heritage values that may contribute to the deceptive realm of modern earth authentic‐
ity. However, the elusive character of authenticity in earth cultural heritage relates to the ways
by which engineers and the public assimilate it through utilitarian approaches and legislative
instruments. The conceptualisation of earth heritage as meanings rather than artefacts defi‐
nitely assures that it is a field of social conflict, conveys varying, and incongruent implications all
the while. Modern earth buildings of Jericho have, somehow, convey an integration of these
elements by lending status to simplicity. They serve as a reminder that simple is possible and
acceptable by creating an awareness of what humankind is capable of in streamlining modern
social needs. Good earthen architecture gives simple buildings huge credibility in understanding
the relationship between architecture, culture, and society. One of the requirements should
doubtlessly be that the techniques applied ought to expand on what has been learnt from the
past while profiting from the advancements that modern construction technologies had
brought. On the other hand, the process comes up short when architects disregard the cultural
and traditional values, buildings skills, experience, and wisdom of the communities whose aspi‐
rations need to be attained. Therefore, it is necessary to carry out studies approaching the
knowledge of people who still hold constructive culture of earth patrimonial legacy. Legitimately
the genuine wellspring of earth legacy significance needs to be concentrated out of the diverse
intangible attributes. Earth intangible inheritances, the values people draw from them, the func‐
tions they serve for society, and the uses to which heritage is put constitute the real source of
the meaning of earth patrimony. It provides people with a sense of identity and continuity,
therefore emboldening respect for cultural diversity and human creativity. Finally, the authen‐
ticity of earth built heritage is not all that simple to patronise due to the absence of an agreeable
refinement between those who create it and those who use it. As a building culture, we will
need to move form veneers to substance, from disposable building and thinking to sustainable
communities. Earth building industry will need to move from a small capacity to permit a
stretched reach and intricacy of ventures. Yet, it takes courage for many architects and engineers
to grasp what have all the earmarks of being a step backwards in technology.
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ABSTRACT: In earthen architecture, pathology studies are important not only for technological
improvement, but to enable massive production. This paper aims to identify and measure
pathologies on rammed earth walls, based on a housing prototype's case study. It is shown the
whole construction process, the pathologies and measurement procedures, aiming to develop
a quick method, simple and that can be used in the field. Five types of pathologies were found:
cracks/fractures, pullout, disaggregation between layers, efflorescence, mixture's
heterogeneity, superficial marks/deformations. This paper is limited to measurement, because
the relevance's evaluation for performance analysis depends on further researches.
Complementary, the comparison with other researches data is limited to the quantitative
approach, because of different production and exposure conditions.
Keywords: rammed earth, pathology, measurement.
RESUMO: Na arquitetura de terra, o estudo de patologias é importante para, além do
melhoramento tecnológico, viabilizar a técnica para o uso em escala. Este trabalho objetiva
identificar e medir as patologias que se manifestam nas paredes de taipa, tendo como estudo
de caso a construção de um protótipo de habitação. É apresentado todo o processo construtivo,
as patologias e os procedimentos de medição elaborados, tendo em vista a construção de um
método expedito, simples e aplicável em campo. Foram encontrados cinco tipos de defeitos nas
paredes do protótipo: fissuras e trincas; arrancamentos; desagregação entre camadas;
eflorescência; heterogeneidade da mistura; marcas e deformações superficiais. O trabalho foi
limitado à medição, pois a avaliação do grau de relevância para o desempenho das paredes
depende de estudos complementares. Da mesma forma, a comparação com dados de outros
autores também fica limitada à abordagem quantitativa, pela diferença de produção e de
condições de exposição.
Palavras‐chave: taipa, patologia, medição.
1

INTRODUÇÃO

Os avanços da tecnologia e o paradigma da construção sustentável vêm estimulando inovações
à arquitetura de terra, para agregar qualidade e produtividade na execução de paredes. A
mudança do processo artesanal para a introdução de racionalizações é visível na técnica de taipa
(terra compactada).
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Experiências comerciais, mais frequentes na Austrália e EUA, por exemplo, tem mostrado que a
mecanização da produção em paredes de taipa, além do aumento de produtividade, melhoram
a compacidade do material, dando uniformidade à parede e melhorando o seu desempenho
estrutural (SUZUKI e KRAYENHOFF, 2014).
Para que essa alternativa tecnológica também possa ser viável em uma escala ampliada para o
contexto brasileiro são necessárias ainda ações setoriais e de desenvolvimento tecnológico, com
a criação de normas nacionais, um sistema padronizado de controle de qualidade, de modo que
construtores e usuários possam ter parâmetros para atestar e garantir a qualidade das paredes,
atendendo as exigências básicas dos usuários elencadas na ISO 6241/84 e NBR 15575/13.
Nesse contexto, o estudo de patologias é importante, para que se possa verificar o grau de
comprometimento (estrutural, durabilidade, estética, salubridade), os limites de tolerância de
cada um, as técnicas de correção e também para retroalimentar e aprimorar o processo,
evitando as suas causas.
Entendendo que tais patologias não se originam de fatores isolados, mas da influência de um
conjunto de variáveis construtivas e funcionais, este trabalho objetiva identificar e medir as
patologias que se manifestam nas paredes de taipa, tendo com estudo de caso a construção de
um protótipo de habitação, construído no Canteiro Experimental da Faculdade de Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS).
2

A CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO

O terreno, originalmente inclinado, foi aterrado e finalizado com um talude, para acomodar a
edificação. Todo o solo necessário para o aterramento e a execução das paredes (latossolo
vermelho‐escuro) foi adquirido de uma jazida localizada a cerca de 20km do local.
O projeto arquitetônico da habitação social rural tem a concepção de dois blocos unidos por
uma varanda. A área coberta corresponde a 105m2 e a área útil com a varanda é de 52m2. O
protótipo tem paredes portantes de 20cm de espessura, construídas sobre a fundação rasa tipo
radier, de concreto usinado com adição de macrofibra de polipropileno.
Com o intuito de proteger a base das paredes de taipa da umidade, foi executado, um baldrame
de 10 cm de altura e 20 cm de espessura, acima do radier e ao longo de toda a extensão das
paredes.
As paredes foram executadas em sequência de 1 a 6 (Figura 1), sendo 3 retas(P1, P4 e P5) e 3
em L (P2, P3 e P6), com alturas variáveis e algumas com inclinação (mínimo de 2,70m e máximo
de 3,50m), sendo intercaladas com trechos de paredes de alvenaria de tijolos maciços aparentes
nas fachadas, para encaixe das esquadrias. Esse detalhe eliminou a necessidade de vergas e
contravergas.

Figura 1. Ordem de execução das paredes do protótipo de habitação.

Uma cinta de amarração de madeira foi chumbada sobre as paredes prontas para distribuir de
maneira uniforme as cargas da cobertura (telhas metálicas tipo “sanduíche” com isolamento de
isopor). As tubulações da instalação elétrica são aparentes e nas áreas molhadas, foram
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executadas paredes em alvenaria de blocos cerâmicos, revestida, para embutimento das
tubulações de hidráulica e esgoto. Todos os encontros entre paredes foram solidarizados com
barras de aço a cada 5 fiadas, visando dar unidade ao conjunto.
A forma utilizada na produção das paredes, em estrutura metálica (aço) e moldes de chapas de
compensado plastificado (20mm), sem parafusos transpassantes (Figura 2), foi parafusada na
base radier, sendo o prumo, ajustado por um sistema de rosqueamento em uma das
extremidades das treliças. A primeira fileira dos moldes é colocada antes do início da produção,
sendo as demais posicionadas à medida que as paredes vão sendo produzidas até atingir‐se a
altura necessária. Os moldes foram untados com óleo diesel.

prumo da treliça

chapas de compensado

compactação

execução da última camada

Figura 2. Formas metálicas treliçadas para produção de paredes de taipa.

O solo utilizado, classificado como areia‐siltosa pelo diagrama trilinear do Bureau of Public
Roads/EUA e A2‐4 pelo sistema Bureau of Public Roads e AASHTO (empregado na engenharia
rodoviária) apresentou a composição granulométrica 77% de areia, 3% de silte e 20% de argila
(BARBOZA, 2014). A massa específica dos sólidos foi de 2,825 g/cm³ e caracterizou‐se como solo
não‐plástico.
A estabilização adotada para as paredes foi com solo‐cimento no traço 1:12 e adição de 1,4% de
microfibra em relação à massa do cimento, com exceção da parede 1 (traço 1:10, sem
microfibras). Para o preparo da mistura, foi utilizado uma betoneira estacionária convencional
de 400 litros. A homogeneização seguiu as recomendações contidas em ABCP (1948) sendo feita
em duas etapas, sendo a primeira antes da incorporação da água (solo solto) e a segunda com a
pulverização da água, feita com um regador.
A produção da parede se inicia com o lançamento de uma camada de 20 cm da mistura que após
a compactação resultaram em camadas com alturas de 10 a 11cm. Para o acabamento em 450
dos cantos (arestas vivas), foram posicionadas no interior da forma, antes do lançamento da
mistura, cantoneiras de madeira em recorte triangular. A desforma acontece após a
compactação da última camada.
A compactação pneumática, conforme orientações de Heise, Minto e Hoffmann (2012), foi
efetuada pelo mesmo operador, com intuito de ganhar produtividade. O grau de compactação
foi atingido controlando‐se o número de passadas do compactador e acompanhamento visual
do operador ‐ quando não era mais observado o desprendimento de solo‐cimento em estado
solto e o impacto do compactador não marcava significativamente o solo compactado,
configurava‐se o momento ideal para finalização do procedimento. Paralelamente a este
procedimento, foi realizado o controle tecnológico, determinando‐se o teor de umidade e a
massa específica aparente seca à partir da retirada, pesagem e secagem de amostra de material
compactado in situ e cálculo dos valores de grau de compactação (%), que atingiram valores
entre 95% a 105% (VERALDO et al, 2014).
A quantidade de água foi estimada de acordo com o ensaio de Proctor‐NBR 7182 (ABNT, 1986),
sendo considerada 12% a umidade ótima da mistura utilizada. Tendo sido na obra utilizado o
teste do “bolo” para a avaliação. O método expedito “Speedy” (DNER‐ME 052/94) foi adotado
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para a verificação da umidade higroscópica do solo no momento anterior ao preparo. A cura das
paredes foi feita sob lona plástica durante 14 dias.
3

MEDIÇÃO DAS PATOLOGIAS

Para o registro do processo executivo, o acompanhamento da obra foi feito com preenchimento
de planilhas, registro fotográfico e vídeo. O mapeamento das patologias foi feito com suporte
em revisão de literatura, paralelamente ao desenvolvimento de procedimento de medição.
Algumas patologias surgiram durante e outras, após o término da execução das paredes.
Tendo‐se em vista a construção de um método expedito, simples e aplicável em campo, baseou‐
se referências em NEVES (1993), complementado com dados de BUI et al (2009). A comparação
dos dados obtidos com os de tais autores foi limitada aos dados quantitativos, pois a avaliação
de significância depende de ensaios de resistência no protótipo e a consideração das diferenças
de processo produtivo e clima.
Foram detectados cinco tipos de defeitos nas paredes do protótipo: fissuras e trincas;
arrancamentos; desagregação entre duas camadas; eflorescências; heterogeneidade; marcas e
deformações superficiais.
3.1

Fissuras e trincas

As causas mais comuns apontadas na literatura para a ocorrência de trincas e fissuras em
paredes de solo‐cimento são (ABCP, 1948):
 Retração do material;
 Deformação das estruturas (recalques da fundação);
 Movimentações térmicas;
 Movimentações higroscópicas (variações volumétricas ao variar o teor de umidade);
 Movimentações da forma.
Paredes em menores extensões, podem reduzir esforços de tração a limites compatíveis com a
resistência do material, evitando assim o surgimento de trincas irregulares (ABCP, 1948). No
estudo de fissuração executado pelo CEPED (1984), concluiu‐se que a distância máxima entre
guias deve estar entre 2,50 a 3,50m, dependendo do teor de areia do solo. Os valores típicos
indicados em Walker e Standards Australia (2002) para painéis de taipa são de 2,5‐5,0m. Esses
autores indicam que, em geral, a localização de juntas de controle em paredes estruturais deve
seguir as prática aceitas para estruturas de alvenaria.

medição da abertura das fissuras

foto com escala (barra branca)

medição de comprimento

Figura 3. Etapas da medição das fissuras e trincas.

A abertura das fissuras (até 0,6mm) e trincas (acima de 0,6mm) no protótipo foi medida com
um fissurômetro a cada 15cm (em média, no sentido do comprimento) e a extensão foi medida
em desenho feito sobre a imagem, utilizando o software AutoCad, cujo transferência foi feita
em escala, através da barra branca (Figura 3), para a demarcação ponto a ponto da fissura/trinca
(comando insert/attach para inserir a figura; comando align para alinhar a régua de 1m com
uma reta de 1m, desenhada no arquivo de desenho).
Foram identificadas fissuras e trincas nas paredes P1, P4 e P6 (Tabela 1), sendo:
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Tabela 1. Medições e mapeamento das fissuras e trincas.

Parede

P1 (reta 4,37m)
solo‐cimento1:10,
sem fibras
atravessa a parede

P4 (reta 3,32m)
solo‐cimento 1:12
com fibras
atravessa a parede

Comprimento

1,65m
1,62m em linha reta

1,41m
1,37m
reta

Abertura
(mm)

mín: 0,5
máx: 0,9
média: 0,66
n:10

mín: 0,5
máx: 1,0
média: 0,54
n:11

atravessa a parede
esquerda
direita
1,14m
1,25m
1,02 em linha 1,18m em linha
reta
reta
mín: 0,1
mín: 0,1
máx: 1,5
máx: 2
média: 0,67
média:0,66
n:10
n:8

55,3% (de 2,93m)

48,5% (de 2,82m)

36,4% (de 2,80m)

Estabilização
Fissura

Posição
parede

em

linha

P6 (em L 7,19m, com vão de 0,97m)
solo‐cimento 1:12, com fibras

na

% em relação a
altura
da
parede no eixo
da fissura

42,1%
2,80m)

(de

Fissuras menores do que 0,1mm não foram medidas; n=número de pontos aferidos; linhas paralelas: projeção da parede de
alvenaria, perpendicular à parede de taipa.

Comentários: a maior fissura (55,3% da altura da parede) ocorreu na parede 1, sem microfibra,
que também é a única parede que tem 4 módulos contíguos, totalizando 4,37m de
comprimento. Apesar de corresponder a mais da metade da altura da parede, tem abertura
menor do que 1mm. O surgimento da fissura é anterior à execução da parede perpendicular, de
alvenaria. Já as fissuras com maior abertura (atingiram 2mm) ocorreram na parede P6, onde
também foi registrado um rompimento de um dos moldes durante a compactação da segunda
fileira (de baixo para cima), no trecho entre as duas fissuras. A direção e o tamanho das
aberturas variam, sendo que os trechos mais abertos estão localizados nas regiões centrais de
cada fissura.
3.2

Arrancamentos

Na retirada das formas, mesmo com as formas untadas, trechos de material ficaram aderidos
aos moldes e foram arrancados, em profundidades variadas. Apesar de superficiais, esse defeito,
em função da área proporcional ao total da parede, causa um desconforto estético.
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demarcação da área sobre a imagem

execução de grid com fita crepe
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tabela de anotação da medição (mm)

Figura 4. Medição dos arrancamentos, onde ( . ) = 0 mm (zero).

Para a medição da profundidade, uma malha 5 x 5 cm de fita crepe foi colada sobre as áreas
defeituosas e, com uma vareta e régua, mediu‐se a profundidade das intersecções indicadas no
esquema abaixo (Figura 4 e Tabela 2).
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Tabela 2. Medições e mapeamento dos arrancamentos.

Parede
Arrancament
o
Profundidade
média
Posição
parede

P1
reta 4,37m
área 12,85m²
1:10, sem fibras
externa:
0,29m²
3,94mm
n: 90

interna:
0,11m²
3,44mm
n:58

P4
reta 3,32m
área 9,97m²
1:12, com fibras
externa:
interna:
0,12m²
0,10m²
3,22mm
3,42mm
n:49
n: 14

2,2%

0,9%

1,2%

2,0%

1,7%

1,6%

P5
reta 3,27m
área 9,40m²
1:12, com fibras
0,08m2
3,18mm
n: 43

na

% em relação
a área
% em relação
à
profundidade

1,1%
1,7%

0,8%
1,6%

n=número de pontos aferidos; as linhas vermelhas indicam a projeção da parede de alvenaria no encontro com a parede de taipa

Comentários: a parede 01 foi a que apresentou maior área de arrancamentos (3,11% da área
interna e externa), em relação às demais, apesar das diferenças não serem significativas. Essa
parede é a que não recebeu adição de microfibras e foi a primeira a ser executada, estando os
operadores ainda em treinamento. Quanto à profundidade, os arrancamentos em geral, não
excederam 4mm (2% da espessura da parede).
3.3

Desagregação entre duas camadas

Na execução do protótipo, logo após a desforma, foi observada a ocorrência de desagregação
(material solto e de fácil remoção) na parede 2, ao longo de toda a sua extensão, na junção entre
duas camadas, sendo a inferior compactada em um dia e a seguinte compactada após um
intervalo de 12 a 15 horas (Figura 5).
Walker e Standards Australia (2002) e CEPED (1984) indicam para esses casos, que a camada
inferior deve ser escarificada, produzindo ranhuras na diagonal à face da parede (profundidade
e largura de cerca de 0,5cm), ser limpa e, se necessário, tratada com um agente de ligação para
assegurar a resistência à flexão.
É fato que o problema pode ser agravado sob o efeito abrasivo do vento, desgaste por atrito
(abrasão) ou erosão. Foi analisado por BUI et al (2009), a erosão superficial por
estereofotogrametria, em muros de taipa expostos por 20 anos às condições climáticas do oeste
da França, tendo encontrado uma profundidade média de cerca de 2mm (0,5% da espessura da
parede) nos muros estabilizados com 5% em massa de cal e, de cerca de 6,4mm (1,6% da
espessura da parede) nos muros não estabilizados com aditivos. Estes autores salientam que a
erosão de uma parede de taipa não é uma função linear do tempo, sendo que durante a primeira
hora após a construção, a parede pode demonstrar mais desagregação na superfície, que, em
seguida, se estabiliza. Nesse caso, é devido à perda de energia de compactação em contato com
a forma durante a produção, por causa do atrito.
O estudo evidenciou também uma heterogeneidade da erosão, nas partes superiores das
amostras, que mais protegidas da chuva pelo telhado erodiam menos e nas camadas
compactadas, devido à variação da densidade em toda a sua altura.
O procedimento para medição da profundidade da desagregação registrada na P2, foi similar ao
das fissuras/trincas. A profundidade foi aferida a cada 10cm, com o auxílio de régua e vareta
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(Figura 5). Três pontos extras foram medidos na extremidade da parede 2 (espessura da parede),
por apresentarem profundidade visualmente significativa (Tabela 3). Não foram identificadas
áreas de desagregação na superfície.

desagregação

representação de grid no autocad

método de medição da profundidade

Figura 5. Medição da desagregação
Tabela 3. Medidas e mapeamento da desagregação

Parede

Profundidade

Em (L): 6,49m, traço 1:12 com fibra. Largura 20cm
P2 externa
P2 (extremidade)
Mín: 1 mm
Mín: 11 mm
Máx:20mm
Máx:45mm
Media: 7,77mm
Media:24,66mm
n: 35
n: 3

P2 interna
Mín: 2 mm
Máx:14mm
Media: 6,73mm
n: 46

3,9%

3,4%

Posição na parede

% em relação a altura

12,3%

n=número de pontos aferidos

Comentários: A profundidade média na face externa da parede é de 7,8mm e na face interna é
de 6,7mm. Considerando a somatória da média das duas faces encontra‐se o valor de 14,5mm,
que representa 7,25% da espessura da parede.
3.4

Eflorescências

As paredes que ficaram expostas à ação de chuva intensa, por dias seguidos e tiveram a sua
superfície manchada por eflorescências esbranquiçadas, possivelmente oriundas do carbonato
de cálcio, dado que a mistura utilizada no protótipo contém cimento. As paredes que
apresentaram manchas foram P1, P2, P3, P6 não tendo sido medidas (Figura 6).

Figura 6. Eflorescências na taipa

3.5

Heterogeneidade

A formação de esferas (ou grumos) na homogeneização da mistura (aumentam de tamanho pelo
rolamento de aglomerados de cimento e argila, nas betoneiras tradicionais), pode interferir na
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densidade, pois mesmo com a compactação grandes espaços vazios se fazem presentes dentro
das paredes (Jaquin, 2008).
A microfibra, incorporada na mistura, no estado seco, também não foi homogeneizada
completamente, permanecendo tufos visíveis na parede pronta.

mistura heterogênea

mistura com grumos compactada

tufos de microfibra de polipropileno

Figura 7. Aparência da mistura utilizada para a produção das paredes de taipa.

A mistura da parede P6, por ter sido preparada com a introduçao de um triturador no processo
produtivo, foi a única que não apresentou heterogeneidade por esferas ou tufos de microfibra.
3.6

Marcas e deformações superficiais (por formas, ferramentas)

Marcas (linhas tênues) na superfície da parede são decorrentes das juntas entre os moldes de
compensado da forma. Foi identificado também que as formas não estavam niveladas entre si
e que durante a compactação, houve abaulamento das chapas de compensado, prejudicando a
planicidade da superfície de todas as paredes (Figura 8).
Detectou‐se também a variação do prumo (20 a 24cm). Desta forma, o assentamento das portas
demandou a execução de cortes, para correções. Além disso, as práticas inábeis na execução
(modo de desformar, cortar, perfurar e golpear os instrumentos na parede pronta), geraram
defeitos que prejudicaram as características originais da superfície das paredes.

junta dos moldes

desnivelamento

cortes com serra‐mármore

falta de prumo

Figura 8. Marcas e deformações das paredes de taipa (imagem "falta de prumo" de BARRETO e AJIKI, 2015).

Comentários: na análise geral, as marcas detectadas em todas as paredes têm em comum o fato
de terem sido causadas por problemas relacionados ao desempenho da forma e equipamentos
ou ineficiência das práticas executivas e falta de controle do processo.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os procedimentos adotados para medição foram, de modo geral, de fácil execução,
demandando poucas ferramentas especializadas, sendo a mais complexa o software gráfico
(AutoCad). Foram elaborados para serem de fácil apropriação, de modo que pode ser aplicado
em outros estudos, contribuindo para a formação de um banco de informações. Futuramente,
tal banco pode ser utilizado para verificar a tolerância aos defeitos, assunto que tem poucas
referências disponíveis.
Quanto aos defeitos medidos, os arrancamentos totalizaram 0,7m2 em 175m2 de superfície de
parede (0,4%) e todas estão localizadas na metade superior. O tempo entre compactação e
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retirada das formas pode ter interferido nessa ocorrência, assim como a deformação das formas
ou ainda a falta de uniformidade na compactação, cabendo então análises subsequentes sobre
cada hipótese. Sobre as fissuras, essas ocorreram na metade inferior das paredes, tendo como
possibilidades de causa: deformação da fundação (radier), retração do material (pela extensão
da parede), movimentação das formas ou impacto da construção de outras paredes. Para a
desagregação, dado que ocorre nos dois lados da parede e em toda a extensão, cabem análises
complementares sobre a segurança estrutural, em relação aos esforços excêntricos. Os dados
obtidos, sistematizados, conferem informações objetivas (medidas) para avaliações de
desempenho futuras.
O trabalho limita‐se à medição, pois a avaliação do grau de relevância da patologia ou do
desempenho das paredes, visando resultados conclusivos depende de estudos complementares
sobre a unidade prototípica. A comparação com dados de outros autores também foi limitada à
abordagem quantitativa, pois há diferenças de produção e de condições de exposição, que
interferem no desempenho ao longo da vida útil das edificações.
Cabe ainda ressaltar que, dos defeitos relatados, há os que nem sempre são considerados
problemas. Com exceção dos que oferecem riscos aos usuários, a tolerância para cada defeito,
ou seja, sua aceitabilidade, depende de cada observador, até mesmo para considerá‐los como
um problema de fato ou apenas como mera característica da técnica.
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ABSTRACT: In 2013 the course "Canteiro Escola Taipa Japonesa” (Construction School Japanese
Taipa, literally) took place at the Institute of Architecture and Urbanism of USP (São Carlos,
Brazil). The event presented tsuchikabe technique, Japanese version of wattle and daub.
However, unlike the rough appearance that often this technique is implemented in Brazil, the
Japanese one has undergone extreme improvement, it has a wide range of tools and the
procedures are outlined in detail. The practice of the tsuchikabe remains handcrafted and
depends on the mastery of a worker to be properly implemented. From the observation of the
technical implementation during the course, this paper aims to discuss different perspectives
involving the manufacture of Brazilian and Japanese versions of wattle and daub. Regarding the
differences that involve the demonstration on a school and the implementation in the
construction site, aspects such as physical exertion, satisfaction and autonomy of workers will
be assessed. This review will be based on the Sergio Ferro’s concept of Trabalho Livre (freedom
labor, literally).
Keywords: wattle and daub, tsuchikabe, technology transfer, Trabalho Livre
RESUMO: Em 2013 ocorreu no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP (São Carlos, Brasil)
o curso "Canteiro Escola Taipa Japonesa". O evento apresentou a técnica denominada
tsuchikabe, versão japonesa da taipa de mão. No entanto, diferentemente do aspecto
frequentemente rudimentar com que tal técnica é empregada no Brasil, a técnica japonesa
passou por extremo aperfeiçoamento, conta com amplo ferramental e procedimentos
minuciosamente delineados. A execução do tsuchikabe permanece artesanal e depende da
maestria de um trabalhador para que possa ser empregada. A partir da observação da execução
da técnica no evento supracitado, este trabalho pretende discutir diferentes perspectivas que
envolvem a manufatura de versões brasileira e japonesa da técnica mista. Guardadas as devidas
diferenças que envolvem uma demonstração em um canteiro escola e a execução em canteiro
de obras, serão avaliados aspectos como esforço físico, satisfação e autonomia dos
trabalhadores, tendo como base o conceito de Trabalho Livre de Sérgio Ferro.
Palavras‐chave: taipa de mão, tsuchikabe, transferência de tecnologia, Trabalho Livre
1

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, em conformidade com o crescimento de estudos acerca do tema
sustentabilidade, a terra como material de construção vem sendo anunciada como capaz de
atender a demandas do setor construtivo com redução significativa de impactos ambientais.
São diversos os aspectos positivos: trata‐se de matéria prima farta, frequentemente disponível
no local da obra, que requer baixo consumo de energia para produção/transformação, que não
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leva queimas e que, portanto, emite quantidades mínimas de CO2. Em termos de implicações
no ambiente construído, pode proporcionar excelente conforto térmico e acústico, além de
contribuir para a regulação da umidade dos ambientes. Ao final de seu ciclo pode ser descartada
sem prejuízos de contaminação de solo e água, é reabsorvida rapidamente pelo ambiente ou
então, pode ser reciclada, voltando a ser barro para preparação de novos elementos
construtivos.
Entretanto, se é admissível que há aspectos positivos tanto no que diz respeito à diminuição da
degradação ao meio ambiente quanto na promoção de resultados benéficos ao desempenho
das edificações, coloca‐se em questão se, nos canteiros de produção da arquitetura e construção
com terra, as condições de atuação dos trabalhadores também se configuram como favoráveis.
O trabalho é pesado, a quantidade de esforço físico necessária para a execução das diversas
atividades que envolvem a produção da arquitetura e construção com terra é alta, podendo ser
excessiva e até degradante se as condições de operação no canteiro não estiverem devidamente
equacionadas.
Dada a altíssima frequência das situações de intensa exploração no setor da construção civil no
Brasil e considerando o caráter fortemente artesanal da construção com terra, faz‐se necessário
conhecer como ocorre a produção desta arquitetura. Neste sentido, este trabalho se propõe a
avaliar preliminarmente a atuação do mestre em tsuchikabe, técnica mista de construção com
terra do Japão empregada no Brasil no início do século XX por imigrantes oriundos daquele país.
Em 2013 ocorreu no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (São
Carlos, SP, Brasil) o curso de extensão "Canteiro Escola Taipa Japonesa". Como se fosse uma
taipa japonesa, o tsuchikabe é similar à taipa de mão, nome comumente dado às técnicas mistas
de construção com terra no Brasil. No entanto, diferentemente do aspecto muitas vezes
rudimentar com que tais técnicas são empregadas no Brasil, a técnica japonesa passou por
extremo aperfeiçoamento, conta com amplo ferramental e procedimentos minuciosamente
delineados.
Apesar de tais características e de os japoneses contarem com o auxílio de máquinas para
misturar e transportar o barro, a execução do tsuchikabe permanece essencialmente artesanal
e, por isso, depende da sabedoria de um trabalhador para que possa ser empregada em
edificações.
A partir da observação da execução da técnica no evento supracitado, este trabalho pretende
discutir as diferentes perspectivas que envolvem a manufatura das versões brasileira e japonesa
da técnica mista. Guardadas as devidas diferenças que envolvem uma demonstração em um
canteiro escola e a execução em um canteiro de obras, serão avaliados aspectos como esforço
físico, satisfação e autonomia dos trabalhadores, tendo como base o conceito de Trabalho Livre
de Sérgio Ferro (2006).
2

TRABALHO LIVRE

Em seu trabalho O Canteiro e o Desenho, o arquiteto Sérgio Ferro faz uma leitura do canteiro
de obras a partir de Marx e de sua crítica da economia política. Numa apresentação bastante
resumida da tese em questão, o autor aponta o desenho como instrumento de controle do
canteiro e a arquitetura como mercadoria cuja função única é a geração de lucro: “a elaboração
material do espaço é mais função do processo de valorização do capital que de alguma coerência
interna da técnica” (Ferro, 2006, p. 107).
O autor define o canteiro de obras como um local de prática da manufatura, onde a produção é
caracterizada por sucessão de operações e divisão acentuada do trabalho (trabalhadores
atuando de forma heterônoma). Nesse sentido, o instrumento utilizado para reunir tantas
tarefas e trabalhadores é o desenho. No entanto, no contexto do canteiro, trabalhadores que
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são meros executores de trabalhos desconexos mal podem ler tal conjunto de códigos:
“decodificados pelo mestre e comunicados como ordens de serviço, comandam o trabalho
dividido” (Ferro, 2006, p. 108).
No contexto desta crítica e pautando‐se na máxima de Willian Morris que afirma que a arte é o
trabalho realizado com alegria (“Art is joy in labour”), Sérgio Ferro formula o conceito do
Trabalho Livre como uma possível resposta à atual conjuntura de produção da arquitetura.
Portanto, Trabalho livre seria aquele que vai além de mera troca de horas de atividade ou
esforço físico por remuneração. É um momento em que se atua com autonomia, autogestão e
produção de conhecimento, onde a todos os envolvidos é permitido criar, colaborar, discordar,
assentir.
Nas palavras do autor:
“E o que é trabalho livre? Nada a ver com arbitrariedade, improvisação ou preguiça. O trabalho livre é
quando realiza o melhor possível em dada situação, o melhor do ofício, o melhor objetivamente inscrito
no material, o melhor projeto social. A liberdade, ensina Hegel, não se opõe à necessidade: ambas
consistem em ter todas as razões para serem o que são em si mesmas. A verdadeira autonomia é
instrinsecamente racional” (Ferro, 2006, contracapa).

E complementa:
“O que hoje concentra todas as desgraças do mundo operário (o canteiro heterônomo da construção, os
mais baixos salários, a mais longa jornada de trabalho, as mais altas taxas de acidentes e de doenças de
trabalho etc.) pode tornar‐se já o lugar de uma das mais belas expressões do espírito, da comunidade
livre” (Ferro, 2006, p. 416)

3

TÉCNICAS MISTAS DE CONSTRUÇÃO COM TERRA NO BRASIL

Técnica mista é termo recente (Araújo, 2007) adotado pela Rede Ibero‐Americana de
Arquitetura e Construção com Terra – PROTERRA para designar as técnicas de construção com
terra que se utilizam de uma estrutura suporte (entramado), constituída por materiais como a
madeira e o bambu, para sustentar uma argamassa de barro de recobrimento. Tratam‐se das
técnicas popularmente conhecidas no Brasil pelos termos taipa de mão, pau‐a‐pique, taipa de
sopapo, taipa de sebe. Em outros países são utilizados os termos estuque (Portugal), bahareque
(Colômbia e Equador), quincha (Argentina, Bolívia, Chile e Peru), torchis (França) e wattle and
daub (EUA, Inglaterra).
No Brasil, segundo Lopes & Ino (2003), “o tipo mais comum de trama consiste no uso de paus
roliços no sentido vertical, e de varas flexíveis horizontais, fixadas dos dois lados e amarradas
através de fibras vegetais. Contudo, pode apresentar variações quanto à forma, quanto aos
materiais utilizados e ainda, quanto ao modo de produção”.
A execução completa da técnica consiste em construir o entramado, recobrir com uma camada
de terra em estado plástico – quando o material se configura como modelável, com umidade
intermediária, mas não muito líquida.
Por apresentar umidade elevada, o solo aplicado na parede passa por um processo de retração.
Após a secagem da parede, esta deve ser revestida com o objetivo de preencher/cobrir as
fissuras que porventura surgirem.
Uma das demandas que mais sobrecarregam os trabalhadores na produção da taipa de mão é a
preparação do barro plástico. Por ser pesado, devido à grande quantidade de água adicionada
ao solo, e por adquirir consistência bastante ‘grudenta’, trata‐se de tarefa bastante difícil de ser
realizada apenas com ferramentas. A maneira mais tradicional de preparar a massa é com os
pés, usando o peso do próprio corpo para amassar o barro. Ferramentas como enxadas e pás
são utilizadas esporadicamente para revirar parte da massa e alcançar uma mistura mais
homogênea.
Esta dificuldade pode ser potencializada pois, muitas vezes, além de terra e água, é necessário
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adicionar palha à mistura. Este material é incluído pois diminui de maneira significativa a
quantidade e o tamanho das fissuras, tão comuns à execução da técnica. As palhas utilizadas
são das mais diversas origens, exemplos: feno (gramíneas diversas), palha de trigo, palha de
bambu, etc.
Algumas metodologias de trabalho misturam a palha ao barro à mão, no momento do
recobrimento, conformando ‘pães’ que são ‘apertados’ e acomodados sobre o entramado. Em
outras, ele é adicionado no momento da mistura do barro à água, utilizando os pés.
Este último método, além de prolongar a tarefa de mistura, potencializa o surgimento de cortes
nos pés dos trabalhadores. Apesar de se constituírem em feridas pequenas, estes arranhões
estarão em contato com o barro, o que pode resultar em pequenas infecções que agravam o
ferimento. E o que poderia ser uma solução, ‘virar’ a massa com botas, dificulta e prolonga ainda
mais o processo.
Em comparação com as demais técnicas de construção com terra, as técnicas mistas costumam
ser as de teor mais leve. Investe‐se trabalho no entramado, que é executado a partir de noções
ou conhecimentos mais profundos de carpintaria – conforme a complexidade da estrutura
auxiliar adotada. Esta trama, por sua vez, sustenta o barro, exigindo assim menor espessura de
parede, ou seja, menor quantidade de terra precisará ser preparada para a execução da técnica.
As tarefas de recobrimento e revestimento, quando separadas da tarefa de preparo do barro,
não são especialmente pesadas e exigem tempo de execução similar a uma alvenaria e seu
revestimento convencional.
4

TSUCHIKABE, A TÉCNICA MISTA JAPONESA

A palavra tsuchikabe, grafada em japonês, é composta pelos ideogramas 土壁 （土 terra, 壁
parede). Literalmente, o termo significa parede de terra. Diz respeito à técnica mista de vedação
que se utiliza da terra misturada à palha aplicada sobre estrutura auxiliar de madeira e bambu.
Diferentemente dos sistemas de técnica mista presentes no Brasil, no modelo japonês, além do
equivalente aos esteios, existem malha estruturante e o entramado. Os esteios de sarrafos
verticais e horizontais têm a função de travamento do vão. Em seguida são colocados bambus
roliços como malha estruturante sobre as quais é amarrado um entramado de bambus partidos.
A terra utilizada no recobrimento da estrutura é preparada com meses de antecedência. Água,
terra e palha são misturadas e passam por processo de fermentação.
A história do tsuchikabe tem início no século VII e o aperfeiçoamento da técnica ocorreu de
modo gradativo, evoluindo de uma rusticidade inicial a um acabamento polido aprimorado. Os
procedimentos são numerosos e detalhados e um grande número de ferramentas foi
desenvolvido para uma execução mais ergonômica e mais precisa.
A técnica apresenta diversas variantes, dentre elas shinkabe, ookabe, as quais são usadas
principalmente em residências. Na primeira, a estrutura periférica (pilares e vigas) permanece à
mostra; já na segunda, essa estrutura fica oculta, ou seja, pilares e vigas são incorporados à
parede. No curso de difusão de que trata este trabalho, a modalidade experimentada foi o
shinkabe.
4.1

Tsuchikabe no Brasil

A versão japonesa da técnica mista foi fortemente empregada no início da imigração de japoneses
ao Brasil, nas colônias da região do Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo.
Dentre os imigrantes, a ocupação majoritária era a agricultura, embora houvessem alguns poucos
cujo ofício era a carpintaria e sakan – termo para pedreiro, construtor. Ainda assim, sob a
orientação daqueles que possuíam conhecimento técnico, cada família se incumbiu da construção
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de sua própria moradia. Baldus & Williams (1941) ressaltam que as habitações construídas pelos
imigrantes eram sempre de boa qualidade, mesmo para as famílias menos abastadas.
Análises parciais mostram que nestas construções houve a manutenção da técnica japonesa com
substituição total dos materiais da estrutura auxiliar por materiais encontrados na região. Alguns
exemplares examinados revelam que, diferentemente da taipa de mão brasileira, cujas paredes
variam de 10 a 15 cm de espessura, as paredes das casas dos imigrantes japoneses do Vale do
Ribeira têm entre 5 a 7 cm de espessura (Hijioka et al. 2014).
4.2

O evento Canteiro Escola Taipa Japonesa

Organizado pelo grupo de pesquisa Habis e pela Comissão de Cultura e Extensão, ambos do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o curso de extensão
‘Canteiro Escola Taipa Japonesa’ ocorreu em 2013, foi evento gratuito, aberto à comunidade,
contou com o apoio da Fundação Japão e da Pró‐Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Por
razão do envolvimento destas instituições, foi possível trazer do Japão o professor Kinzo Nakao
(Tajima Technical Institute), mestre em tsuchikabe com aproximadamente 50 anos de
experiência.
O método adotado para o curso foi a demonstração seguida de prática. Para tanto foram
preparados sete painéis, sendo dois para demonstração e cinco destinados aos grupos de
trabalho. A explicação simultânea à ação foi um importante diferencial. O mestre executava em
seu painel explicando os detalhes de cada passo. Em seguida, os grupos executavam em seus
respectivos painéis.
4.3

Execução da técnica

A seguir serão descritos os procedimentos de execução da técnica demonstrados no curso. São
bastante similares ao da construção propriamente dita, com a diferença de estarem sendo
empregados em painéis, ao invés de em uma edificação. Ainda assim, aquele a que se observa
é um mestre em tsuchikabe, no papel de professor (Sensei), e que carrega consigo uma vivência
de décadas para com o ofício.
Vale salientar, entretanto, que no cotidiano do ofício do sakan, assim como em outros diversos
ofícios tradicionais, há um consenso de que a apropriação desses saberes requer anos de prática.
Seu conhecimento não é ensinado, mas desenvolvido na relação entre mestre e aprendiz.
4.3.1

Preparação prévia dos materiais de construção

Antes do início da confecção da parede é necessário preparar os materiais que serão
empregados na execução da técnica.
Os bambus foram de colhidos na região com o uso de facões e serras. As peças foram preparadas
em tamanhos e formas diferentes. O corte transversal do bambu foi feito com serras de mão.
Uma vez cortados no comprimento desejado, os bambus são cortados também na longitudinal,
divididos em seis taliscas. Essa operação foi realizada com uma ferramenta em ferro fundido,
similar a uma roda dividida em seis setores, denominada takewariki, que significa partidor de
bambu.
No caso da terra, foi extraída por máquinas do próprio campus da USP. O material foi peneirado
manualmente, depositado em baias, onde foi umedecido com água adicionada ao longo de dois
dias. Uma porção de palha foi acrescentada à mistura e revolvida com os pés e ferramentas (pás
e enxadas) diversas vezes ao longo de três meses. No Japão, o preparo da terra é feita com
meses, e até anos de antecedência. Isso é feito para que o material se beneficie dos processos
bioquímicos que ocorrem na mistura, que melhoram a trabalhabilidade do material.
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Antes da aplicação do barro na parede, houve o ajuste granulométrico com adição de areia
conforme orientação do mestre japonês. Tal encaminhamento foi dado após testes sensoriais,
ou seja, através do manuseio e observação que o mestre fez do material.
4.3.2

Armação da estrutura auxiliar

A primeira etapa é a armação da estrutura auxiliar, sobre a qual será aplicado o barro. Este
entramado está subdividido em três níveis: uma trama estruturante, uma trama intermediária
e uma malha de preenchimento.
Os dois primeiros níveis seriam similares à montagem do conjunto de esteios e montantes da
taipa de mão. Entretanto, diferentemente dos diversos tipos de trama brasileiros – que
costumam empregar na componente vertical da trama peças mais robustas que nas
componentes horizontais – a trama estruturante, primeiro nível da estrutura auxiliar, é
composta por sarrafos de mesma dimensão nos sentidos verticais e horizontais, de modo a
compor módulos de dimensão menor que 90 cm de lado. Estes sarrafos, denominados nuki, são
engastados nas extremidades da estrutura periférica (pilares e vigas), que sustenta paredes e
cobertura, ou seja, a estrutura principal da edificação (Fig. 1).
A trama intermediária, segundo nível do entramado, é executrada através da fixação de peças
roliças de bambu, tanto na horizontal quanto na vertical. Tais peças são denominadas
mawatashi‐dake. O objetivo é obter um quadriculado com distância de cerca de 30 cm entre
bambus, a partir de uma distância de aproximadamente 6 cm das bordas. Estas peças de
também têm suas pontas inseridas na estrutura periférica através de encaixes simples na
madeira.
Por último, para formar a malha de preenchimento, taliscas de bambu são atadas, conformando‐
se uma malha com vazados de aproximadamente 3 cm (tanto na vertical como na horizontal).
Neste nível todas as peças são amarradas na malha estruturantes, tanto as taliscas desta malha
quanto os bambus roliços da trama intermediária. As inúmeras amarrações seguem
procedimento delineado e padronizado que economiza repetições de esforços e materiais. (Fig.
2)

Figura 1. Kinzo Nakao executando a trama auxiliar. Foto: Seiji Yoneda, 2013. Figura 2. Amarração da malha de
preenchimento.Foto: Seiji Yoneda, 2013.

4.3.3

Aplicação da primeira camada de terra

O barro preparado é aplicado, primeiramente, sobre uma das faces da estrutura auxiliar
(entramado). A aplicação é feita pressionando o barro de modo que o material extravase o vão
da malha pelo outro lado, conformando um engaste (Fig. 3). A espessura é motivo de cuidado
durante todo o procedimento, quanto mais nivelada a primeira camada, menor quantidade de
material será empregada na segunda camada.
A primeira camada do verso da parede é executada após a etapa uragaeshi (descrita a seguir) e
após um descanso de um a alguns dias para que o barro sofra parte da retração.
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Figura 3. Barro que extravasa pelo verso da parede. Foto: Akemi Ino, 2013.

4.3.4

Uragaeshi

Etapa de cuidados com o verso da parede (painel, no caso), consiste em regularizar as saliências
deixadas na sequência anterior. Isso ocorre pois há um controle para que a espessura do barro
seja uniformizada. A quantidade de material em excesso que é retirada será incorporada à
primeira camada de barro neste lado do painel (Fig. 4).

Figura 4. Primeira camada concluída, após secagem parcial e retração da argila. Foto: Akemi Ino, 2013.

4.3.5

Nukifuse e tirimawari

Procedimento empregado para tratamento da interface entre barro e madeira. Executado tanto
na região das bordas quanto na região dos sarrafos da trama estruturante.
O barro aplicado apresentará espessuras diferentes sobre o bambu e sobre os sarrafos, o que
implicará no surgimento de fissuras distintas, provocadas pela retração do material. Esta etapa
consiste em minimizar tal ocorrência. O tratamento necessário corresponde ao acréscimo de
fibras (sisal desfiado, no caso do curso). Sobre os sarrafos são aplicadas de forma ordenada, na
transversal em relação à peça, sobre o barro úmido. Já nas bordas são acrescentadas telas de
linho (produto japonês industrializado) ou as mesmas fibras vegetais, aplicadas ao longo de todo
seu comprimento.
4.3.6

Muranaoshi e nakanuriri

O termo muranaoshi significa “consertar o desigual”. Esta etapa tem por objetivo a regularização
da superfície deixada pelo tratamento anterior. O preenchimento deverá ser feito com o barro
utilizado na primeira camada.
Já o termo nakanuri significa “aplicação da camada do meio” (ou da camada interna). Com a
mistura apropriada para a segunda camada, a superfície é uniformizada aplicando‐se o barro a
uma espessura de cerca de 2 mm. Esta mistura é mais arenosa e possui fibras de menor
comprimento. O aumento da concentração de areia e o acréscimo das fibras, embora diminuam
a resistência do barro, ajudam a minimizar o surgimento de fissuras.
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4.3.7

Uwanuri

A expressão uwanuri significa “aplicação da camada de cima”. Esta etapa refere‐se à camada de
finalização e apresenta uma grande variedade de materiais e técnicas. O processo de preparo
do barro desta camada é a etapa que mais apresenta características regionais. É também a etapa
que evidencia o apuro técnico do sakan. O acabamento pode ser feito à base de cal, areia e terra
com diferentes cores, misturadas a aglomerantes diversos, como goma à base de algas e resinas
à base de vegetais.
4.3.8

Pormenores da execução da técnica

Inúmeros detalhes da execução da técnica foram suprimidos desta resumida apresentação
devido ao tamanho da publicação. No entanto faz‐se necessário salientar que para cada
atividade descrita acima haviam pormenores. Como exemplo podemos citar os cuidados com a
espessura das camadas, a ordem de aplicação do barro na parede (que se dá com a mesma
orientação que se escreve ideogramas), o cuidado com a preservação e limpeza das vigas e
pilares de madeira (o barro é um material que pinta a estrutura, gerando trabalho posterior), o
cuidado com desperdício de material (não se deixa cair barro no chão, conforme ocorre com
argamassas de cimento cotidianamente em obras convencionais no Brasil), entre outros.
4.4

Ferramentas

Figura 5. Parte das ferramentas do sakan. Foto: Seiji Yoneda, 2013.

Além do partidor de bambu mencionado acima, diversas ferramentas foram trazidas pelo
mestre (Fig. 5). Dentre elas destaca‐se o kote, que é análoga à colher de pedreiro usada no Brasil
mas que possui desenho adequado ao trabalho com o barro. A colher de pedreiro, no Brasil, tem
o cabo posicionado na extremidade. Já o kote tem o cabo posicionado numa parte mais central
da placa. Essa pequena diferença reflete no rendimento, na qualidade do trabalho e no desgaste
do trabalhador. Ao aplicar o barro no painel, o movimento exercido pela primeira exige grande
esforço no pulso, formando uma espécie de alavanca. Com a “colher japonesa”, a força aplicada
é transmitida diretamente pelo centro do punho, o que faz com que o esforço nas articulações
seja menor e a precisão dos movimentos maior.
No Japão, é comum um bom profissional ter umas centenas de kote. No referido curso, foram
apresentados cerca de 30 tipos principais, das quais cerca de 10 foram utilizadas de acordo com
as etapas executadas.
A variedade do kote é muito grande, segundo Nishiyama (2007), são mais de mil tipos. As
especificidades de cada etapa da construção do tsuchikabe tiveram sua correspondência com
kote que varia em forma, tamanho, espessura e flexibilidade. A fabricação das ferramentas teve
sua evolução mais significativa no final do período edo e inicio do meiji (séc. XIX) (Yamada, 1985).
Esta época corresponde ao fim do sistema feudal. O fim da classe do samurai, assim como o
desuso da espada, permitiu que parte da especialidade do ferreiro, dedicada à espada, fosse
transferida para a fabricação do kote. A ferramenta é considerada a extensão da mão do sakan,
desta forma, a customização era feita de acordo com a empunhadura de cada profissional, seus
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gestos e técnicas, o que responde o porquê do grande número de variedades que a ferramenta
apresenta na atualidade.
Outro fator importante que vale destacar é que, no Japão, devido à escassez de mão de obra e
à valorização de sua remuneração, investe‐se em melhores condições de produção. Por isso, os
trabalhadores que executam esta técnica contam com a disponibilidade de misturadores de
argamassa para misturar o barro, sistema de bomba e mangueiras para transportar o material
dentro do canteiro de obras, entre outras facilidades.
5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO TSUCHIKABE

Kinzo Nakao, ou Nakao Sensei, trabalha com o tsuchikabe há praticamente 50 anos e, a beleza
de sua grande experiência e do saber‐fazer da técnica reside em seus gestos, em suas
ferramentas, em sua postura e na paixão com que transmite seus conhecimentos, mesmo que
seja a pessoas desconhecidas e distantes, como um grupo de brasileiros interessados na técnica
japonesa e na arquitetura e construção com terra.
Foi possível observar no mestre, durante a demonstração das aplicações do barro nos painéis, a
eficiência de seus movimentos. Sua ação diante do painel era de gestos mínimos e eficientes:
sem se sujar, sem desperdício de materiais e com excelente resultado. O curso também foi
pontuado com relatos de suas experiências profissionais e sua postura com relação ao ofício.
Isto proporcionou reflexões a respeito do conhecimento integral, intelectual e manual desse
tipo de profissional. Isto é, o pensar (criar) e fazer são indissociáveis para o sakan. A atitude do
mestre no canteiro escola, participando intensamente para o bom funcionamento do trabalho
como um todo foi marcante. À medida que o curso avançava, pôde‐se perceber uma mudança
na postura dos participantes. Grupos inicialmente isolados passaram a interagir de maneira mais
ativa, abastecendo os demais com materiais, atentando para limpeza do canteiro e manutenção
das ferramentas. A experiência do curso mostrou também que o tsuchikabe não é uma receita
pronta e replicável, feita de terra, areia, palha e boas ferramentas. É, na verdade, resultado de
saberes e fazeres acumulados ao longo de mais de um milênio, envolvendo constante diálogo
entre homem, material e meio.
O desenvolvimento e a complexidade que alcançou a estrutura auxiliar do tsuchikabe, aquela
que recebe o barro, parece estar ligado a uma economia do emprego do barro que, por
demandar preparo mais pesado e demorado, deve ser aplicado com moderação. Portanto
investe‐se tempo na confecção do entramado para depois economizá‐lo em esforços físicos e
em material no momento do barreado.
Além disso, a inclusão de máquinas e outras engenhosidades permitem promover a inexistência
de trabalhadores que executam tarefas desconectadas do todo no processo, atuando como
meros carregadores ou misturadores humanos. A inexistência da figura do servente, que é
substituída em parte pela ação de máquinas e em parte pelo auxílio do aprendiz, associada ao
aprimoramento contínuo da execução das técnicas, confere ao ofício a possibilidade de se
constituir numa sequência de momentos de aprendizado.
Enfim, o tsuchikabe apresenta componentes artísticos e científicos, extrapolando a esfera do
trabalho e confundindo‐se, em alguma medida, com a prática relacionada ao conceito de Do na
cultura japonesa – o caminho do autoconhecimento. Na perspectiva ocidental, pode‐se associar
tal prática ao trabalho livre, uma vez que permite que os trabalhadores atuem com
protagonismo e autonomia.
Observar a prática do tsuchikabe nos revela que a arquitetura e construção com terra pode
delinear uma outra história, futura, em que tal arquitetura pode prosseguir na história da técnica
humana, sem que para isso comunidades e trabalhadores tenham de passar por penúrias. Pelo
contrário, poderá ser uma dentre as arquiteturas que permitirão a construção de sociedades
mais justas e mais livres.
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6

PROTAGONISMO DO TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DO TSUCHIKABE

A diversidade de habilidades demandadas de um mestre que emprega o tsuchikabe transfere
ao trabalhador o poder que poderia estar depositado no capital, que requereria grande
excedente para que se tivesse o domínio dos meios de uma produção industrializada, conforme
ocorre em países mais centrais do capitalismo, caso do Japão. Além disso, o conjunto de
operações realizadas pelo sakan não podem ser facilmente desagregadas e divididas entre
diversos trabalhadores, como ocorre nas manufaturas de países periféricos do capitalismo, onde
a produção é composta por um quadro de trabalhadores heterônomos, que executam tarefas
únicas e repetidas, conforme ocorre em canteiros de obra do Brasil.
O domínio do saber‐fazer da técnica associado à constante possibilidade de aperfeiçoamento
revelam o protagonismo do mestre em tsuchikabe. Promover uma arquitetura e construção com
terra que preserve tal autonomia pode repercutir em bons resultados não apenas para o meio
ambiente e para o ambiente construído, mas também para o trabalhador, que no cotidiano da
construção civil convencional costuma atuar como mero executor de tarefas, totalmente
desconectado dos motivos e da tomada de decisões que envolvem o projeto arquitetônico.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Japonesa ou brasileira, as variedades de técnica mista de construção com terra advêm de um
saber tradicional, repassado de pessoa a pessoa, por centenas de anos (milenar no caso do
Japão). No entanto, o quanto cada uma delas ainda é valorizada em seu país reflete no quanto
se manteve do saber fazer da técnica. No caso japonês, por razão de se tratar de um país que
valoriza os saberes artesanais e por ser uma técnica empregada muitos séculos antes de se
iniciar o uso das vertentes brasileiras, o aperfeiçoamento de etapas de execução e ferramental
foi abundante.
No Brasil, a desvalorização pela qual passou a técnica a partir do século XIX repercutiu em perda
de saberes que resultou em exemplares executados sem rigor e muitas vezes de maneira
imprópria. Os trabalhadores da construção civil desconhecem a taipa de mão como ofício,
apesar de muitos na juventude terem testemunhado ou participado da execução de tal técnica.
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ABSTRACT: For the magnitude of the environmental, social and economic impacts, the
construction industry is today one of the most human activities that represents greater
challenges in establishing a harmonious relationship between Man and the intents of
sustainable development. Thus, the concerns surrounding issues related with sustainable
construction led to development of methodologies that aim to mitigate, or at least, reduce these
impacts to acceptable values. Considering that the design phase is crucial for achieving the goals
of sustainable construction, this paper proposes to present a model to support the development
of projects for residential buildings, in order to achieve with more effectively and efficiently the
possibility of introduce sustainable solutions, throughout the various stages of a project
development.
Keywords: Design management, LEED, BREEAM, LíderA, SBToolPT
RESUMO: Pela magnitude dos impactos ambientais, sociais e económicos, a indústria da
construção é uma das atividades humanas que maiores desafios apresenta hoje na definição de
uma relação harmoniosa entre o Homem e os desígnios do desenvolvimento sustentável. Assim,
a preocupação que envolve as questões relacionadas com a construção sustentável conduziu ao
desenvolvimento de metodologias que visem mitigar ou, no mínimo, reduzir até valores
aceitáveis esses impactos. Considerando que a fase de projeto é fundamental para atingir os
objetivos da construção sustentável, o presente artigo propõe apresentar um modelo de apoio
ao desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais, de modo a que se consiga, de uma
forma mais eficaz e eficiente, introduzir medidas e soluções sustentáveis ao longo das várias
etapas de desenvolvimento de um projeto. O modelo foi desenvolvido durante o curso de
Mestrado, recorrendo a uma pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Palavras‐chave: Gestão de Projetos, BREEAM, LEED, LíderA, SBToolPT.
1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção representa um dos maiores e mais ativos sectores da economia
mundial. Movimenta uma considerável percentagem de recursos que, por sua vez, são
transformados, transportados, aplicados e no final do seu ciclo de vida são demolidos e
reciclados, originando todo este processo, juntamente com a produção de resíduos, utilização
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de água e energia um elevado impacto ambiental. Para além disto, o conceito de “construção
sustentável” implica a necessidade de considerar igualmente os aspetos económicos e sociais.
Para responder a estas exigências têm surgido ao longo das últimas duas décadas vários sistemas
de avaliação da sustentabilidade de edifícios ou empreendimentos. A nível internacional
destacam‐se o Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM)
e o Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) (internacionais); em Portugal
destacam‐se o SBToolPT e o Líder A. Estes sistemas baseiam‐se numa ponderação entre diversas
categorias e indicadores que, no final, resultarão na classificação da sustentabilidade do edifício.
Existem também ferramentas baseadas nos sistemas de Análise de Ciclo de Vida (ACV) que
quantificam, com elevado rigor, todos os impactos ambientais do ciclo de vida, desde a extração
dos recursos naturais até à deposição, reciclagem ou reutilização dos produtos finais
resultantes. Ainda sobre este aspeto, a União Europeia através do Comité Técnico CEN/TC 350
tem vindo a desenvolver uma série de normas para avaliar a sustentabilidade na construção
(EN15643‐1, 2010), abordando aspetos ambientais (EN15643‐2, 2011) (15978, 2011), aspetos
sociais (EN15643‐3, 2012) e aspetos económicos (EN15643‐4, 2012).
Por sua vez, e sobre o conceito de projeto, vários autores reconhecem a importância desta fase
para se atingirem níveis mais elevados de sustentabilidade no ambiente construído. Na
realidade, é durante as fases de concepção e projeto que são definidos a maioria dos materiais
e métodos de construção, bem como são determinadas as questões relacionadas com a
funcionalidade e qualidade do edifício (Mills & Glass, 2009). É durante a fase de projeto que se
torna possível encontrar as sinergias e as soluções mais equilibradas que tornam possível atingir
os objetivos da construção sustentável (Kohler & Moffatt, 2003). Por outro lado, o
desenvolvimento de projetos de edifícios sustentáveis, usualmente requerem uma abordagem
integrada e de cooperação entre as várias especialidades, tais como a arquitetura, estruturas,
equipamentos e instalações mecânicas e elétricas, equipamentos e instalações de água e
esgotos e gestão de resíduos. (Magent, et al., 2009).
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é propor um modelo que permita auxiliar os
projetistas, orientado o desenvolvimento do projeto para soluções sustentáveis ao longo das
várias etapas do mesmo – programa base, estudo prévio, anteprojeto e projeto de execução.
Para tal foi efetuada uma pesquisa bibliográfica com recolha de informação que,
posteriormente, permitiu a criação de um conjunto de matrizes, cada uma contendo uma lista
ordenada e seriada de procedimentos, tendo por base os seguintes referenciais de
sustentabilidade: i) LEED new construction and major renovations – versão v3.0 de 2009; ii)
BREEAM International New Construction – versão de 2013; iii) LíderA sistema de avaliação da
sustentabilidade – versão v2.0; e iV) SBToolPT‐H – versão de 2009. Dos quatro referenciais
mencionados, o LEED, o BREEAM, o Líder A e o SBToolPT encontram‐se em vigor e tem
aplicabilidade em Portugal. A opção de inclusão destes sistemas no presente modelo deve‐se ao
fato do LEED e BREEAM, dentro deste segmento de mercado, serem muito utilizados
internacionalmente; por outro lado os sistemas LíderA e SBToolPT serem uma referência em
Portugal.
Pensa‐se que da adequada aplicação do deste modelo, resultará um maior equilíbrio económico,
social e ambiental, permitindo um melhor desempenho da construção ao nível destes três
pilares do desenvolvimento sustentável.
Torna‐se importante referir, que o modelo apresentado neste artigo, parte do pressuposto que
a introdução em projeto, de medidas e soluções sustentáveis expressas nos sistemas LEED,
BRREAM, LíderA e SBToolPT correspondem a um ganho do edifício no ponto de vista da
sustentabilidade, mesmo tendo em consideração que atualmente ainda não existem certezas
acerca de qual a melhor metodologia a utilizar.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Sistemas e ferramentas de avaliação da sustentabilidade de edifícios

Devido à crescente importância do conceito de construção sustentável, desde a década de 1990
até aos dias de hoje, têm surgido, um pouco por todo o mundo sistemas que visam caracterizar
o edifício em termos de sustentabilidade (Ding, 2008). Neste enquadramento, o BREEAM foi o
primeiro sistema deste género a ser desenvolvido no Reino Unido, com aplicabilidade
internacional; Portugal não foi exceção, tendo também surgido estes sistemas, sendo alguns
adaptações de outros sistemas internacionais e outros desenvolvidos de raiz (embora também
baseados nos conceitos fundamentais de sistemas internacionais já em uso).
Em consequência da crescente gravidade dos problemas ambientais, alguns destes sistemas
tendem a atribuir uma maior importância a este fator, descurando um pouco os fatores sociais
e económicos. No entanto, qualquer sistema de avaliação de sustentabilidade deverá considerar
a ideia de que todos os aspetos da sustentabilidade estão interrelacionados, de que o edifício
interage com a envolvente e de que qualquer construção nova deverá contribuir positivamente
para a melhoria do local onde este se insere. Apesar de existirem diferentes abordagens nos
vários sistemas de avaliação, existem alguns objetivos comuns, tais como: a otimização do local
de implantação do edifício, a minimização do consumo energético, a utilização de materiais
ecoeficientes, a contribuição para a preservação da identidade cultural regional, a garantia de
conforto e segurança para dos utilizadores, a minimização dos custos do ciclo de vida, entre
outros (Bragança, et al., 2006). Os sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios têm
como principal objetivo avaliar quantitativamente os aspetos da sustentabilidade dos edifícios,
recorrendo a um conjunto de indicadores de diversas categorias e comunicar os resultados
decorrentes da avaliação através de um relatório de fácil interpretação, mesmo quando
consultado por pessoas não especializadas na área (Bragança, et al., 2010) (Cole, 1999). Devem,
também, disponibilizar informação relevante para auxiliar a tomada de decisão na fase de
concepção e projeto, bem como direcionar a construção para as melhores práticas construtivas,
diminuindo os impactos ambientais do edifício e promover o seu potencial de melhoria (Ferreira,
et al., 2013) (Cole, 1999).
2.2

Fases de desenvolvimento de um projeto

A elaboração de um projeto é um processo iterativo, realizando‐se sucessivas aproximações ao
pretendido pelo dono de obra (Pereira, 2014). As várias fases de desenvolvimento do projeto
formam uma sequência de estados que proporciona ao gestor do projeto uma estrutura básica
para a sua gestão, independentemente do tamanho e complexidade que este possa apresentar.
Para elaboração de um projeto, as etapas previstas são definidas através dos requisitos
expressos na Portaria 701‐H/2008 de 29 de Julho, que distribui o seu faseamento de acordo com
a figura 1.
LICENCIAMENTO

PROGRAMA
PRELIMINAR

PROGRAMA BASE

ESTUDO PRÉVIO

ANTEPROJETO

PROJETO DE
EXECUÇÃO

Figura 1. Principais etapas de projeto segundo Portaria 701‐H/2008, de 29 de Julho.

A legislação portuguesa, através da norma 701‐H/2008, de 29 de Julho estabelece o grau de
pormenorização que cada uma destas etapas deve possuir, bem como o conteúdo da
documentação a produzir. O modelo que o presente artigo se propõe a apresentar, assenta nos
requisitos previstos na Portaria supracitada; contudo, não foi incluído o programa preliminar,
pois, admite‐se que as decisões mais importantes em termos de sustentabilidade,
nomeadamente o tipo de produto, características e nível de desempenho ocorram nas fases do
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programa preliminar, estudo prévio, anteprojeto e projeto de execução.
2.3

A importância do projeto na construção sustentável

Os edifícios têm incorporados em si, ao longo das várias fases do seu ciclo de vida, impactos
ambientais, sociais e económicos, podendo ser diretos ou indiretos, mais ou menos graves. Na
fase de projeto, os impactos diretos a considerar são insignificantes. Realmente fundamental
nesta fase são as opções tomadas no que diz respeitos às opções de projeto, pois afetarão todo
o restante processo até ao final do ciclo de vida do edifício (Pinheiro, 2006). A importância de
considerar os aspetos da sustentabilidade na fase de projeto vem no sentido de encontrar
soluções a longo prazo, que garantam o bem‐estar dos usuários e minimizar as necessidades de
recursos naturais, biodiversidade, água, ar e energia (Bragança, et al., 2014). Ainda segundo
Kohler & Moffatt (2003), se o projeto for bem planeado desde o seu início, incluindo os critérios
de sustentabilidade logo nesta fase inicial, a possibilidade de reduzir os impactos negativos é
maior, bem como o custo de implementação será menor. Por estes motivos, as decisões
tomadas na fase de projeto é condição fundamental para se conseguir incorporar no edifício,
medidas e soluções construtivas com princípios de sustentabilidade. Contudo, relativamente a
este aspeto, ainda não é atribuída a sua real importância e, consequentemente acaba por
impedir que se atinja níveis de desempenho superiores à prática.
Por outro lado, os sistemas de avaliação de sustentabilidade podem desempenhar um papel
importante na procura da sustentabilidade na construção, não só pela facilidade de
compreensão que estes sistemas permitem, mas também pela escala de representação do
desempenho do edifício em classes hierárquicas compreensíveis (Ding, 2008) (Ferreira, et al.,
2013). É importante assumir os parâmetros e critérios definidos nestes sistemas logo na fase
inicial de concepção de projeto, permitindo uma colaboração precoce entre as equipas de
projeto e as questões de sustentabilidade que se pretendem alcançar (Ding, 2008). Atualmente,
um dos principais desafios passa por desenvolver e implementar uma metodologia sistemática
que sirva de suporte ao processo de concepção de um edifício. Esta metodologia deve contribuir
para o equilíbrio mais adequado entre as diferentes dimensões de sustentabilidade, sendo ao
mesmo tempo prático, transparente e suficientemente flexível (Bragança, et al., 2010).
Com base neste enquadramento, o presente trabalho, procurou desenvolver um modelo
inovador, que pretende não só disponibilizar informação técnica para auxiliar a tomada de
decisão dos projetistas ao longo das várias etapas de desenvolvimento de um projeto, mas
também, fornecer ao gestor do projeto um maior e mais eficiente controlo no que se refere à
introdução de medidas e soluções sustentáveis em projeto. Para atingir este objetivo, o trabalho
recorre a quatro sistemas de avaliação da sustentabilidade de edifícios – LEED, BREEAM,
SBToolPT e Líder A.
3

MODELO PROPOSTO

Conforme referido no capitulo anterior, é fundamental levar em consideração as três dimensões
do desenvolvimento sustentável (ambiental, económica e social) logo na etapa de concepção de
projeto (Bragança & Mateus, 2006). Neste sentido o presente modelo, tem como objetivo criar
uma abordagem que, de uma forma integrada e coordenada, permita orientar o
desenvolvimento de soluções sustentáveis ao longo das diversas etapas de um projeto
(programa base, estudo prévio, anteprojeto e projeto de execução). Não deverá apresentar
dificuldades acrescidas à equipa projetista e disponibiliza os elementos necessários no momento
preciso. Tem como alvo, o desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais multifamiliares,
podendo ser novos ou em reabilitação.
Através da adequada aplicação deste modelo é possível acompanhar as diferentes fases de
desenvolvimento de um projeto, assumindo em qualquer altura os princípios de
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sustentabilidade assentes nos quatro sistemas de certificação – LEED, BREEAM, Líder A e
SBToolPT.
Salienta‐se que o modelo deve ser aplicado numa etapa inicial do projeto, preferencialmente
logo no programa base, de forma a orientar as fases subsequentes do mesmo, permitindo assim,
um balanço equilibrado entre o pretendido pelo dono de obra e os níveis de sustentabilidade a
serem considerados. Com o desenvolvimento do projeto, do estudo prévio ao projeto de
execução, é espectável que as medidas prescritivas devam evoluir para se adequarem ao níveis
de desempenho pretendidos.
3.1

Organização do Modelo

O presente modelo foi desenvolvido recorrendo aos critérios e orientações definidos nos siste‐
mas de avaliação de sustentabilidade Líder A, LEED, BREEAM e SBToolPT. Conforme elucidado na
figura 2, o modelo encontra‐se organizado em função de três abordagens distintas, nomeada‐
mente:
 Abordagem segundo os sistemas de avaliação da sustentabilidade, correspondendo ao
número 1 da figura 2;
 Abordagem segundo as etapas de projeto, correspondendo ao número 2 da figura 2;
 Abordagem segundo os intervenientes do projeto, correspondendo ao número 3 da fi‐
gura 2.
Importa referir que as matrizes foram elaboradas através das folhas de cálculo do “MS Excel”,
distribuindo‐se da seguinte forma: quatro folhas para os sistemas de avaliação de sustentabili‐
dade; quatro folhas para as etapas de projeto; e cinco folhas para os intervenientes de projeto.
As folhas referentes às etapas e intervenientes do projeto encontram‐se interligadas às folhas
dos sistemas de avaliação de sustentabilidade , de modo a que qualquer alteração nestas últi‐
mas, resulte numa atualização automática das restantes (etapas e intervenientes de projeto).

Figura 2. Organização geral do modelo.

Seguidamente irá ser descrito como se encontram organizadas cada uma das três abordagens
mencionadas que, de forma conjunta, constituem o modelo proposto. As figuras referentes ao
modelo, expostas nos subcapítulos seguintes apenas representam uma pequena parte do
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mesmo sendo apresentadas unicamente para que o leitor sinta uma maior facilidade em enten‐
der o funcionamento do modelo.
3.1.1

Abordagem segundo os sistemas de avaliação de sustentabilidade

Nesta primeira secção foram elaboradas quatro matrizes, uma por cada sistema de avaliação de
sustentabilidade ‐ Líder A, LEED, BREEAM e SBToolPT.
Cada uma das quatro matrizes desenvolve‐se em função das várias especialidades de projeto
(arquitetura, estruturas, instalações hidráulicas, elétricas e de AVAC). Por sua vez, cada
especialidade encontra‐se subdividida em função das várias etapas de projeto, permitindo que
em cada etapa se disponibilizem diferentes indicadores/diretrizes que, seguidos
cronologicamente, irão permitir incluir no projeto soluções sustentáveis, de acordo com o
sistema adotado (LEED, BREEAM, Líder A ou SBToolPT). À medida que o projeto evolui ao longo
do seu faseamento, as medidas vão sendo cada vez mais pormenorizadas.
A figura 3, representa parte da matriz do modelo segundo o sistema SBToolPT e alguns
indicadores a considerar na categoria “conforto e saúde dos utilizadores”, na especialidade de
arquitetura e na fase de anteprojeto. Para além do SBToolPT existem mais três matrizes
semelhantes, correspondendo aos indicadores do Líder A, LEED e BREEAM.
Os vários indicadores de sustentabilidade não são mais que linhas de intervenção e orientação,
necessárias para que o edifício possa atingir um determinado desempenho de sustentabilidade.
Estes indicadores permitem, ao gestor do projeto, interagir nas várias fases e nas várias
especialidades, propondo procedimentos que possibilitem maximizar a sustentabilidade do
edifício.

Figura 3: Alguns Indicadores na categoria "conforto e saúde dos utilizadores", no método SBTool, na especialidade de
arquitetura e para a fase de anteprojeto.

3.1.2

Abordagem Segundo as Etapas de Projeto

Nesta secção foram desenvolvidas mais quatro matrizes, uma para cada etapa do projeto ‐
programa base, estudo prévio, anteprojeto e projeto de execução. Conforme referido, estas
matrizes encontram‐se interligadas com as quatro matrizes de avaliação de sustentabilidade,
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definidas no subcapítulo 3.1.1.
Considerando que as categorias de sustentabilidade variam de acordo com o sistema de
sustentabilidade em questão, nesta secção, houve necessidade de proceder a uma
sistematização destes indicadores. Com efeito, e com o objetivo de agrupar e organizar o
modelo, foram criados novas categorias de acordo com as áreas abordadas pelos sistemas de
sustentabilidade, nomeadamente:
 Cargas ambientais e impactos na envolvente: Aborda as questões referentes às cargas geradas
pelo edifício, tais como resíduos sólidos, efluentes líquidos, ruído, emissões de Gases com
Efeito de Estufa e poluição ilumino‐térmica;
 Integração local: Aborda as questões relacionadas com a localização do edifício, impactos
ecológicos sobre o terreno, amenidades e mobilidade local;
 Recursos: Aborda as questões relativas aos recursos naturais, tais como água, sol, vento,
materiais e alimentares;
 Ambiente interior: Aborda as questões relacionadas com a qualidade do ar interior, conforto
térmico, acústico, higrotérmico, ventilação, luminosidade e bem‐estar dos usuários;
 Planeamento, durabilidade e adaptabilidade: Aborda as questões relacionadas com a
fiabilidade, manutenção, flexibilidade e adaptabilidade da construção para responder a
eventuais alterações durante a fase de utilização;
 Gestão ambiental e inovação: Aborda as questões relacionadas com a gestão do edifício,
medição e verificação;
 Aspetos socioeconómicos: Aborda questões económicas e sociais, tais como iteração do
edifício com a comunidade local, características funcionais como a usabilidade e comodidade
do edifício para o usuário.
A figura 4 representa parte da matriz na etapa de anteprojeto. Para cada etapa de projeto
existem um conjunto de indicadores devidamente distribuídos dentro das sete categorias
mencionadas acima. À medida que o projeto evolui, desde o programa base até ao projeto de
execução os indicadores vão sendo cada vez mais pormenorizados de forma a auxiliar os
projetistas a selecionarem as soluções que melhorem, preferencialmente de forma significativa,
o desempenho global do edifício sobre as três vertentes do desenvolvimento sustentável.
3.1.3

Abordagem Segundo os Intervenientes do Projeto

Nesta secção foram elaboradas mais cinco matrizes, em função dos principais intervenientes
durante a fase de projeto, arquitetura, estruturas, sistemas elétricos e hidráulicos e de AVAC.
Conforme elucidado na figura 5, cada uma destas matrizes encontra‐se desenvolvida em função
das várias etapas de projeto, permitindo que para cada interveniente no projeto, existem um
conjunto de indicadores que se encontram organizados em função das várias fases de
desenvolvimento do projeto.
Os indicadores que compõem as cinco matrizes da presente abordagem encontram‐se, à
semelhança das matrizes das etapas de projeto abordado no subcapítulo 3.1.2, interligadas às
quatros matrizes de avaliação de sustentabilidade. Conforme referido anteriormente, a principal
vantagem da interligação destas cinco matrizes com as primeiras (sistemas de sustentabilidade)
vai no sentido que qualquer alteração efetuada nestas últimas resulta numa atualização
automática das restantes, permitindo ao utilizador uma maior comodidade e economia de
tempo, tornando assim o modelo mais eficiente.
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Figura 4: Matriz do modelo na etapa de anteprojeto; apresentação de alguns indicadores na categora de recursos e
na especialidade de sistemas elétricos

Figura 5: Matriz do modelo na especialidade de arquitetura; apresentação de alguns indicadores no programa base
na categoria de planeamento, durabilidade e adaptabilidade
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4

CONCLUSÕES

Foi apresentado um modelo de apoio ao desenvolvimento de projetos de edifícios sustentáveis,
recorrendo a uma abordagem integrada, permitindo que, de uma forma mais eficaz e eficiente,
orientar o desenvolvimento de soluções sustentáveis em projeto.
O modelo procura desmistificar a complexidade às vezes gerada na implementação de medidas
e soluções sustentáveis que colocadas por si próprias e no momento exato não constituem um
fator de incremento de entropia no seio da equipa projetista.
Relativamente a evoluções futuras, estas podem passar por calibrar e otimizar o presente
modelo através da efetivação de casos práticos e o desenvolvimento de fichas de registo de
forma a veicular a informação para cada um dos intervenientes permitindo, desta forma,
controlar se os requisitos expressos estão a ser devidamente introduzidos no projeto.
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ABSTRACT: This work deals with the relationship between the processes of collective
construction of habitats of rural settlements coordinated by the MST and its organicity, taking
as references four experiments advised by GERAH/UFRN. Aims to contribute to the
understanding of the importance of “collective effort” for organicity in the settlements, aiming
at effective participation of its bases in the conduct of the struggles and achievements. The
theoretical‐methodological framework is based on participatory research and the foundations
of the sociology of everyday life of Henri Lefebvre. Two settlements organized in Núcleos de
Base, who had their homes built between 2003 and 2004, and two others originally organized
in Núcleos de Base and currently in associations, whose dwellings were built between 2008 and
2011 were analyzed. The research developed as dissertation (Medeiros, 2013), investigated the
process of collective construction of habitats of rural settlements coordinated by MST
contributes to the organicity of the target group and how this occurs.
Keywords: social housing in the countryside, collective effort, MST, rural settlements, organicity.
RESUMO: Este trabalho trata da relação entre os processos de construção coletiva dos habitats
dos assentamentos rurais coordenados pelo MST e a sua organicidade, tendo como referências
quatro experiências assessoradas pelo GERAH/UFRN. Visa contribuir com a compreensão da
importância desses mutirões para a organicidade nos assentamentos, objetivando a efetiva
participação das suas bases na condução das lutas e conquistas. O referencial teórico‐
metodológico baseia‐se na pesquisa participante e nos fundamentos da sociologia da
cotidianidade de Henri Lefebvre. Foram analisados dois assentamentos organizados em Núcleos
de Base, que tiveram suas habitações construídas entre 2003 e 2004, e outros dois organizados
originalmente em Núcleos de Base e atualmente em associações, cujas habitações foram
construídas entre 2008 e 2011. A pesquisa, desenvolvida enquanto dissertação (Medeiros,
2013), investigou se o processo de construção coletiva dos habitats dos assentamentos rurais
coordenados pelo MST contribuiu com a organicidade do grupo beneficiário e de que forma isso
ocorre.
Palavras‐chave: habitação social no campo, mutirão, MST, assentamentos rurais, organicidade.
1

INTRODUÇÃO

A temática da habitação de interesse social do campo e, por conseguinte, de processos de
construção de habitats específicos à realidade dos movimentos sociais por Reforma Agrária são
o ponto de partida deste trabalho. Se, por um lado, há um histórico acumulado de experiências
participativas e de construção coletiva de habitações populares nas cidades, no campo elas são
poucas e suas especificidades pouco conhecidas. A organização de habitats dos assentamentos
rurais, por exemplo, têm finalidades políticas e culturais muito diferentes dos espaços urbanos,
o que aponta para uma necessidade de reflexão por parte dos arquitetos e urbanistas sobre essa
realidade. Sua compreensão é essencial para que princípios, diretrizes, parâmetros e partidos
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arquitetônicos sejam adequados a esse tipo de habitat, que reúne trabalhadores rurais,
oriundos de movimentos de cunho popular, formados por pessoas de diferentes origens, com
trajetórias culturais e políticas nem sempre semelhantes, ou seja, uma forma de organização
característica e complexa (BORGES, et al, 2006).
Quanto ao processo de construção coletiva de habitações – o mutirão, como um sistema de
produção baseado na ajuda mútua, teve seu papel destacado em momentos importantes da
organização dos trabalhadores. No mundo rural, o mutirão é a forma de trabalho coletivo mais
utilizado, mas com conotações diferenciadas: se resume a reuniões com vizinhos e/ou familiares
para realização de trabalhos para alguém que necessita do serviço (CÂNDIDO, 1982). Trabalhos
como colheita, roçada, limpeza, construção de casa, eram os mais comuns. São, portanto,
atividades coletivas historicamente vivenciadas pelos agricultores, que ocorriam em momentos
específicos e com características marcantes: tratava‐se da ajuda mútua voluntária.
Para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o mutirão é uma prática coletiva
consolidada, base de sua práxis em todos os seus processos organizativos. Seja como meio de
solucionar problemas estruturais ou econômicos determinados pela dificuldade de realização
das tarefas de trabalho diário, como plantio, limpeza, colheita, construção, reforma de cercas,
ocupações, ou na formação de coletivos de organização política. A incorporação da cooperação
pelos assentados também ocorre a partir de formas simples, como a troca de dias de trabalho
(Stédile e Fernandes, 1999).
As formas de trabalho coletivo são várias e no que se refere à sua utilização na construção das
moradias dos assentamentos por um movimento do campo, as compreensões e
incompreensões ainda são diversas. Direções e bases do MST têm diferentes concepções,
teorias e práticas repletas de contradições e limitações, sobretudo pela dificuldade de
acompanhamento das bases por parte de seus militantes. Como resultado, muitas experiências,
como as analisadas neste trabalho, são permeadas de conflitos que envolvem, por exemplo, as
diferentes formas de saber técnico e popular, a impossibilidade de viabilização das obras dada
as condições exigidas pelos agentes financiadores, ou mesmo os conflitos de interesses entre os
sujeitos do grupo. Entendemos, no entanto, que a partir da compreensão dessas contradições,
novas possibilidades podem ser criadas e redimensionadas, de acordo com a amplitude dos
sonhos, dos desejos de mudança e do poder de organicidade dos agentes envolvidos (BORGES,
et al, 2010).
2

O CONTEXTO DA PRODUÇÃO COLETIVA DOS HABITATS DOS ASSENTAMENTOS RURAIS
COORDENADOS PELO MST NO RN E A CONTRIBUIÇÃO DO GERAH/UFRN

A pesquisa de Medeiros (2012), base desse artigo, teve como objetivo contribuir com a
compreensão da importância do processo de construção coletiva das habitações nos
assentamentos para a organicidade do Movimento, ao contemplar os habitats do MST, parte do
pressuposto que seus assentamentos sofrem com falta de infraestrutura em todo o País. De
fato, segundo Borges (2002), no Nordeste do Brasil as manifestações de cobrança por moradia
e agilização dos recursos de infraestrutura se tornam parte do cotidiano do Movimento como
uma estratégia de sobrevivência. Nessas áreas, os habitats necessariamente precisam
concentrar as famílias de forma a permitir seu acesso à infraestrutura básica, como água e
energia elétrica, diferentemente dos assentamentos de São Paulo, por exemplo, onde a autora
constatou que o resultado na produção agrícola possibilita as famílias suprirem essas
necessidades.
O MST é um movimento social que tem como característica a luta pela terra, buscando iniciativas
que possibilitem novas relações sociais e um novo projeto de desenvolvimento para o campo.
Também se caracteriza pela multiplicidade de dimensões em que atua. Suas lutas envolvem
questões relacionadas à produção, à educação, à saúde, à cultura, aos direitos humanos e se
ampliam à medida que se aprofunda o próprio processo de organização dos assentados
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(BORGES, 2002). Desse modo, com a demanda crescente de suas bases, a infraestrutura de seus
assentamentos passa a ter maior importância que nos primeiros assentamentos conquistados.
Todavia, a questão habitacional cresce a reboque de outras ações e sem que parte significativa
de sua direção reconheça a amplitude do seu significado na luta pela reforma agrária, da mesma
forma, ainda não reconhecem a possibilidade dos arquitetos e urbanistas enquanto parceiros
na busca pela cidadania e qualidade de vida nos assentamentos.
Foi com o objetivo de contribuir com uma mudança qualitativa desse panorama que o
Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ‐ DARQ/UFRN
passou a assessorar o MST em 1994, com o desenvolvimento de ações de Ensino e Extensão. A
partir de 2002, por meio do Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat ‐ GERAH,
coordenado pela professora Amadja Henrique Borges, as ações passam a contemplar, além do
planejamento espacial dos assentamentos, o desenvolvimento dos projetos das habitações,
feitos de forma participativa, e o acompanhamento da construção das mesmas, em regime de
mutirão assistido. Uma vez que o MST já tinha uma estrutura organizacional, esta seria uma
forma de dar continuidade ao trabalho coletivo já desenvolvido pelo Movimento em seus
acampamentos, encontros e mobilizações. O método de trabalho proposto pelo GERAH integra‐
se à sua organização, e, mais do que isso, sugere que a discussão do habitat passe a ser parte do
cotidiano das áreas do Movimento.
Entre os anos de 1994 e 1997 o MST tinha uma forte estrutura organizativa, no entanto, com o
passar dos anos, sua organicidade foi perdendo força, havendo uma grande desestruturação.
Assim, o pressuposto de organização desse Movimento teve que ser reformulado pelo GERAH,
que em alguns momentos assumiu a responsabilidade pelo acompanhamento técnico, social e
político dos assentamentos que assessorou, mesmo sendo contrário a essa condição. Além
disso, a falta de infraestrutura do órgão responsável pela criação e desenvolvimento dos
assentamentos rurais, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e a
incompreensão desse tipo de trabalho por parte dos seus técnicos, potencializaram as
dificuldades enfrentadas pelo MST, sobretudo com a introdução da Caixa Econômica Federal
(CEF), como agente gerenciador dos recursos para as moradias de dois dos assentamentos
analisados na pesquisa base desse artigo. O trabalho do GERAH tem, também, o objetivo de
contribuir com a melhoria desse quadro, sem, contudo, conseguir saná‐lo.
Análises relacionadas à questão dos habitats rurais começaram a ser delineadas com a tese de
Borges (2002), acerca da tipologia de habitats do MST. A partir desse estudo, verificou‐se que as
habitações dos assentamentos rurais não atendiam às necessidades específicas das famílias do
campo, sob muitos aspectos. A compreensão dos diferentes tipos de habitat e a necessidade de
adequação desses nos assentamentos coordenados pelo MST no Nordeste alimentou projetos
de pesquisa e extensão universitária, além de experiências de ensino, coordenados pelo GERAH.
Os resultados de algumas pesquisas apresentam inúmeros problemas construtivos, como
instabilidade estrutural e rápida deterioração das habitações nos assentamentos do RN.
Compreende‐se assim que a problemática da produção habitacional nos assentamentos rurais
– de responsabilidade do INCRA até o ano de 2012, através do Crédito Habitação, e atualmente
do Ministério das Cidades, a partir da Caixa Econômica Federal através do Programa Nacional
de Habitação Rural – se deve também pelo fato de que seus agentes não incorporam variáveis
relativas às especificidades do campo, aos costumes, sonhos de seus moradores, suas atuais
organizações e as demais necessidades do mundo rural.
A situação, por sua vez, foi ainda mais grave quando se permitia a contratação de empreiteiras
para a construção das moradias, uma vez que a exigência de lucro por parte das empresas era
fator diretamente relacionado a baixa qualidade construtiva. Esta possibilidade passou a não ser
mais incentivada desde 2000 (CERQUEIRA, 2009). Em alguns documentos do MST (cartilhas de
formação, cadernos de apoio) há orientações para que esse processo seja feito a partir de
mutirão.
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Apesar de toda essa problemática, existem ainda algumas exceções: naquelas áreas onde há
uma assessoria técnica que compreende os objetivos do MST, os processos de idealização e
construção dos habitats são transformados em momentos de conscientização e formação
política, na constituição de verdadeiros espaços de autonomia, ou pelo menos tem este
objetivo. Durante o II Colóquio Habitat e Cidadania, realizado em maio de 2011, na Universidade
de São Paulo ‐ USP de São Carlos, foram apresentadas várias dessas experiências, cujas
assessorias técnicas ‐ grupos de pesquisas de universidades, ONGs e/ou arquitetos
colaboradores do Movimento ‐ ajudaram a formar unidades de produção autogeridas, com
implantação de marcenaria coletiva autogestionária, cooperativa de construção, ou
simplesmente incluíram os assentados no processo de idealização e construção de seu futuro
habitat ou na realização do Plano de Desenvolvimento do Assentamento ‐ PDA, conscientizando‐
os de seus direitos e capacidades. Não obstante o entusiasmo significativo desse tipo de
experiência, elas não são de todo aproveitadas pelo Movimento, ao menos nas que analisamos
nesta dissertação. É possível que haja uma falta de conhecimento e/ou interesse por parte dos
militantes e da direção do MST das potencialidades desses processos.

Figura 1: Municípios onde se localizam os assentamentos analisados. Fonte: adaptado de INCRA, 2013.

No RN, particularmente nos quatro assentamentos que analisamos neste trabalho, os processos
de planejamento e de construção das moradias contaram com a participação dos assentados
em todas as etapas, e, na medida do possível, com militantes do MST para o acompanhamento
e encaminhamento organizativo e político. Trata‐se de casos que se desenvolveram em três
momentos sequenciais – o assentamento Maria da Paz entre 2003 e 2004, o Resistência Potiguar
de 2005 a 2006 e os assentamentos Roseli Nunes e Bernardo Marim, de 2008 a 2012 –
intercalados por momentos de avaliação conjunta (GERAH e MST) das experiências: o I Colóquio
Habitat e Cidadania, em 2006, e o II, em 2011.
As especificidades de cada assentamento se dão a partir de variáveis internas (como por
exemplo: a organização das famílias, suas experiências com a construção civil, o envolvimento
do Movimento, dentre outros) e externas (a relação com o órgão financiador e as normas e
exigências do programa são alguns exemplos), que influenciam expressivamente no surgimento
de conflitos e na dimensão desses, e, da mesma forma, também indicam sua superação ou
transformação. Mas também, resguardadas suas particularidades, uma condição lhes é comum:
as famílias acabam de conquistar do uso da terra, após um processo longo de ocupação no
acampamento, em condições muitas vezes sub‐humanas, assim, o pré‐assentamento é um
momento de rearranjo organizativo e de criação de condições para que possam se instalar,
produzir e se desenvolver.
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Para muitas famílias é finalmente o momento de produzir. Portanto, essa reorganização do
grupo para o assentamento é permeada de referências de luta coletiva e, ao mesmo tempo, de
sacrifício. A experiência de organicidade das famílias para sua própria sobrevivência diante da
precariedade do acampamento, em algumas áreas, não é a mesma do novo assentamento.
Sabemos que a organização e estruturação do assentamento é um grande desafio para o
Movimento. No processo de transição do acampamento para o assentamento as relações entre
as famílias e entre essas e o MST começam se diferenciar, principalmente pelo fato de que na
maioria dos assentamentos as famílias se estruturam a partir da divisão do assentamento, o que,
de certo modo, contraria o pressuposto coletivo desses. Relacionando essa questão ao objetivo
desta pesquisa, caminhamos com a compreensão de que, apesar de todos os esforços em
transformar a vida cotidiana de seus seguidores, os responsáveis pela formação política (os
militantes do Movimento) estão conscientes da fragilidade em sua organicidade interna,
principalmente na base, o que dificulta a sua participação consciente na defesa dos objetivos
políticos da sua organização, conforme assinala o Programa Nacional de Formação de Militantes
e da Base do MST (MST, 2001). Por outro lado, o desenvolvimento do MST está diretamente
ligado às estratégias utilizadas por suas lideranças, à organicidade que conseguem atingir e ao
apoio de diversos segmentos organizados da sociedade. O objetivo deste trabalho, portanto, vai
ao encontro dessa necessidade.
Guterres (2008) esclarece que a organicidade do MST foi construída a partir da realidade, das
necessidades impostas e não de uma abstração. O Movimento assume um método de direção
coletiva, que está intimamente relacionada a uma estrutura orgânica e horizontal. Seu
significado e conteúdo compreendem, portanto, a ampliação da participação, além de outras
questões: “elevar o nível de consciência das famílias; formar militantes – quadros; ter o controle
político do espaço geográfico; implantar os círculos orgânicos”, entre outros (MST, 2008, p. 127).
Ainda assim, nos acampamentos e assentamentos os desafios são grandes. O Movimento
reconhece suas fragilidades internas e por isso aponta a necessidade de uma estrutura orgânica
que lhe dê sustentação. Os trabalhadores sem terra estão expostos a um movimento
permanente, lutando para alcançar seus objetivos e satisfazerem seus interesses. Portanto,
segundo Bogo (1999), esse movimento não pode se acomodar com a conquista da terra, uma
vez que os diversos problemas que continuam existindo devem ser superados com a
participação e o esforço coletivo.
3

OLHANDO PARA A ORGANICIDADE NO MUTIRÃO

Com o objetivo geral de contribuir com a compreensão da importância do processo do mutirão
habitacional para a organicidade do Movimento, esta pesquisa se desdobrou na busca de
atender aos seguintes objetivos específicos: a) caracterizar a problemática da habitação de
interesse social no campo, em especial a situação dos assentamentos do RN; b) compreender as
especificidades dos processos de construção da moradia nos assentamentos rurais, destacando
mais uma vez as áreas do estado do RN; c) entender quais as referências, os objetivos e como
se dá a organicidade no MST; e d) analisar quais os conflitos e potencialidades do processo de
mutirão para a construção das moradias nos assentamentos rurais.
Considerando que: (1) a organicidade no momento do acampamento é bastante trabalhada pelo
Movimento, como condição para a superação da precariedade a que estão condicionadas as
famílias acampadas e sua permanência para a conquista da terra e (2) sendo a construção das
moradias um dos primeiros passos na constituição do assentamento após a sua conquista,
assegurando‐lhes sua instalação; defende‐se que o envolvimento dos assentados no processo
de construção de suas moradias contribui com a continuidade e/ou fortalecimento da
organicidade no assentamento. Dessa forma, as questões que orientaram esta pesquisa foram:
o processo de construção coletiva dos habitats dos assentamentos rurais coordenados pelo MST
contribui com a organicidade do grupo beneficiário? De que forma?

839

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Os quatro assentamentos a que trata este trabalho possuem singularidades, dado o contexto
(sua constituição e composição) e a conjuntura (circunstâncias do processo) em que cada uma
se desenvolveu, mas também algumas semelhantes: os assentamentos Maria da Paz e
Resistência Potiguar 1 receberam recursos para a construção das moradias via Crédito
Instalação, do INCRA, portanto, o andamento das obras se deu a partir dos normativos do
mesmo; outra similaridade diz respeito à organização das famílias, que, desde a sua formação e
durante o processo do mutirão, foi estruturada em Núcleos de Base. Os assentamentos
Bernardo Marim e Roseli Nunes, por sua vez, receberam, além dos recursos do INCRA, um
complemento do Ministério das Cidades via CEF, que por sua vez, passou a ser o agenciador dos
recursos e, dessa forma, o andamento das obras teve que se adaptar aos normativos do referido
Banco; quanto à organização das famílias, também compartilham da mesma conformação: em
ambos os assentamentos foram criadas duas associações, que por sua vez, discordavam com
relação à aceitação do MST.
A totalidade esquematizada para dar conta da problemática analisada neste trabalho considera
esses dois fatores observados: as orientações político‐organizativas do Movimento, ou seja, a
organicidade de seus assentamentos estruturados em núcleos de base ou em associações; e as
mudanças ocorridas nos programas e políticas relacionados à habitação dessas áreas.
Neste trabalho, partimos do vivido das experiências cotidianas, tomando‐as base das reflexões,
a fim de revelar as contradições existentes nesses processos e interpretá‐las a partir da
compreensão de que representam conflitos e ao mesmo tempo possibilidades (MARTINS, 1996).

Figura 2: Momentos da assessoria ao assentamento Roseli Nunes, Ielmo Marinho‐RN. Fonte: GERAH, 2008 a 2011.

A caracterização de cada experiência buscou a análise das partes e das relações que constituem
tal realidade social. Para compreender a organicidade, foram observados os seguintes
elementos: (1) tempo do acampamento, (2) organicidade do assentamento (organização das
famílias) e (3) acompanhamento do MST; quanto ao mutirão, a análise se deu a partir dos
seguintes: (1) desenvolvimento dos projetos, (2) fontes de financiamento/programa/gerência
dos recursos, (3) assessoria técnica, (4) organização do mutirão (método, equipes, configuração
do canteiro). Além desses, que são específicas para caracterizar o mutirão e a organicidade,
acrescentam‐se outras três, para compor uma análise sobre as relações existentes em cada
processo e os resultados: agentes envolvidos, conflitos e resultados. O histórico da formação
dos assentamentos, sobretudo os momentos do acampamento e pré‐assentamento que não
foram acompanhados por nós, foi construído a partir de entrevistas com dirigentes, militantes
e assentados e apresentado a partir de três recortes importantes: o espaço (forma), a
organização das famílias e experiências de trabalho coletivo.
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Figura 3: Quadro com ilustrações dos projetos do habitat e das habitações do assentamento Roseli Nunes, Ielmo
Marinho‐RN. Fonte: GERAH

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma análise sobre o objeto de estudo apresentado neste trabalho assinala vários pontos para
discussão. O primeiro diz respeito ao significado da moradia para o MST: ela já faz parte da sua
cotidianidade, é instrumento para a melhoria da qualidade de vida, mas não para a organicidade.
Se os processos de construção coletivas dos habitats dos assentamentos são importantes meios
de continuidade dessa organicidade, essa compreensão, apesar de ser uma proposição das
assessorias técnicas que contribuem com Movimento, ainda não é assimilada por este.
Observando o objeto dessa pesquisa a partir da transição do acampamento para o
assentamento, temos o seguinte entendimento: sendo o método de construção coletiva dos
habitats uma continuidade do modelo de organicidade trabalhado pelo MST no momento do
acampamento, que se fundamenta em ações cooperativas e de autogestão, seu resultado pode,
além de contribuir com um produto final apropriado por seus moradores (uma habitação de
qualidade), também representar uma experiência no mínimo formadora. No entanto, há de se
superar o longo e desgastante período de construção das habitações, uma vez que a
sobrevivência das famílias assentadas depende primeiramente da sua produção agrícola, para
além das condições de moradia. A variável “tempo” tem um peso significativo nas condições de
participação dos assentados: viabilizar a sobrevivência por dois anos pode ser possível, mas por
cinco não.
No que se refere à organicidade, tomando como referência as quatro experiências analisadas,
observamos por um lado o atendimento às necessidades de desenvolvimento das famílias
assentadas, através do acesso das mesmas aos créditos para subsídio da produção, possível
somente a partir de associações, mas por outro, um prejuízo nas possibilidades das
transformações vislumbradas pelo Movimento. Considerando a heterogeneidade dos sujeitos
que se integram na busca por terra, mas que possuem referências e interesses distintos, a
experiência com o MST possibilita a alguns alcançar, além de seus objetivos materiais, uma
experiência suficiente para se voltar contra seu próprio formador.
Foi o que aconteceu nos assentamentos Bernardo Marim e Roseli Nunes, as concepções
contrárias ganharam força com a criação de associações e foram capazes de destruir muitas das
pretensões transformadoras, o Movimento perdeu a coordenação da área, ou, quando
conseguiu manter, não deu conta de acompanhar a organicidade e a organização se redesenhou
a partir de referências individualistas e oportunistas.
Considerar essa condição significa emancipar os assentamentos rurais dos princípios e valores
do MST, sendo assim, é preciso assumir que os assentados dificilmente superarão o estágio
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prático (da conquista da terra), assim, a transformação desses espaços em brechas para o
socialismo, sendo esse o objetivo final do Movimento, ficará cada vez mais difícil.
Com relação ao trabalho coletivo do mutirão, defendido nessa dissertação como um
potencializador da organicidade das bases no assentamento, considera‐se que o MST não
trabalha todo o seu potencial de formação política e de cooperação, ou mesmo de coletivização,
como ocorre em momentos como as marchas e ocupações. Reconhece‐se as dificuldades dos
próprios assentados, mas também se observa uma significativa fragilidade da militância que
acompanha esses processos de produção do habitat.
Assim, esse estudo leva a alguns questionamentos: Qual o tipo de mutirão possível? O mutirão
que deu certo foi o do Maria da Paz, pois houve acordo com o INCRA e se comprou todo o
material. Não houve interrupções na obra. No Roseli e no Bernardo sofreram muitos cortes, o
grupo se desmobilizava e a assessoria transformou‐se em vilão. Foram muitas descontinuidades.
No Resistência Potiguar 1 não teve almoxarifado e teve conflito com o INCRA, não foi mais
possível fazer compra de todo o material, o técnico não ousou permitir nada fora da legalidade,
demorava a pagar.
E para a nova configuração organizativa dos assentados, com regras que definem dificuldades
difíceis de serem superadas por eles e pelo Movimento, como pensar essa coletividade? O que
pode ser coletivo? Em que condições? Quem ganha com o mutirão? Há um ponto forte a ser
considerado: o trabalho como criador de valor (o mutirante trabalha para si próprio, como faz
na agricultura). Isso justifica a sua participação no trabalho coletivo, no entanto, cria outra
dificuldade: a necessidade de produzir sua casa e seu alimento. O problema é ter dois trabalhos
ao mesmo tempo, duas necessidades. Então, qual a mais importante?
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ABSTRACT: The actions taken to solve the issues of homelessness and quality of it for the
Brazilian rural environment are historically absent. Thus, it proposes to study the particularities
about the process of the housing conquest in an agrarian reform settlement and in a rural village,
both located in São Paulo State, due through census with structured questionnaires and
interviews The study faced a reality which the historic aspects and socio‐cultures leave marks in
the houses, however those are characterized by the insecurity of the life conditions of the
families in the rural environment, where the temporary character of its elements prevail in the
‘final’ result of those houses.
Keywords: rural housing, agrarian reform settlement, family farming, housing policy.
RESUMO: As ações voltadas a sanar os problemas de falta de moradia e qualidade da mesma
para o meio rural brasileiro são historicamente escassas. Assim, propõe‐se um estudo sobre as
particularidades do processo de conquista da moradia em um assentamento de reforma agrária
e um bairro rural localizados no estado de São Paulo, realizado através de censo com
questionários estruturados e entrevistas em profundidade. O estudo se depara com uma
realidade em que aspectos históricos e socioculturais deixam marcas nas casas, contudo estas
são caracterizadas pela precariedade das condições de vida das famílias no meio rural, em que
o caráter provisório de seus elementos constituintes prevalece no resultado “final” dessas casas.
Palavras‐chave: habitação rural, assentamento de reforma agrária, bairro rural, agricultura
familiar, política habitacional.
1

INTRODUÇÃO

Em 2001, o governo federal apresenta o Programa Nacional de Habitação e, pela primeira vez,
o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), com o objetivo de reduzir o déficit habitacional
rural, em atendimento à população rural dispersa, populações indígenas, povos da floresta,
quilombos e demais minorias, “com soluções compatíveis com suas características regionais,
sócio‐ambientais e culturais” (Brasil 2004).
À ressalva dessa ação recente voltada diretamente à população rural, observa‐se que a questão
da habitação no meio rural brasileiro é incluída sempre nas discussões referentes ao meio
urbano, no qual as ações para a resolução da crise habitacional são pautadas nos problemas
observados nessas áreas.
Nos Assentamentos de Reforma Agrária, durante os últimos 10 anos, a atuação na questão
habitacional esteve sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CAIXA) conjuntamente
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Porém, mesmo havendo
uma proposta de ação, a mesma resultou‐se em projetos habitacionais de baixa qualidade nos
quais reforçava‐se a precarização do processo construtivo e exploração da família assentada,
conforme consta o relatório do II Colóquio Habitat e Cidadania (HABIS 2011).
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Segundo o relatório do Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), apresentado para o
Fórum Nacional da Reforma Urbana no Brasil, o Estado precisa elaborar medidas diferenciadas
e específicas para o campo, principalmente para a liberação dos recursos, justificando ainda que
o déficit habitacional do meio rural não tem sido objeto de preocupação dos programas
habitacionais (Saule Jr. & Osório 2003).
Assim, verifica‐se a necessidade de estudos aprofundados sobre a questão da moradia no meio
rural brasileiro, refletindo‐se sobre as saídas encontradas por seus sujeitos e os resultados
efetivos da política habitacional, quando esta se faz presente.
2

MATERIAL E MÉTODOS

A proposta desse trabalho é iniciar uma discussão sobre os entraves e potencialidades para a
conquista da moradia no meio rural, a partir de duas comunidades rurais localizadas na região
leste do estado de São Paulo – Brasil, sendo um Assentamento de Reforma Agrária e um Bairro
Rural.
A partir de uma análise preliminar de dados sobre essas comunidades, observações realizadas
em campo e com os próprios extensionistas que atuam nessas comunidades, foram elaborados
dois questionários estruturados específicos sobre moradia.
Para a elaboração desses questionários, utilizou‐se como base o documento do Programa das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos e da Comissão das Nações Unidas para os Direitos
Humanos para o Monitoramento do direito à moradia (UN‐HABITAT & OHCHR 2003). Assim,
questões objetivas e subjetivas foram desenvolvidas a partir das diretrizes identificadas pela
ONU para um direito à moradia adequada, quais são elas: segurança de posse; disponibilidade
de serviços, material, facilidades e infraestrutura; acessibilidade; habitabilidade; custo acessível;
localização; e adequação cultural.
Além disso, após a aplicação dos questionários em toda a comunidade, foram feitas entrevistas
semiestruturadas com algumas famílias identificadas durante a aplicação dos questionários e
observação participante com um grupo de famílias do Assentamento.
2.1 Assentamento Conquista
A formação do Assentamento Conquista se deu através da ocupação em fevereiro de 1994 de
uma área da Petrobrás localizada no município de Tremembé, estado de São Paulo, por 100
famílias que já estavam em outros acampamentos. Essas continuaram acampadas em barracos
de lona até março de 1995, quando ocorreu a emissão de posse da área, ficando sob a
responsabilidade do INCRA. Este possui 1.290 ha e foi divido em 103 lotes de em média 09 ha
cada, além da área para Reserva Florestal e três lotes que servem como área comum e Sede do
Assentamento.
Após a elaboração e o pré‐teste do questionário contendo 168 questões, foi realizada a sua
aplicação em todo o Assentamento no início de 2013, conseguindo abarcar 170 famílias (85%
das casas habitadas no Assentamento), sendo 86 casas de titulares e 84 de agregados. Além
disso, durante todo o ano de 2013 foram feitas entrevistas semiestruturadas com 08 famílias,
identificadas a partir da aplicação dos questionários, e observação participante com um grupo
de famílias que possuem relação de parentesco, distribuídas em 03 lotes no assentamento e 08
casas habitadas.
No momento da pesquisa de campo (aplicação dos questionários), foram identificadas no
Assentamento 91 casas de titulares, 104 casas de agregados, 21 casas desabitadas e 18 casas
inacabadas ou em construção.
Os titulares são aqueles que constituíram o assentamento e que possuem Concessão de Uso de
uma parcela para produzir e viver. Observa‐se que o Assentamento Conquista foi formado
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principalmente por pessoas oriundas do próprio estado de São Paulo, mas também por famílias
dos estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia. Sabe‐se que essas famílias entraram na luta pela
terra em busca de um retorno ao meio rural como garantia de qualidade de vida e trabalho após
a sua vinda para o estado de São Paulo.
Os agregados são aqueles que vivem no Assentamento, mas que não possuem a Concessão de
Uso, normalmente existe relação de parentesco com o titular. Bergamasco e Norder (2006)
apresentam esse aspecto considerando‐o de relevada importância, onde a terra representa,
também, a conquista da moradia para os filhos que se casam, “resguardando na unidade familiar
a garantia ao acesso à habitação para as novas famílias que surgem”, fato observado em
assentamentos rurais em território nacional.
Das casas dos agregados participantes da pesquisa, 67% são de filhos ou enteados dos titulares,
12% de irmãos, 4% de netos, 4% de pais, 4% de outros parentes e 10% informal.
Os titulares dos lotes recebem recursos públicos para a construção ou reforma de suas casas.
Dos titulares que tiveram acesso a esse recurso, 80% não estava satisfeito com o montante
recebido e todos tiveram que usar de recurso próprio ou, em menor proporção, de recurso de
parente ou ajuda de terceiros para conseguir investir na construção da casa.
O tempo de construção das casas dos titulares é de em média 03 anos para que consigam habitá‐
la, isso quer dizer que muitas vezes a família entra na casa sem possuir portas e janelas, no
contrapiso e sem reboco. Quase todos os titulares ainda não terminou suas casas, com uma
média de 12 anos em fase de construção.
As casas presentes no Assentamento Conquista têm em média: 12 anos de idade, 05 cômodos
e 04 pessoas por casa. O tipo de material das paredes externas das casas, do piso e do forro
pode ser observado na Tabela 1, com presença predominante da telha cerâmica.
Tabela 1 – Tipo de material das paredes externas, do piso e do forro das casas do Assentamento.

Parede
Alvenaria ou tijolo com reboco
Alvenaria ou tijolo sem reboco
Misto – alvenaria e madeira
Piso
Piso frio (cerâmica)
Contrapiso
Outros materiais (cimento queimado, tijolo à vista ou madeira)
Forro
Laje de concreto
Outros materiais (PVC, madeira ou gesso)
Sem forro

%
38
56
7
%
56
33
7
%
45
14
37

Tabela 2 – Insatisfações com relação a casa e seus elementos construtivos, para o Assentamento.

Não está satisfeito com o tamanho da casa e quantidade de cômodos
Estado regular ou ruim para a qualidade da construção (parede, telhado, piso,
instalações, portas e janelas)
Não está satisfeito com a repartição dos cômodos e o formato final da casa
A casa não apresenta conforto ‐ temperatura, iluminação e circulação de ar
Problemas com umidade ou goteiras
Insegurança na estrutura da casa

38%
50%
32%
40%
62%
30%

Todas as casas possuem energia elétrica. A água para abastecimento da casa advém de poço
raso (cacimba ou caipira) em quase todas as casas, sendo que em 30% dessas a quantidade de
água não é suficiente em alguma parte do ano. Metade das casas entrega o lixo para a coleta
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pública e metade queima, sendo que apenas metade das casas tem coleta pública de lixo.
Metade das casas possui fossa séptica ou biodigestor e metade com fossa simples.
Foram feitas questões relacionadas à satisfação com a própria casa a partir de seus elementos
construtivos, na Tabela 2 pode‐se verificar a quantidade de respostas negativas (regulares ou
ruins) para cada elemento analisado na casa.
Apesar da situação das casas, da demora por conseguir terminá‐las, como os próprios
entrevistados relataram, 70% dos mesmos está satisfeito com a vida hoje no assentamento e
72% diz que as condições de vida melhoraram depois da ida para o assentamento.
2.2 Bairro Ribeirão Grande
O bairro Ribeirão Grande localiza‐se no município de Pindamonhangaba, estado de São Paulo
(cidade vizinha de Tremembé), e está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da
Mantiqueira. Este é formado, principalmente, pela terceira geração de famílias agricultoras
provindas do estado de Minas Gerais em busca de trabalho nas grandes fazendas, antigas
produtoras de café.
Assim como em outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil, as características desses
bairros estão se modificando, quando pequenos lotes são vendidos para que sirvam como
“segunda moradia”, casas de veraneio, de fim de semana, além da presença de pousadas e
restaurantes. Muitas propriedades já não possuem famílias agricultoras e algumas áreas estão
sofrendo um adensamento populacional.
Após a elaboração e o pré‐teste do questionário contendo 209 questões, foi realizada a sua
aplicação em todo o bairro Ribeirão Grande no final de 2013 (somente as casas de veraneio ou
de segunda moradia não foram consideradas), conseguindo abarcar 167 famílias, sendo 77 casas
de proprietários, 27 de caseiros ou trabalhadores rurais, 27 casas cedidas e 36 alugadas ou
arrendadas. Além disso, foram feitas entrevistas em profundidade com 04 famílias, identificadas
a partir da aplicação dos questionários.
No momento da pesquisa de campo (aplicação dos questionários), foram identificadas no bairro
234 casas habitadas, 89 casas de veraneio, 35 casas desabitadas e 10 casas inacabadas ou em
construção.
A origem das famílias que vivem atualmente no bairro é quase que prioritariamente da mesma
região, representando 80% dos entrevistados. Essas têm em média 29 anos vivendo no bairro,
sendo que 36% nasceram no próprio bairro. Somente 47 famílias entrevistadas (28%) não
possuem parente no bairro.
As casas do Ribeirão Grande estão distribuídas entre casas das antigas fazendas e casas que
foram construídas pelos filhos e netos. As famílias têm em média 10 anos vivendo nessas casas,
sendo que somente 37% dos entrevistados construíram suas casas.
Apenas 46% dos entrevistados são proprietários de suas casas, 10% vivem em casas de parentes,
19% são casas cedidas pelo patrão (caseiros ou trabalhadores rurais), 8% de arrendatários, 13%
alugam somente a casa e há ainda 4% que possuem uma relação informal, sendo cedida pelo
dono da propriedade sem qualquer relação de troca ou serviço.
Essas casas têm em média: 28 anos de idade, 05 cômodos e 03 pessoas por casa. Observa‐se a
predominância da parede de bloco ou tijolo com reboco (metade destas com bloco de concreto
e a outra metade com tijolo maciço, baiano ou tijolo antigo) e da telha cerâmica (metade com
telha Romana e metade Francesa). O tipo de piso e do forro encontrado nas casas pode ser
observado na Tabela 3.
Somente duas casas não possuem energia elétrica (sendo de gerador). A água para
abastecimento das casas advém 60% de mina e 31% de poço raso (cacimba ou caipira), sendo
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que em 12% dessas a quantidade de água não é suficiente em alguma parte do ano. Quase todas
as casas entrega o lixo para a coleta pública e 35% dessas também entregam para reciclagem
nas escolas do bairro. Apenas 30% das casas não tem coleta pública de lixo. Mais da metade das
casas possui fossa séptica ou biodigestor e 22% com fossa simples.
Tabela 3 – Tipo de material do piso e do forro das casas do bairro.

Piso
Piso frio (cerâmica)
Cimento queimado
Outros materiais (madeira, contrapiso ou tijolo à vista)
Forro
Madeira
Laje de concreto
PVC
Sem forro

%
58
23
11
%
29
25
5
40

As questões relacionadas à insatisfação com a própria casa a partir de seus elementos
construtivos podem ser observadas na Tabela 4.
Tabela 4 – Insatisfações com relação a casa e seus elementos construtivos, para o bairro.

Não está satisfeito com o tamanho da casa e quantidade de cômodos
Estado regular ou ruim para a qualidade da construção (parede, telhado, piso,
instalações, portas e janelas)
Não está satisfeito com a repartição dos cômodos e o formato final da casa
A casa não apresenta conforto ‐ temperatura, iluminação e circulação de ar
Problemas com umidade ou goteiras
Insegurança na estrutura da casa

23%
20%
16%
27%
38%
20%

Apesar dessas insatisfações, quase todas as famílias estão satisfeitas com a vida no bairro e
querem continuar morando na casa onde estão e em 80% das famílias as condições de vida
melhoraram depois de ter se mudado para a casa atual.
3

O PROCESSO DE CONQUISTA

Ao considerar que a história social da casa está relacionada diretamente à história da família
(Freyre 1979), nos assentamentos rurais a diversidade esperada e possivelmente representada
na casa advém das formas de como se deu o caminho desses agricultores e sua família ao se
deslocar do campo para os grandes centros urbanos e a necessidade ou vontade de retornar ao
campo, possibilitada através de políticas de reforma agrária. Cada lote é uma unidade peculiar
que retrata um passado dessa família além dos aspectos sociais e culturais do grupo ao qual
pertence.
No caso do bairro Ribeirão Grande, sabe‐se, a partir do trabalho de campo, que a diversidade
esperada advém das relações de trabalho na terra, onde a história de vida dessas famílias é
construída em uma mesma região, em que as transições se fazem em um mesmo espaço, entre
fazendas, áreas arrendadas, casas alugadas ou cedidas e, quando possível, na aquisição da
própria terra; e em meio a isso estão presentes também os herdeiros das antigas fazendas.
Para todos aqueles que construíram suas casas ou viviam em casas cedidas por parentes, tanto
no assentamento quanto no bairro rural, uma característica principal dessas casas estava em
seus elementos temporários, considerados pelos entrevistados como provisórios. As casas
observadas a partir de seus aspectos visuais eram facilmente consideradas “inconclusas” frente
aos padrões de uma casa de alvenaria (sem reboco interno e externo, sem piso, etc.). Porém,
seu estado “inconcluso” era permanente na vida dessas famílias, portanto pode‐se dizer que
essas casas estão imbuídas de elementos provisórios permanentes.
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Assim, a diversidade cultural pensada estar presente nos elementos constituintes das casas
parece não ser possibilitada, não estar representando os aspectos socioculturais desses grupos,
enquanto agricultores familiares ou filhos desses. Candido (2010) faz referência a que esses
sujeitos fazem aderência a novos hábitos, mas que não conseguem alcançá‐los, dada a constante
precariedade em que vivem, sendo o caso da construção de alvenaria requerida por todos,
porém limitada pelo aspecto financeiro ou mesmo pelo conhecimento construtivo.
Porém, ao aprofundar essa questão, dos elementos provisórios permanentes, percebe‐se que
uma das consequencias desse fato está na própria lógica “caipira”, na correlação entre
necessidades e satisfação como condição primária de vida.
No esforço de se construir a casa está a provisão de bens necessários à qualidade de vida das
famílias. Essas deixaram de comprar alimentos e vestuários para conseguir construir a casa até
que se coloque a laje, mesmo que sem reboco interno e sem piso, mas que já seja possível
habitar o seu interior (muitas das vezes, ainda, não apresentam portas e nem janelas). As
famílias do assentamento relataram ainda que tiveram que deixar de investir na produção
agrícola nos lotes e até mesmo venderam a sua produção animal para conseguir esse recurso.
A partir do momento em que a casa já se encontra com laje, esta entra em um rol de prioridades
que não deixa margens para ser colocada como necessidade primária, dada a precariedade de
outras dimensões. Como consequência, a casa continuará nas condições mais simples e
necessárias de teto, pois o que é mais importante na casa como colocado por duas assentadas
entrevistadas é “o alimento e a cama para descansar”.
Ao considerar a história de vida dessas famílias, percebe‐se que há uma questão cultural que
traz para essa lógica dos elementos provisórios permanentes o caráter da simplicidade e da
rusticidade, como apresenta Queiroz (1973) para os sitiantes brasileiros, de uma vida de
mobilidade, de “desprendimentos”, das casas vividas no meio rural.
Isso faz com que os aspectos culturais desses sujeitos permaneçam nas ações relacionadas à
casa, mesmo que a mobilidade tal qual a dos antigos sitiantes já não faça parte da vida dessas
famílias. Essa questão é de suma importância, pois se constata que o limite entre o que é urgente
e o que é necessário muda de acordo com o passado vivido, colocando a questão cultural
fortemente relacionada à questão histórica dos mesmos.
Para o assentamento, o grau de satisfação dos entrevistados com as casas “inconclusas”
representa uma questão geracional em que os mais velhos estão satisfeitos com as casas em
sua situação atual e encaram as suas melhorias em passos largos, já os mais novos não estão
satisfeitos e consideram a casa como uma luta diária, como um sonho inconcluso.
Para os sujeitos do bairro rural, acredita‐se que há uma base de referência sociocultural e
mesmo econômica entre as famílias, pois estas parecem considerar a sua situação
referenciando‐a “aos seus”, como parte de seu próprio meio. Observou‐se que a mobilidade
ainda se faz presente e, conjuntamente com isso, a rusticidade e a precariedade é vista como
algo intrínseco à vida no meio rural, portanto a satisfação com as condições atuais está presente
na maioria dos entrevistados. Além disso, há uma referência constante a situações anteriores
de maior precariedade e também a conformidade com o fato de que aquela casa é apenas mais
uma casa de passagem para os mesmos.
Outra referência está na consideração da casa enquanto patrimônio familiar. Para os mais velhos
a casa é encarada como algo a ser conquistado ao longo de gerações, sendo um patrimônio
herdado e concluído pelo seu sucessor. Com isso, os elementos provisórios permanentes são
considerados como algo natural, fazendo parte de uma conquista de garantia de moradia para
os filhos e netos que irão concluí‐la de acordo com o que desejarem.
Além desses elementos provisórios, nessas casas podem ser encontrados também os elementos
transitórios, quais marcam transições no núcleo familiar, como a entrada de um recurso, a
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necessidade de mudança de uso de um espaço, ou mesmo a transição de pessoas vivendo na
casa. Bonduki (1986) observa esse mesmo fato nas periferias da cidade de São Paulo quando
trata do ciclo de vida da casa através de seu estudo sobre as estratégias desenvolvidas pela
família para construí‐la, identificando certos padrões de mudança na “unidade familiar” que
ocasionam transformações na casa.
Para tanto, observou‐se que é preciso haver uma harmonia para que esses elementos sejam
atribuídos a ela. São arranjos, mesmo que seguindo um padrão constatado em diversas famílias,
não previamente organizados em que a casa é construída ou constituída de “pedaços”, onde são
acrescidos cômodos ou outros elementos quando há a presença dos materiais necessários e
mão de obra para executar o serviço desejado.
Isso faz com que a casa esteja em constante transformação, das adaptações realizadas para
acomodar mais um ou de outra função dada aos cômodos já existentes, de acordo com as
exigências momentâneas, mas consideradas atuais e importantes, refletindo em mudanças
tanto nos seus aspectos físicos quanto das dimensões subjetivas que as compõe, através dessas
outras funções ou das pessoas que a habitam em determinados períodos da vida dessa família.
Nessa transição de pessoas, o que se observa são os filhos que utilizam parte da casa dos pais,
ou mesmo de outras casas já construídas no lote, como amortecimento das necessidades
constantemente enfrentadas na cidade (seja pela falta de emprego, pelo preço alto do aluguel,
etc.). Além disso, há também uma transição entre os mais velhos, como os pais quando chegam
a uma idade em que necessitam de atenção.
No dia a dia, a casa dos pais já se apresenta como o seio familiar, momento de união da família,
dos filhos que moram por perto e daqueles que estão longe, mas que sempre fazem suas visitas.
Essa relação faz com que a casa seja constituída de muitas casas, de muitos lugares, que
acrescentam para os elementos transitórios referências a outros padrões de qualidade de vida,
de necessidades que estão além das referências históricas e culturais de seus “donos”.
Assim, essas casas não podem ser consideradas isoladas, são resultantes dessa intensa relação
do interior com o exterior, possibilitada pela forte presença de um grupo familiar que transpassa
a unidade familiar da casa. Marcelin (1999), em seu estudo sobre o significado da casa entre os
negros do recôncavo baiano, identificou a casa como “um lugar de passagem e uma referência
permanente” e que ela só existe através de “uma rede de unidades domésticas”. Com isso, a
casa é resultante de um conjunto de casas que participam de sua construção simbólica e
concreta.
E, por fim, essas casas possuem seus elementos de inserção em um meio rural, da casa caipira
que “não se limita contudo a este centro [construído]. Parte apreciável das atividades
domésticas e do próprio conforto pessoal se processa no seu exterior de modo que cada casa é,
na verdade núcleo de um pequeno sistema de moradia.” (Candido 2010, p.133).
Observou‐se, em ambas as comunidades estudadas, que há uma conservação desses elementos
na constituição da casa pelas próprias famílias. Em qualquer família que se visitava, mesmo
estando como caseiro ou empregado rural, galinhas eram vistas no quintal e quase sempre a
presença de uma pequena horta e árvores frutíferas. No bairro, por exemplo, houve um caso de
uma família entrevistada que fazia somente três meses que estava na casa, para eles muita coisa
tinha que ser feita, mas a horta já se fazia presente no quintal.
Ao considerar a realidade do bairro Ribeirão Grande, outras questões são apresentadas,
principalmente por trazer consigo a questão histórica de sua formação, na contextualização
enquanto bairro e o que isso traz de consequência para as casas. A questão da mobilidade tanto
apresentada por Queiroz (1973) para os sitiantes ainda se faz presente no bairro, onde a maioria
das famílias entrevistadas já passou por mais de quatro casas no bairro, numa constante busca
por emprego e por conseguir permanecer no local onde nasceu, onde estão seus pais e avós.
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Candido (2010, p. 45) coloca que essa herança nômade foi transpassada para os hábitos e
costumes, “na habitação, na dieta, no caráter do caipira”. Nessas casas de passagens, o que
serão encontrados são elementos provisórios que estão caracterizando não o caráter
construtivo da casa, na sua conformação, mas sim o seu aspecto de representação cultural. A
casa, ao se tornar ela própria provisória na vida dessas famílias, faz com que esses elementos
sejam representados pelos pertences que preenchem os espaços dotando‐os de identidade,
como fotografias na parede, móveis, a horta para consumo, a criação de galinhas no quintal, as
refeições e as próprias pessoas que preenchem o espaço, como os filhos e suas brincadeiras.
Nesse caso, não serão as ações na própria casa que se caracterizam pela transitoriedade, mas
sim as diversas famílias que passam pela mesma.
4

CONCLUSÕES

As famílias e todo o seu emaranhado de relações atribuem às casas as suas marcas. Nessas casas
“inconclusas”, caracterizadas por seus aspectos de rusticidade e de simplicidade, estão
representadas as lógicas familiares, nos elementos provisórios permanentes e nos elementos
transitórios. A casa está em constante transformação, resultante das necessidades pontuais e
das escolhas socioculturais limitas ou possibilitadas pelo poder econômico dessas famílias.
Portanto, é preciso retratar essas casas rurais não somente por seus aspectos visuais, a partir de
suas condições físicas habitacionais, mas sim a partir das outras dimensões que a constituem.
Com o intuito de tentar compreender a partir dessa representação das famílias às casas vividas,
o que está por detrás dessa casa transitória e de seus elementos.
No caso do Assentamento, há a atuação de um programa habitacional, porém esta é insuficiente
para que se consiga construir uma casa de acordo com as necessidades e requerências da família
assentada. O tempo em que permanecem sem garantir condição habitacional adequada mostra‐
se como um ponto chave para se refletir sobre a eficácia desse programa e propor mudanças
específicas para o meio rural.
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ABSTRACT: This work is about a thesis which introduces architects and urban planners in the
study of social habitats of the field in Brazil. Highlights the specificities of their typologies (con‐
centrated habitats, mixed and dispersed) in the firsts settlements called "Agrarian Reform" won
by the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) between 1984 and 1996. Inter‐
prets the conflicts found around them as many opportunities, in movement, from the method‐
ological path of Henri Lefebvre and spatial area in two Brazilian states: Rio Grande do Norte and
São Paulo. After thirteen years of its defense, multiply, gradually, studies and government and
non‐government actions on experiences, social programs and projects for rural areas. However,
many situations addressed by it still presents, as the importance of analyzing the regional and
cultural differences and the space beyond the limit of the house in the spatial configuration of
the social habitat of these human settlements.
Keywords: Social habitats in the field. MST. Rural settlements called "Agrarian Reform". Henri
Lefebvre. Typologies.
RESUMO: Este trabalho trata de uma tese1 que introduz arquitetos e urbanistas no estudo dos
habitats sociais do campo no Brasil. Destaca a especificidade de suas tipologias (habitats
concentrados, mistos e dispersos) nos primeiros assentamentos chamados de “Reforma
Agrária” conquistados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), entre 1984
e 1996. Interpreta os conflitos encontrados em torno das mesmas, como possibilidades
múltiplas, em movimento, a partir de caminhos metodológicos de Henri Lefebvre e do recorte
espacial em dois estados brasileiros: Rio Grande do Norte e São Paulo. Passados treze anos de
sua defesa, multiplicam‐se, paulatinamente, os estudos e as ações governamentais e não
governamentais sobre experiências, programas e projetos sociais para áreas rurais. No entanto,
muitas situações por ela abordadas continuam atuais, como a importância da análise das
diferenças regionais e culturais e do espaço para além do limite da casa na configuração espacial
do habitat social desses assentamentos humanos.
Palavras‐chave: Habitats sociais do Campo. MST. Assentamentos chamados de “Reforma
Agrária”. Henri Lefebvre. Tipologias.
1.

INTRODUÇÃO

A tese “MST: Habitats em movimento” trata da configuração espacial dos habitats dos
assentamentos chamados “de reforma agrária”, especificamente daqueles que foram
conquistas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, desde a sua criação, em
1984, à realização do I Censo de Reforma Agrária do País, em 19962. Alguns anos depois,
multiplicam‐se, paulatinamente, os estudos e as ações governamentais e não governamentais
sobre experiências, programas e projetos sociais para áreas rurais. No entanto, muitas situações
1

Defendida em 2002, sob a orientação de Ermínia Maricato, na FAU‐USP.

2

I Censo de Reforma Agrária do País (UnB/DATAUnB, 1997, op. cit), ainda no período de governo de Fernando
Henrique Cardoso (mandatos 1995/1998 e 1999/2002).
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por ela abordadas continuam atuais, como a importância da análise das diferenças regionais e
culturais e do espaço para além do limite da casa na configuração espacial do habitat social
desses assentamentos humanos.
Diante do crescimento dos problemas urbanos e do desinteresse das condições de vida no
campo, em um País de grandes dimensões, o surgimento do MST, em meados da década de
1980, trouxe aos movimentos sociais, novas formas de enfrentamento à ordem estabelecida.
Em pouco mais de dez anos, já eram 199.218 famílias, em 1460 assentamentos3. Se esses
projetos eram ainda insuficientes para transformar a organização espacial do País já urbano,
forneciam suporte para novos empreendimentos na luta pela Reforma Agrária4 e a necessidade
de serem planejados, construídos e geridos.5
Ao iniciarmos o estudo sobre os diversos tipos de habitat nesses assentamentos, buscamos
conhecer suas especificidades, o vivido dos grupos assentados, seu envolvimento na
organização do movimento e do assentamento e, especificamente, quais foram os consensos e
conflitos no planejamento do habitat de cada assentamento. Para apreender a percepção das
famílias quanto ao seu habitat, seguimos procedimentos teórico‐metodológicos semelhantes
aos elaborados por Nicole Haumont e Henri Raymond, entre outros, sob a orientação de Henri
Lefebvre6. Como universo de estudo, optamos pelos assentamentos originários da luta do MST
e reconhecidos pelo Estado, tendo como recorte espacial, os assentamentos de dois estados: os
de São Paulo (SP), com diferentes tipologias de habitats e os do Rio Grande do Norte (RN),
naquele momento, de expansão recente do Movimento na Região, cujos habitats seguiam a
configuração concentrada. Quanto ao recorte temporal, foi definido como o período
compreendido entre a criação do movimento, em 1984 e a realização do 1o. Censo de Reforma
Agrária, em 1996.

Figura 1: Mapa de espacialização das microrregiões onde se localizam os primeiros assentamentos originários da
luta do MST em SP e no RN.

Enquanto arquiteta e urbanista, pensar como a configuração espacial desses assentamentos
poderia expressar contradições e conflitos e atender a múltiplas expectativas passou também,
a ser um desafio, pois, como afirma Lefebvre (1981, p.120): “O que é importante? As
contradições! Os conflitos! Não as diferenças!... A gente adoça, atenua as contradições e
conflitos, substituindo‐os pelas diferenças.”. Diante dos enfrentamentos do MST à ordem
3

Idem.

4

FONTE: MST. Documentação de circulação interna, com cálculos realizados com dados do INCRA, Recadastramento
de 1992. In: Atlas Fundiário de 1996, considerando o n.º de famílias arrendatárias, parceiros, ocupantes e pequenos
proprietários (até 5 hectares) e 44% dos assalariados rurais.
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5

V. dados no 1º Censo de reforma Agrária., op. cit.

6

Pesquisa sobre o habitat suburbano na França. Vide: Les pavillonais, op. cit.
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estabelecida, como a escolha do seu habitat poderia respeitar as diferenças na procura do
absoluto? Qual seria o tipo de habitat possível entre múltiplos interesses do MST e o consenso
cultural das tradições?
2.

O HABITAT RURAL E A CONSTRUÇÃO DA VIDA COTIDIANA

É o habitat do ser humano o desdobramento de sua evolução enquanto espécie? Lefebvre7
considera que o habitat ou o habitar é uma dimensão do homem (enquanto ser humano) e a
moradia é um lugar aberto. Segundo ele, o habitat
“constitui um conjunto, às vezes coerente e pleno de contradições, de conflitos virtuais ou
atuais e que tem mudado em função de totalidades que constituem a cultura, a civilização,
a sociedade numa escala global: as relações e os modos de produção, as estruturas e
superestruturas”. (Lefebvre, 1970, p.163)

Afirma, também, que “os bens móveis e imóveis que constituem o habitat envolvem e significam
as relações sociais” e que ele se expressa objetivamente em um conjunto de obras, produtos e
coisas que constituem um sistema parcial: a casa, a cidade, a aglomeração (Lefebvre, 1970,
p.163).

Figura 2: Assentamento Xoá‐RN: Habitat concentrado ‐ Agrovila Xoá. Croquis de assentada de 14 anos em jan. 1999.
Fonte: Borges, 2002.

Consideramos, portanto, que o habitat nos assentamentos chamados de “Reforma Agrária” tem
um significado amplo. Comporta a casa, seus arredores, o lote, o assentamento8 ou parte deste
e, em áreas com muitos assentamentos contíguos, quase que ultrapassa o limite estrutural. Ele
está inserido na vida cotidiana de seus moradores, que não têm espaço e tempo rigorosamente
divididos entre seus momentos de vida familiar, organizativa, de trabalho e de lazer. Portanto,
a palavra habitat contempla, semanticamente, a generalização e a especificidade de seu
significado. Na sua definição, os assentados trazem sonhos que refletem sua história. Ela espelha
relações sociais que expressam o conflito entre necessidades de mudanças e tradições culturais.
7

Na Introduction à étude de l’Habitat pavillonnaire, no livro Du rural à l´urbain , Paris, Anthropos, 1970. 287 p. P.
159‐81, Léfèbvre define o termo e critica diversas concepções existentes sobre a temática.

8

Os assentamentos rurais compreendem o conjunto de lotes de trabalho, áreas habitáveis, equipamentos de uso
coletivo e serviços. Em alguns assentamentos, a definição do desenho das ruas se adequa à organização interna e
geral do próprio MST: cada rua correspondendo, preferencialmente, a um subgrupo, com um representante que
participa das reuniões freqüentes da Associação do Assentamento.
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Essas, algumas vezes, confrontam as experiências vividas com seus desejos de mudança, tanto
no plano coletivo, como no individual. Os tipos encontrados nesses assentamentos refletem
diferentes opções e a caracterização de cada um deles faz parte da existência daqueles que
vivem nos espaços por eles definidos.
Quanto à definição de suas tipologias em concentradas e dispersas, partimos dos estudos de
Henri Mendras (1978), ao analisar, historicamente, as configurações espaciais rurais de várias
partes do mundo. Devido às especificidades dos assentamentos chamados de “Reforma
Agrária”, a essas categorias foi acrescentada a mista.
Considerando suas diversas representações e conceituações, o habitat contempla,
operacionalmente, os locais de moradia – nos lotes de trabalho ou de moradia nas agrovilas,
que constituem as próprias habitações, equipamentos e serviços inerentes a um determinado
assentamento humano. Ele faz parte do meio ambiente, sendo mais abrangente que o espaço
construído da casa. Compreende o conjunto de lotes de trabalho, áreas habitáveis,
equipamentos de uso coletivo e serviços. Nele pode haver um ou mais assentamentos, definidos
pela concentração ou dispersão do conjunto de suas moradias, suas terras cultiváveis e de
preservação.
Quanto aos momentos vividos nesses habitats singulares, os de trabalho misturam‐se aos de
lazer e à vida familiar de seus trabalhadores/moradores. Sua estrutura pode ser mais ou menos
coletivizada, de acordo com as condições existentes em cada unidade dessa forma de
assentamento humano. As regras do cotidiano são construídas pela relação entre as diversas
instâncias do movimento e do próprio assentamento, numa articulada organização entre o
exercício da representação e da participação direta. Deparam‐se, também, com conflitos e
contradições, de acordo com os grupos políticos que neles se estabelecem ou passam a se
formar.

Figura 3: Tipologia de habitat disperso, misto e concentrado. Fonte: Borges, 2002.

Na sua definição da organização do assentamento, o MST incentivava, inicialmente, as agrovilas,
ou os habitats concentrados, mas, com a resistência de suas bases em algumas regiões do Brasil,
foi‐se delineando no início dos anos 2000, sua proposta dispersa ou mista, que relacionava os
seus núcleos de base ao habitat. Quanto ao Nordeste, onde sua proposta inicial melhor se
adaptara, não havia ainda diretrizes, mas, na prática, uma crescente influência das lideranças
envolvidas, calcadas por seu próprio vivido. Mas, na concepção da Direção do Movimento,
“memória é saber pertencer‐se para poder entregar‐se” (BOGO, 1998, p. 27). Dentre suas
lideranças com reflexões que envolvem o espaço do assentamento, do habitat de seus conflitos,
destaca‐se o que Ademar Boggo que, já então, dizia:
“De certa forma, podemos destacar, tomando como referência a história da águia e as
galinhas, onde os Sem Terra foram águias no momento do vôo para a ocupação, os que
ficaram para trás foram as galinhas, mas aos poucos no meio em que estamos, voltamos a
ser galinhas, pois paramos em um lugar fixo para “ciscar” em torno de nossos interesses e
não dos interesses da revolução. Desta forma, construímos nossa nova existência com
elementos da velha cultura, que nos faz perder o caráter extraordinário do primeiro
momento.” (BOGO, 1998, p. 66‐67)

Ao analisar a formação dos habitats do MST, buscamos encontrar o papel da organização dos
espaços originários de sua luta, enquanto objetos frágeis, mais importantes na consolidação de
suas conquistas.
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3.

OS HABITATS DO MST EM SÃO PAULO

De 1984 a 1996, foram construídos trinta e um assentamentos originários da luta do MST em
SP, abrigando 1.547 famílias. Desses, somente seis tinham habitats concentrados e cinco eram
mistos. 65%, portanto, tinham habitats dispersos.

Figura 4: (a) Acampamento do MST no Parque do Ibirapuera em São Paulo‐SP. Foto: Amadja em fev. 2000; (b)
Assentamento Palu‐SP: Habitat disperso ‐ Casa provisória em madeira compensada e telhado de cimento amianto
(fornecida pelo Estado). Foto: Amadja em jan. 2000; (c) Casa padrão financiada pelo governo estadual no
Assentamento Che Guevara ‐ Região do Pontal do Paranapanema – Habitat misto ‐ área da chamada agrovila. Foto:
Amadja – jan. 00; (d) Assentamento do Pontal do Paranapanema‐SP: Habitat disperso. Fonte: ITESP, 1999.

A tipologia desses habitats muda, no entanto, se considerarmos a realidade existente em cada
microrregião, onde eles estão localizados: todos os vinte habitats dispersos do período estavam
no Pontal de Paranapanema, onde ocorria a maioria das ocupações do MST naquele estado. Os
habitats concentrados, menos de 20% do total, correspondiam a 100% dos habitats dos
assentamentos das microrregiões de Itapeva e Campinas. O restante era formado por habitats
mistos, existentes nas microrregiões de Lins, Andradina e do próprio Pontal.
Quanto à história dessa tipologia, vemos que os primeiros assentamentos, ainda na década de
1980 eram, também, os de habitats concentrados, como os de Sumaré 1 e 2 e a Área 3 do
Assentamento Pirituba II, com um único misto – a Agrovila Campinas.
No Pontal do Paranapanema, suas seis áreas desapropriadas abrigaram 957 famílias. Destas,
cinco vincularam‐se ao MST: em 1984, a Gleba 15 de Novembro, com 567 famílias; em 1988, a
Água Sumida, com 120 famílias; em 1990, a Santa Rita do Pontal, com 58 famílias; em 1991, a
Tucano, com 36 famílias e, em 1992, a Santa Rosa, com 90 famílias. O Movimento teve sua
primeira vitória local em 1994, com a conquista do seu primeiro assentamento no Município de
Mirante do Paranapanema, o São Bento, com 187 famílias.
Entre os esforços de construir novos valores culturais para o MST9, em relação ao habitat, muitos
dos propósitos referentes à organização planejada não foram postos em prática. Prevaleciam os
valores e tradições culturais das origens de cada grupo.
Os habitats concentrados, como em Itapeva e Itaberá, demonstram que o espaço impulsiona a
organização, mas reflete, também, a tendência dos novos assentados em dar continuidade ao
já estabelecido, pois os antigos assentamentos da região já tinham habitats concentrados. Em
Sumaré, na Microrregião de Campinas, foi o resultado e o meio de o espaço interpretar a vida
cotidiana e as propostas do grupo de formação política do Movimento, que transformou,
inicialmente, as tradições culturais. Quanto à produção agrícola, no entanto, as decisões iniciais
quanto à exploração coletiva da terra passavam, com a reorganização dos novos assentados, à
produção individual ou em pequenos grupos10. Um dos grupos formados por esta direção
regional ocupou a região de Promissão, levando‐lhe algumas inovações coletivas. Seu
assentamento, chamado de Agrovila Campinas ou Assentamento Sumaré IV, criou uma
cooperativa de produção e comercialização, a COPAJOTA, uma agrovila com creche e refeitório
coletivos. No entanto, somente parte das famílias teve esta opção. Sua agrovila recebeu o nome
9 V. MST. Programa nacional de formação de militantes e da base do MST.MST (Setor de Formação). Julho de 2001.
23 p. P.5.
10

Fontes de dados: 1. Entrevista com Leônidas, liderança assentada no Sumaré 1, do Setor de Formação Política, em
1997 e 2. BERGAMASCO, Sônia et ali. Por um atlas dos assentamentos brasileiros. RJ, DL / Brasil, 1997, 51 p. 25‐34.
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da cooperativa e foi situada em parte do lote de trabalho de um cooperativado11, pois a área
destinada pelo INCRA à agrovila, destinou‐se à implementação de equipamentos para todos os
assentados, divididos entre os que viviam e produziam coletivamente e os que viviam e
produziam individualmente, em seus lotes de trabalho.
A entrada do MST na região do Pontal do Paranapanema, não teve a mesma formação política
da Microrregião de Campinas, a opção incorporava novos métodos de organização, “as frentes
de massa”. Nos seus numerosos assentamentos, de habitats dispersos ou mistos, havia a
preferência da maioria dos assentados em habitar os lotes de trabalho, de tal forma que, mesmo
aqueles com habitações construídas em agrovilas, como a Rodeio, com a chegada da energia
elétrica nos lotes de trabalho, os beneficiários passavam a morar em seus lotes de trabalho. Em
muitos assentamentos não existia edificações destinadas a equipamentos coletivos, como em
todo o País. Estes podiam atender a vários assentamentos, quer situados em áreas
desapropriadas ou nas sedes municipais
Como no Pontal, a presença do Movimento foi marcante, também, em outros municípios, como
em Promissão, devido a 626 famílias assentadas naquele município. Entre elas, 74 faziam do
MST. Nos centros maiores, onde a mudança no espaço construído era menos visível, aconteciam
as mobilizações e ocupações de órgãos públicos populares, muitas vezes em articulação com
outros setores mobilizados do campo e da cidade.
4.

OS HABITATS DO MST NO RIO GRANDE DO NORTE

Figura 5: (a) Assentamento Marajó‐RN: Habitat concentrado ‐ Árvores de referência da entrada da chamada agrovila.
Foto: Amadja em jan. 2000; (b) Assentamento Santa Vitória‐RN: Habitat concentrado ‐ Agrovila Santa Vitória. Lotes e
casas típicas. Foto: Amadja em jan. 1999; (c) Assentamento Zabelê‐RN: Habitat Concentrado 1 – Agrovila Aracati. Casa
padrão com fachada principal rebocada e pintada ‐ primeira etapa da maioria das reformas. Foto: Amadja em jan.
1999; e (d) Assentamento Modelo ‐ Microrregião de Baixa Verde‐RN: Habitat concentrado ‐ Agrovila Provisória (os
logradouros e os lotes de moradia formam um só conjunto; as casas têm energia elétrica, mas não há iluminação
pública). Foto: Amadja – out 1996.

A configuração espacial do habitat do MST no RN se assemelha à de povoados e vilarejos
formados nas suas redondezas, em pequenas áreas remanescentes de pequenas posses, entre
as grandes propriedades, ou entre pequenas e médias propriedades e nas áreas mais íngremes
ou distantes das fontes de água.
Se os aspectos físicos dos habitats dos assentamentos no RN são semelhantes às configurações
espaciais de aglomerações públicas e privadas. Entre muitas outras formas de coexistência, os
assentamentos vinculados ao MST no período em apreço, tinham rotinas e normas específicas
que extrapolavam o limite espacial de cada unidade.
Da chegada do Movimento no RN, em 1989, a 1996, foram criados dezoito habitats nos dez
assentamentos originários da luta do MST no RN, todos concentrados. A metade deles
encontrava‐se no Município de João Câmara: o Marajó, com um habitat e 52 famílias; o Boa
Sorte, também com um só habitat e 51 famílias; o Modelo, com 165 famílias distribuídas em
dois habitats; o Santa Teresinha, com 89 famílias e um só habitat e o Xoá, com 66 famílias e um

11Apesar de ser uma experiência importante na história do MST em SP, os habitats da Agrovila Campinas têm sofrido
com as dificuldades de organização de seus assentados, estando a cooperativa, atualmente, em processo de
reestruturação, após a sua falência.
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habitat. Na mesma Microrregião de Baixa Verde, havia, também, o Terra Trabalho e Liberdade,
no Município de Bento Fernandes, com três habitats. Alguns desses assentamentos estavam
mais isolados, como o Santa Vitória, com um habitat, no Município de São Bento do Norte e 67
assentados; o São Pedro, em Pedra Preta, com 236 assentados, em duas agrovilas e uma área
remanescente e o Zabelê, em Touros – Microrregião Litoral Nordeste, com 337 famílias, em três
habitats. O Canto da Ilha de Cima, no Município de São Miguel do Gostoso, é localizado próximo
à sede do seu município e vizinho a um vilarejo, com alguma infraestrutura, mas distante de
João Câmara e Touros, onde estavam duas das secretarias regionais do Movimento.
Na maioria dos assentamentos eram três os momentos da moradia no assentamento: o do
acampamento em barracas de plástico, logo após a liberação das terras e a definição das famílias
beneficiadas; o segundo, da construção do habitat provisório, projetado pelos assentados, com
lotes definidos a partir de discussão interna e construções de casas em taipa e telhas canal; e, o
terceiro, da construção definitiva das casas e a demarcação topográfica dos locais destinados a
equipamentos e logradouros. Do primeiro ao terceiro momento, o tempo era de cerca de dois
anos, com as pressões usuais do Movimento: visitas ao INCRA, passeatas, acampamentos em
locais públicos da capital, entre outras.
Como nos vilarejos locais, muitas agrovilas foram cortadas por estradas vicinais, sem a
preocupação com a vida cotidiana de seus habitantes. A sua malha viária, quase sempre em
“tabuleiro de xadrez”, quebrava essa organicidade, lembrando loteamentos e conjuntos
habitacionais urbanos. Suas ruas e estradas não pavimentadas tinham pouca circulação e, em
períodos de chuva, se tornavam intransitáveis, assim como as de SP. Em nenhum deles havia
preocupação com a proximidade das estradas e a segurança das crianças, que transpunham,
facilmente, os limites do habitat. Dentre esses problemas, a falta da iluminação pública foi o que
mais foi verbalizado pelos assentados do Estado, pois os submetia ao isolamento noturno. Por
outro lado, constatou‐se que a proximidade de suas casas permitia‐lhes uma maior convivência
e interações cotidianas. Caminhos usuais dentro de lotes de moradia, quase sempre sem cercas
e com portas abertas, lembrava um habitat coletivo, com limites pouco perceptíveis entre o
pessoal e o coletivo.
5.

AS TIPOLOGIAS DOS PRIMEIROS HABITATS DO MST

Tendo como hipótese que o habitat concentrado é o que melhor se adequa às necessidades do
MST, verificamos que ela é verdadeira, mas é, também, incompleta.
Verdadeira, porque facilita a integração entre as atividades individuais com as coletivas no
cotidiano de vários grupos de seus assentados; estimula a organização coletiva e a participação
dos assentados nas atividades organizativas do Movimento; facilita o acesso à infraestrutura
física e social, e aumentam‐se as possibilidades de lazer e esportes, integrando, principalmente,
mulheres, jovens e crianças dos assentamentos, já que os homens se restringem menos ao
espaço do seu lote; e
Incompleta, porque a proximidade entre as atividades de produção e as domésticas, facilita a
vida cotidiana das famílias; porque é necessário considerar que o vivido, tem sido o fator
definidor dos três tipos de habitats existentes atualmente nos assentamentos de SP e do RN; e
que o desenho do habitat tem como conciliar o conflito existente entre as necessidades da
organização do Movimento e os hábitos e costumes de suas bases, pois
“Com o cotidiano o vivido se acha recuperado e levado ao pensamento teórico. Ele já não é
desdenhado, considerado como um resíduo insignificante, produzido por uma necessária
redução metodológica, no limite aniquilada. Ele também não deve ser superestimado,
aumentado, oposto ao racional. Ele tem no pensamento teórico o lugar que ocupa na
prática social: não é tudo mas também não é nada. Ou seja, o vivido e o cotidiano não
coincidem. O cotidiano não absorve o vivido pois há parte do vivido fora do cotidiano: acima
e abaixo. No entanto, a relação do vivido com o conhecido passa ao primeiro plano; ele
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contém uma questão mais vasta, a das relações entre o pensamento e a vida, interrogação
faustiana mal resolvida pela apologia seja da vida, seja do pensamento puro” (Lefebvre,
1981, p.16)

Consideramos, portanto, que é real a necessidade do MST construir suas próprias referências
de habitat, num processo que envolve diversas formas de saber, referências do vivido,
momentos de seu cotidiano atual e o seu projeto político. Em 2002, concluímos que o habitat
concentrado era o mais adequado à organização do MST, mas que os hábitos e costumes dos
grupos sociais assentados, precisam ser contemplados, enquanto lideranças e bases não os
transformarem juntas.

Figura 6: (a) Habitat Concentrado: Assentamento Zabelê‐RN ‐ Agrovila Aracati. Croquis de assentado em jan. 1999;
(b) Habitat Concentrado: Assentamento São Pedro‐RN ‐ Agrovila 1. Croquis de assentado em jan. 1999; (c) Habitat
misto: Assentamento Promissão‐SP ‐ Agrovila Campinas. Desenho de assentado do lote 80, 2000; e (d)
Assentamento Pirituba‐SP: Desenho de assentado da Área VI, 2000.

Passados treze anos, continuamos pensar que são múltiplas as possibilidades de transformação
ou de retração das potencialidades. Cabe aos diversos grupos existentes dentro do próprio
Movimento fazer suas escolhas. A nós, que estudamos as diversas vertentes desses possíveis,
assessorá‐los, demonstrar as dificuldades, acertos e erros da política nacional em vigor, ao longo
dos momentos estudados, como nosso próprio percurso, apresentado a seguir.
6.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS REFLEXÕES SOBRE O HABITAT DO CAMPO
E SUAS TIPOLOGIAS, EM 2015

A tese “MST: Habitats em Movimento” demarcou uma escolha metodológica baseada,
sobretudo, no desenvolvimento do método regressivo‐progressivo, apresentado por Karl Marx
e desenvolvido por Henri Lefebvre, especificamente para a compreensão do espaço construído,
da vida cotidiana e das políticas públicas a eles referentes. Dirigindo‐se, sobretudo, à tipologia
dos habitats dos assentamentos chamados de “Reforma Agrária”, indicou desdobramentos que
consolidaram nossas ações já existentes desde 1994, quando iniciamos nossa assessoria ao MST
e, em alguns momentos, ao órgão então responsável pelo habitat nesses assentamentos, o
INCRA.
Dando continuidade aos estudos finalizados em 2002 e apresentados neste trabalho, buscamos
ampliar suas ações, através da criação do Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat‐
GERAH do Departamento de Arquitetura da UFRN, log a seguir. Nele foram incorporados vários
outros saberes, através da criação de vínculos com outros departamentos, como os de
engenharia civil, ciências sociais, educação e biblioteconomia. Dentre suas principais
contribuições no ensino, tem criado disciplinas de graduação e pós‐graduação, orientado teses,
dissertações e monografias sobre a sua temática expandida. Na extensão, tem desenvolvido
vários programas e projetos, no planejamento, projeto e gestão da construção dos
assentamentos do campo, dando ênfase a questão habitacional ‐ compreendida pela articulação
entre o espaço construído e natural, o espaço da moradia e o espaço do trabalho e do lazer. Na
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pesquisa, utiliza, além do método regressivo‐progressivo, a pesquisa participante, inspirada na
obra de Paulo Freire e Carlos Brandão na troca entre os saberes científico e popular, na
perspectiva da autogestão. Diante da escassez de referências dos equipamentos, espaços livres
públicos e das próprias moradias rurais, o Grupo contribui com suas próprias experiências e
participa de articulações com outros grupos acadêmicos no País, como o Habis, da Universidade
de São Paulo‐USP‐São Carlos e o CASA, da Universidade de Brasília‐UNB, além da organização
não governamental USINA. Através de três colóquios sobre o habitat do campo (2006, 2011 e
2015, este último incorporando as águas e as florestas), esses grupos dialogam e complementam
um novo referencial conceitual, metodológico e empírico do habitat social do campo no País.
Nas referências bibliográficas relacionadas a seguir, registramos algumas das teses, dissertações
e monografias que dão continuidade aos estudos da tese‐referência deste trabalho e sua leitura
poderá mostrar novos caminhos de estudo ou métodos de trabalho para arquitetos e urbanistas,
assim como seus parceiros ou interlocutores que possam abrir novos conhecimentos, políticas
e lutas por um habitat social que compreenda mais que o habitat da cidade.
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ABSTRACT: This research deals with the rural social habitat in settlements called "Land Reform"
in Brazil, submitted to State policies related to the Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra ‐ MST. Discusses the possibilities of appropriation of the residents of their houses in the
settlements of Rio Grande do Norte, under the management of the Instituto Nacional de
Colonização e ReformaAgrária ‐ INCRA and Caixa Economica Federal ‐ CEF, that had “mutirões”
assisted by architects and planners of the Grupo de Estudos em ReformaAgrária e Habitat ‐
GERAH. Reflecting the theoretical and methodological assumptions of the french sociologist and
philosopher Henri Lefebvre as to interferences in the appropriation of the social habitat process,
discusses the question: What are the main difficulties and possibilities of architects and planners
of the GERAH, in the incorporation of knowledge and practices MST in “mutirões” assisted by
them in works managed by the State?
Keywords: Social housing in Brazil. Rural settlements. Appropriation. Technical advice. Henri
Lefebvre.
RESUMO: Esta pesquisa trata do habitat social no campo no Brasil, especificamente nos
assentamentos chamados de “Reforma Agrária”, submetidos às políticas do Estado e vinculados
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ‐ MST. Trata das possibilidades de
apropriação dos moradores de seus locais de moradia nos assentamentos rurais do Rio Grande
do Norte sob a gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ‐ INCRA e da Caixa
Econômica Federal ‐ CEF, que tiveram mutirões assistidos por arquitetos e urbanistas do Grupo
de Estudos em Reforma Agrária e Habitat ‐ GERAH. Refletindo os pressupostos teórico‐
metodológicos do filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre quanto às diferentes interferências
no processo de apropriação do habitat social, discute a seguinte questão: Quais as principais
dificuldades e possibilidades dos arquitetos e urbanistas da assessoria do GERAH, na
incorporação dos saberes e práticas do MST nos mutirões por eles assistidos em obras geridas
pelo Estado?
Palavras‐chave: Habitação social no Brasil. Assentamentos rurais. Apropriação. Assessoria
técnica. Henri Lefebvre.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho discute a questão do projeto e construção do habitat social em assentamentos
rurais coordenados pelo MST e geridos pelo Governo Federal, tendo como interlocutor
governamental o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ‐ INCRA e, a partir de
2003, também a Caixa Econômica Federal ‐ CEF. Para tanto, procura entender os limites e
possibilidades de apropriação do habitat pelos assentados do MST e o papel da assessoria do
Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat ‐ GERAH, vinculado à Universidade Federal do
Rio Grande do Norte ‐ UFRN, que busca desenvolver suas ações a partir da ótica do sociólogo e
filósofo Henri Lefebvre e dos educadores Paulo Freire e Carlos Brandão.
O Grupo desenvolve seu método a partir de três linhas de ação: 1. conhecimento do presente
do grupo social envolvido com o objeto de pesquisa e ação, buscando elementos do passado
que contribuam com a sua compreensão (método regressivo‐progressivo, criado por Marx e
desenvolvido por Lefebvre); 2. utilização de categorias de análise de Lefebvre para a vida
cotidiana e a relação apropriação/dominação na visão de mundo do grupo envolvido, tais como
ordem próxima/ordem distante, habitat/habitar, vivido/concebido; e 3. a relação entre a teoria
e a prática, na interpretação da troca de saberes e do planejamento participativo na elaboração
de seus projetos, no acompanhamento das obras e na assessoria ao MST quanto às suas
necessidades de conhecimento técnico‐científico sobre o habitat. Tem como foco as conquistas
do Movimento em relação à qualidade de vida de seus habitats e das possibilidades do seu
processo de concepção e construção de forma que possa contribuir com as perspectivas
transformadoras do Movimento, como um todo.
Considerando que a concepção criativa só tem sentido se a obra é apropriada por seus usuários
e a contundência das críticas de Lefebvre a projetos de arquitetura e urbanismo em um
determinado momento histórico, mas com práticas ainda na ordem do dia1, o objetivo geral
deste trabalho é refletir acerca dos principais limites e possibilidades de arquitetos e urbanistas
no exercício profissional, em parceria com os movimentos sociais transformadores,
especificamente rurais. Tem como pano de fundo, sua própria atuação, no que se refere ao
habitat rural do MST, após 20 anos de parceria e 12 anos de prática contínua, na concepção
político ‐ profissional e assistência técnica de seus mutirões habitacionais.
Nesse sentido, o item Apropriação do Habitat Social: o que aconteceu com as expectativas de
Henri Lefebvre? apresenta uma síntese da atuação dos arquitetos urbanistas na da segunda
metade do século XX, a partir das políticas do habitat social na França e das críticas de Henri
Lefebvre quanto à sua falta de engajamento aos interesses e à vida cotidiana de seu público‐
alvo. Faz, também, um rápido paralelo com a política do habitat social do Brasil, totalidades e
especificidades de uma realidade vivenciada pelos profissionais que hoje atuam em assessorias
técnicas aos movimentos sociais, no campo da arquitetura e urbanismo.
Em Da busca da autogestão à autogestão na construção do habitat do campo, delineia‐se os
caminhos percorridos na busca da autogestão na concepção e na construção do habitat social
em assentamentos do Rio Grande do Norte, a partir dos quais inicia um processo de autocrítica
em A apropriação do Habitat nos espaços de conquista do movimento social no campo, com o
debate entre as concepções de Henri Lefebvre e as ações do GERAH. Apresenta a busca da não
dominação do saber específico do arquiteto e urbanista no processo metodológico e de criação
coletiva nos espaços de conquista do movimento social no campo e na atualidade. Para tanto,
busca caminhos que contribuam para a apropriação de sua contribuição à vida cotidiana, aos
momentos de festa, de luta e de aprendizado dos seus parceiros de teoria e práxis.

1v.

Jean‐Jacques Terrin, 2014, Jean‐Pierre Léfèbvre, 2007, David Leyval, 2009 e Annie Fourcaut e Danièle Voldman,
2013, dentreoutros.
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2

A APROPRIAÇÃO DO HABITAT SOCIAL: O QUE ACONTECEU COM AS EXPECTATIVAS DE
HENRI LEFBVRE?

Diante da “necessidade” de respostas rápidas e das imposições governamentais, destinadas à
produção em série e aos grandes empreendimentos, os parques de habitação social construídos
no século XX têm em comum, a priorização da quantidade de famílias atendidas, a utilização de
tecnologias em seus processos construtivos e inovações arquitetônicas e urbanísticas
qualitativas utópicas. No entanto, na sua concepção não é previsto o atendimento aos interesses
e percepções dos cidadãos que passam a viver nessas novas formas de habitats. Cabe aos
profissionais envolvidos, sobretudo os planejadores urbanos e regionais, arquitetos e
urbanistas, atender às demandas governamentais, a partir de suas próprias convicções. Atribui‐
se, assim, ao espaço e ao profissional que o concebe, o papel de mudar costumes, relações
sociais, qualidade de vida. Da parte deste, há o encantamento com as possibilidades de realizar
suas próprias utopias. Firma‐se um consenso que privilegia novas formas de morar, adaptando
a tecnologia ao desenho, à arte e à paisagem. Dentre seus ícones, seguidos na maioria dos países
capitalistas e do socialismo real daquele momento, destaca‐se Le Corbusier, sua máquina de
morar, seus grandes conjuntos habitacionais e cidades novas, o encontro da arte com a
tecnologia.
Ao mesmo tempo, desde o início dos anos 1960, Lefebvre denuncia o distanciamento entre a
criação, os hábitos e expectativas dos franceses, a concepção físico‐espacial desses grandes
conjuntos e a sua vida cotidiana. Com a continuidade da produção em massa dos conjuntos,
crescem as suas críticas e de seus seguidores, sobretudo de sociólogos e geógrafos franceses
(Lefebvre, 2001 e Haumont, 2001).
Dentre os programas sociais implementados na França, os HLM, habitats de aluguel moderado
construídos, sobretudo, dos anos 1960 aos 1980, são destinados prioritariamente, às famílias de
operários e de outras categorias de menor poder aquisitivo, atendendo, também, a outras
camadas da classe trabalhadora dos pós‐guerras, no chamado estado de bem estar social. Com
a crise econômica que se instala na França nos anos 1980, o Estado diminui sua oferta,
estimulando e financiando a compra da casa própria e a produção no mercado privado. A
manutenção inexistente do parque imobiliário, seus problemas estruturais e a atração pela casa
própria, fazem com que haja uma evasão da população que consegue financiar suas moradias.
Aos poucos os grandes conjuntos e suas torres, ícones do passado, não atendem mais ao
momento presente, passando a ser responsabilizados por quase todos os problemas e conflitos
sociais existentes em seu interior. A partir de 2007, cerca de 13.000 deles passam a ser
destruídos por ano2.
Quanto à política de habitação social relativa ao mundo rural, com a urbanização inerente à
centralização do poder no estado moderno, a consolidação da industrialização e à mecanização
da agricultura, não há interesse, na maioria a dos países, na produção do habitat social no
campo.
No Brasil, há um grande envolvimento dos arquitetos e urbanistas com as novas concepções
européias do pós‐guerra. Dentre estes, destaca‐se Lúcio Costa e Oscar Niemeyer que, ainda nos
anos 50 criam a capital do País, baseada nos princípios da Carta de Atenas, de criatividade, das
utopias disseminadas pelo mundo ocidental. Quanto à sua política habitacional de grande
envergadura, destaca‐se a criação do BNH ‐ Banco Nacional da Habitação, em 1964, como o
momento que definiu a ordem concebida pela Ditadura Militar (1964‐1983)3. Mesmo extinto,
2Ver

1. Lefebvre, Jean‐Pierre, 2007; 2. Houard, Noémie, 2009; e 3. Marc Bertier&Hervé Marchal&Jean‐Marc Stébé, La
patrimonialisation contre la ségrégation : le cas des grands ensembles français, Métropolitiques, 16 mai 2014.
Disponível em: <URL :http://www.metropolitiques.eu/La‐patrimonialisation‐contre‐la.html>. Acesso: 07 nov. 2014.
3Ver Cintra, Antônio Octávio e HADDAD, Paulo R. (org.). Dilemas do planejamento urbano e regional no Brasil. SP,
Zahar, 1977.
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em 1986, o caminho para este traçado perdura até os nossos dias: ótica da política de incentivo
à propriedade, de priorização da empresa privada de construção civil, de produção em massa.
Do próprio BNH, aos projetos financiados pela CEF e atualmente o MCMV (Minha Casa Minha
Vida),os programas têm, em comum, o financiamento do Estado, com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos próprios trabalhadores, em sistema de compra e
venda, com absorção da mais‐valia pelas empresas do setor imobiliário e lucro dos proprietários
de bairros beneficiados pela infraestrutura. Quanto a incentivo a projetos e programas
diferenciados, com autogestão ou processos não convencionais, são exceções, de difícil acesso
e funcionalidade.
Com a Lei nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008, de autoria do deputado, arquiteto e urbanista
sindicalista Zezel, que assegura às famílias de menor poder aquisitivo a assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de sua habitação, há um avanço das
possibilidades de apropriação do saber, da decisão e das escolhas referentes à habitação. No
entanto, pouco já foi definido para que esta Lei seja apropriada pelos sem terra e sem teto.
Diante da opção quantitativa e não qualitativa de nossos programas habitacionais, das poucas
condições de trabalho dos jovens arquitetos e urbanistas junto às classes trabalhadoras, esta lei
é fruto de mobilização de entidades de arquitetos e urbanistas brasileiros que, como o filósofo
e sociólogo H. Lefebvre priorizam os interesses desse tipo de clientela, em habitat urbano, como
rural, na cidade e no campo, nas águas e na floresta, visto que é a forma como une a teoria à
práxis, o engajamento político do profissional ‐ e não sua profissão – que o faz ultrapassar as
barreiras do sistema.
3

A BUSCA DA AUTOGESTÃO NA CONSTRUÇÃO DO HABITAT DO CAMPO

Vinculado ao Departamento de Arquitetura ‐ DARQ da UFRN, desde 1994 o GERAH assessora o
MST no planejamento, projeto e gestão da construção dos assentamentos rurais por ele
coordenados no RN, tendo como ênfase a questão habitacional. Trabalha, também, na formação
de profissionais que possam atuar nesta temática, na Graduação, com disciplina sobre
assistência técnica, e na Pós‐Graduação, estudando os habitats do campo, assim como a
contribuição de Henri Lefebvre à concepção e método desenvolvido pelo Grupo. Na pesquisa e
na extensão desenvolve ainda projetos com a incorporação de estudantes e colaboradores.
Nesse sentido, suas ações dizem respeito ao planejamento físico‐ambiental de assentamentos,
à implantação de seus habitats ‐ compreendidos enquanto espaços onde predominam a
morada, a educação e a vida cotidiana do coletivo ali sediado ‐ bem como a elaboração de
projetos e a gestão da construção das moradias e/ou de seus espaços livres públicos.
A opção do GERAH por atuar, prioritariamente, junto a um movimento específico, o MST, se
deve à sua compreensão de totalidade e de seu papel transformador, enquanto movimento
social dirigido à reforma agrária, com diretrizes de intervenção em diversas frentes. A proposta
metodológica do Grupo se fundamenta e se desenvolve a partir dos desdobramentos da tese de
Borges (2002), que pressupõe que a configuração espacial do habitat interfere na vida cotidiana
de seus moradores, em suas relações familiares, de vizinhança, suas vinculações com o trabalho,
seus acessos à infraestrutura social, suas condições de vida e seu envolvimento nas estruturas
organizacionais do Movimento. A parceria contempla a participação de seus dirigentes e base
no processo de construção de seus habitats, entendendo que o engajamento esses agentes
proporciona a troca de saberes e de decisão dos diversos grupos.
Com a crescente demanda de suas bases, a infra‐estrutura dos assentamentos passa a ter maior
importância e a moradia passa a ser ponto na pauta de luta do Movimento, ainda que tratada
de forma secundária frente a outras dimensões: como produção, educação e cultura.
Quanto ao do projeto da casa, o órgão gestor das áreas de assentamento rural, o INCRA, utiliza
desde a constituição de 1988, um projeto padrão nos assentamentos de todo país, divulgando‐
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o em cópias entregues às associações de cada grupo em vias de receber a emissão de posse de
uma área. Esse padrão, que pode sofrer apenas pequenas alterações, não respeita as
especificidades das condições ambientais das áreas onde são construídos, nem considera os
hábitos e as necessidades das famílias contempladas. Diferentemente do projeto da casa para a
cidade, não apresenta autoria, nem é registrado nos conselhos profissionais cabíveis. Quanto ao
recurso para material de construção, o mesmo é insuficiente para atender às necessidades
estruturais da moradia projetada. Além disso, tudo é realizado segundo as capacidades de
transporte e negociação das comissões de compras do Órgão.
Até o governo de Fernando Henrique Cardoso (presidente do Brasil em duas gestões, no período
de 1994 a 2002), a casa padrão é construída de duas maneiras: através de construtoras
contratadas pelos assentados/INCRA, que se ocupa da construção, cabendo ao futuro morador
aguardar o fim da obra, às vezes sendo contratado pela empresa, quando trabalhador da
construção civil; e através da autoconstrução ou mutirão organizado por movimentos sociais ou
assessorias, onde há a fiscalização de técnicos do INCRA, de acordo com métodos e poderes de
decisão variados. Nesses casos o processo construtivo fica a cargo de quem, no local, tem mais
conhecimento construtivo prático, ficando a execução de cada casa sob a responsabilidade de
seus moradores, do movimento ou de pedreiros, quando contratados individualmente ou
coletivamente.
Atualmente, apesar dos valores da casa padrão terem aumentado, ainda vigoram essas duas
modalidades, assim como os problemas construtivos. O acompanhamento realizado pelos
técnicos do INCRA e das construtoras é precário, devido à falta de estrutura administrativa e
técnicos especializados para este tipo de tarefa, acúmulo de funções, descontinuidade de
acompanhamento dos técnicos do órgão, da construtora ou da entidade organizadora do grupo
social envolvido e remunerações financeiras, não condizentes com as funções exercidas.
Como exceção, há experiências com participação ou orientação técnica de profissionais da área
da construção civil – engenheiros civis e arquitetos e urbanistas, por exemplo, por iniciativas de
universidades, organizações não governamentais ou profissionais isolados. Na maioria dos
casos, no entanto, os assentados têm dificuldade de controlar os custos, a qualidade e a
finalização da obra de sua casa, não se apropriando, portanto, do processo ali desenvolvido.
Muitas das moradias construídas nessas condições chegam a sofrer duas ou até três reformas
para que sejam solucionados os problemas das intervenções anteriores, na maioria das vezes
sem sucesso.
Diante dessa realidade, as ações da assessoria do DARQ/GERAH ao MST, partem de experiências
específicas, diante do grande número de assentamentos rurais no Estado (Figura 01) e criam
parâmetros para os projetos e processo de construção do habitat social no campo. Sua
intervenção junto ao Movimento compartilha saberes que vão, pouco a pouco, sendo utilizados
dos dois lados.
O Movimento começa, em 2000, a luta para desvincular a construção de seus assentamentos da
tradicional contratação de empreiteiras, devido à “má qualidade de suas obras, dominadas pela
lógica do lucro e da falta de controle dos moradores sobre as mesmas” (dirigente do MST). Nesse
sentido, o Movimento apresenta lucidez no diagnóstico das dificuldades nas obras entregues às
empreiteiras e sua atuação amadurece em contato com colaborações de diversas partes do país,
rumo à apropriação dos procedimentos específicos à questão habitacional, distante de suas
prioridades enquanto movimento rural.
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Figura 1. Mapa de espacialização dos assentamentos acompanhados pelo MST no RN no ano de 2012. Fonte:
Elaborado pelas autoras com base em dados do INCRA (2012) e do MST (2013).

Entre 2002 e 2004, evidenciando parte da apropriação do Movimento local, realizam‐se em
alguns assentamentos (Espírito Santo e Rosário, por exemplo, ambos localizados no Município
de Ceará Mirim ‐ RN), processos de construção autogeridos, experiências que estabeleceram um
marco importante para a desvinculação das empreiteiras das construções das moradias nos
assentamentos no RN e, depois, no País. Reconhecido como sua assistência técnica, ainda nesse
período o GERAH participa, junto com a direção do MST, de debates com o INCRA e assessora,
em parceria formal com o Órgão, o projeto e a construção do Assentamento Maria da Paz,
realizado por mutirão assistido (Figura 2b). A experiência dá início à revisão do caminho de
intervenção e concepção do grupo, que o chama de O Desenho do Possível (Borges, 2006),
delineando o trabalho de planejamento para assentamentos de habitat concentrado
coordenados pelo MST, especialmente no Nordeste, campo de atuação ainda exótico para o
arquiteto e urbanista, envolvido, sobretudo, como mundo urbanizado e as questões a ele
referentes.

Figura 2. (a) Mutirão de reforma das moradias do Assentamento Rosário, 2009; (b) Mutirão de construção das
moradias do Assentamento Maria da Paz, 2005; (c) Mutirão de construção de moradias do Assentamento Roseli
Nunes, 2009. Fonte: GERAH, 2005 e 2009.

Apesar da Lei da Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social ‐ LATHIS datar de 2008,
acostumados a obras mal construídas e administradas por construtoras, o Movimento a
princípio acredita não necessitar de serviço técnico. Sobre essa questão, se configura ainda uma
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disputa de saberes. O próprio MST passa a reivindicar a efetiva aplicação da Lei somente a partir
de 2012, anos depois de outros movimentos rurais, apesar do amplo debate sobre sua
importância na qualidade das construções do habitat em seus assentamentos.
Este fato demonstra a dificuldade que os movimentos ainda têm de se apropriar dos ganhos que
esta lei traz e ao reivindicá‐la nessas condições, não está claro que a apropria, a incorpora em
suas necessidades. Contraditoriamente, muito provavelmente significa que a domina, por
facilitar o acesso à financiamentos da CEF (que exige responsabilidade técnica e autoria dos
projetos) e aumentar os recursos da moradia (já que há uma verba específica a ser ou não
incorporada pela demanda social).
A partir de 2009, o MST sofre perdas nos seus quadros de militantes, pela orquestração de
denúncias e tentativas de sua criminalização, além de várias ações que o descapitalizam,
dificultando suas condições de acompanhar e dirigir suas áreas e desempenhar um trabalho
baseado no seu papel de liderança e vanguarda política. No RN, os desafios se apresentam. A
assessoria tem dificuldades de adaptar‐se à nova realidade. Os mutirões, com suas fragilidades
e especificidades, precisam de mudanças que os aproximem das práticas construtivas locais.
Procurando minimizar os impactos dessa desestruturação nas práticas em andamento, o Grupo
lança mão de estratégias para potencializar os parcos recursos destinados ao desenvolvimento
dos projetos e à construção dos sonhos dos assentados e da assessoria. A dificuldade de
acompanhamento dessas áreas pelo Movimento, por exemplo, é suprida pela utilização da
infraestrutura da UFRN e recursos de projetos de extensão universitária.
O esforço permitiu a continuidade do Movimento na organização e orientação dos grupos e na
coordenação de assembléias até o ano de 2012, quando devido ao prolongamento de algumas
experiências com a CEF, há uma diminuição de sua participação no cotidiano dos mutirões. A
mudança altera a relação entre os agentes envolvidos, minimizando sua influência nos locais
assessorados, onde se criam novas lideranças, desequilibrando assim, o trabalho da parceria,
que parte do pressuposto de que o planejamento da construção das habitações se fundamenta
na organicidade do Movimento.
A partir deste panorama de atuação, o GERAH reconhece a importância da articulação entre
aqueles que discutem com a questão da habitação social e em conjunto com o MST ‐ e
posteriormente com outros grupos ‐ inaugura em 2006 o I Colóquio Habitat e Cidadania:
habitação de interesse social no campo e contribui em 2011 ‐ sob a coordenação do HABIS
(Grupo de pesquisa em Habitação e Sustentabilidade ‐ IAU ‐ USP/UFSCar), em parceria com a
Usina (Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado) ‐ para a realização da segunda edição.
Em conjunto, os eventos4 discutem, essencialmente, a importância de atualizar e aprofundar o
debate sobre o problema habitacional no campo, delineando encaminhamentos e
possibilidades para o enfrentamento da questão e considerando, sobretudo, as necessidades do
seu habitat, contemplando os interesses do próprio usuário, que debate e defende sua visão de
mundo no primeiro evento (Figura 03a) e da articulação do que poderia compor o Plano Nacional
para Habitação Social Rural5, fruto da segunda edição do colóquio (Figura 03b).
Os produtos dos dois colóquios em conjunto com a Oficina do Habitat do Campo6, promovida
pelo INCRA em 2007, avaliam, propõem e põem em visibilidade a Política para o habitat do
campo representando marcos temporais de sua alteração. Até 2007, por exemplo, a política
4Com

data para ocorrer em maio de 2015, a terceira edição do evento (III Colóquio Habitat e Cidadania: habitação de
interesse social no campo, nas águas e na floresta) incorpora a participação de outras comunidades (extrativistas,
pescadoras e quilombolas, por exemplo) à luta por moradia rural digna, corroborando as discussões do II Colóquio.
5Ver síntese das discussões e propostas do II Colóquio Habitat e Cidadania: habitação social no campo, disponível em:
<http://www.4shared.com/document/fLJ85iTd/DOCUMENTO_BASE_II_COLOQUIO_HAB.html>.
6Na ocasião deste evento, consolidando as posições coletivas das entidades e movimentos presentes, são negociados
financiamentos conjuntos (CEF e INCRA) e inseridas na concepção da Lei de ATHIS, especificidades do mundo rural.
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habitacional para os assentamentos rurais, de responsabilidade do INCRA, se resume ao recurso
do Crédito Instalação, modalidade “aquisição de material de construção”. Já no início do
Governo Lula (presidente do Brasil em duas gestões, no período de 2003‐2010) a CEF financia
em todo o Brasil, inclusive no RN, onde são contemplados dois assentamentos do MST, por causa
da parceria com o GERAH, o Programa Carta de Crédito Rural/FGTS, na Modalidade Construção
de Unidades Habitacionais Coletivas.

Figura 3. (a) Mística de militantes do MST durante o I Colóquio Habitat e Cidadania: habitação de interesse social no
campo; (b) Mesa de discussão durante o II Colóquio Habitat e Cidadania: habitação de interesse social no campo
Fonte: GERAH, 2006 e 2011.

Finalmente, entre projetos da configuração espacial do assentamento, de seu habitat, das
moradias, de espaços livres públicos, dentre outros, assim como o acompanhamento de
construção ou reforma, o DARQ/GERAH tem, sob sua responsabilidade mais de vinte
experiências assessoradas no RN (como exemplo, Figura 04). Quanto às suas especificidades,
pontua‐se como objetivo o alcance do projeto político do Movimento, assim como os interesses
dos moradores, a busca da autogestão e da apropriação dos assentados do processo de
concepção e gestão da construção de seus habitats, o mutirão assistido para construção e
reforma de suas moradias, buscando contribuir na elaboração de uma nova forma de concebê‐
los, assim como a necessidade de uma política pública de habitação para o campo.

Figura 4: (a) Casa no Assentamento Mara da Paz; (b) Casa no Assentamento Bernardo Marim; (c) Casa no
Assentamento Roseli Nunes. Fonte: GERAH, 2005 e 2009.

4

A APROPRIÇÃO DO HABITAT NOS ESPAÇOS DE CONQUISTA DO MOVIMENTO SOCIAL NO
CAMPO

O MST, enquanto movimento social de luta pela reforma agrária no Brasil encarna um conflito
que perpassa a história do país de forma assombrosa: as profundas desigualdades e
contradições no acesso de uma maioria à terra, à renda, e ao habitat como expressão de um
direito e de uma necessidade. O habitat social no campo se traduz, nesse contexto, em conflito
político e econômico configurado na relação dialética dos espaços vivido e concebido, através
do embate entre os interesses e necessidades postos pela lógica de reprodução do capital e pela
lógica de uma busca pela apropriação criativa do habitat de forma a torná‐lo seu habitar.
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No Rio Grande do Norte, o GERAH enquanto assessoria técnica se coloca como mais um dos
agentes deste processo coletivo, contribuindo para a reflexão acerca do habitat social nos
assentamentos, intermediando possibilidades e entraves à apropriação criativa do espaço como
símbolo do morar, do viver, do habitar. Para isso, ampara suas ações na evidência de que,
conforme assinala Borges (2002, p. 36).
Na definição do tipo de habitat de seu assentamento, os assentados trazem sonhos que refletem
sua história. Ela espelha relações sociais que expressam o conflito entre necessidades de
mudanças e tradições culturais. Essas, algumas vezes, confrontam as experiências vividas com
seus desejos de mudança, tanto no plano coletivo, como no individual. Os tipos encontrados
nesses assentamentos representam diferentes opções e a caracterização de cada um deles faz
parte da existência daqueles que vivem nos espaços por eles definidos.
Resgatar sua própria história através da valorização de traços e símbolos de sua cultura levanta
a possibilidade de que este morar traduza o habitar enquanto expressão de um direito político
e também de um direito do humano, pois “[...] no habitar reside a relação do ‘ser humano’ com
a natureza e com seu próprio ‘ser’, e que, para além da necessidade de edificar e morar, faz‐se
necessária a relação com o imaginário, com o transcendente, e isto somente é possível porque
[...] na morada e no habitar, a casa e a linguagem são os dois aspectos complementares do ‘ser
humano’” Lefebvre (2008, p. 79).
Aqui se observa o vínculo com a obra de Lefebvre (2008, 2001), quando destaca o vivido como
possibilidade de análise da realidade urbana e rural contemporânea, pressupostos buscados
pelo GERAH em seu trabalho de assessoria junto aos movimentos sociais do campo. Se esses
movimentos são a expressão das dicotomias de uma sociedade desigual, são também a
expressão dos processos de dominação e apropriação que marcam a realidade e os conflitos
pelo uso e pela qualificação do espaço, e que transparecem nas contradições e nas
possibilidades da vida cotidiana na cidade e no campo, na procura por sentidos e ações que se
contraponham à lógica da técnica pela técnica, do mercado e do consumo. Por isso, afirma
Lefebvre (1970, p. 164‐165): “O conceito de apropriação é um dos mais importantes que tem
nos legado séculos de reflexão filosófica. A ação dos grupos humanos sobre o ambiente material
e natural tem duas modalidades, dois atributos: a dominação e a apropriação. Eles deveriam
seguir juntos, mas frequentemente se separam. A dominação sobre a natureza material,
resultante de operações técnicas, devasta esta natureza permitindo que as sociedades lhe
substituam os produtos. A apropriação não devasta, mas transforma a natureza – o corpo e a
vida biológicos, o tempo e o espaço dados – em bens humanos. A apropriação é o objetivo, o
sentido, a finalidade da vida social. Sem a apropriação, a dominação técnica sobre a natureza
tende em direção ao irracional, ao crescimento sem limites. Sem apropriação, pode haver
crescimento econômico e técnico, mas o desenvolvimento social, propriamente dito,
permanece nulo”.
A dinâmica de dominação e apropriação na sociedade atual representa, assim, as próprias
contradições inerentes ao modo de produção capitalista e seus mecanismos e estratégias de
reprodução, que interferem enormemente na produção do espaço, num processo desigual e
excludente, permeado de ideologias e mecanismos de alienação e manutenção do status quo,
que se mantém em nível de cotidiano.
Nesse sentido, o GERAH ao realizar o exercício de uma assessoria técnica do habitat pretende
mais que isso: escutar e considerar os sujeitos do processo, construindo coletivamente
caminhos para a autonomia política e social nos assentamentos. Nessa caminhada, o vivido e
concebido se entrelaçam constituindo uma relação de conflitos e, ao mesmo tempo, de
possibilidades de concretização de uma apropriação criativa, como indicação de um exercício de
cidadania e de emancipação política.
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ABSTRACT: Constructive culture methods of Serra do Caparaó in the western part of the State
of Espírito Santo in the Southeast region of Brazil, stands out for presenting a blend of traditional
technologies of German and Portuguese heritage adapted to the possibilities of the region, in
particular as regards to constructive materials. These materials are extremely efficient to the
point of view of low cost and possibility of reuse, and as a result, the outcome architecture is
notable for showing its relatively simple construction’s practices. In this respect, presenting this
region through its vernacular heritage, formed by its traditional architecture integrated to the
local landscape is a way of recognizing such an identity and cultural value, which emphasizes the
beauty of this rural tradition. In addition it brings light to small local cultures that have often
been obscured by a civilization which focuses on an overwhelming technological approach, that
generally do not take into account that these practices are paramount in the quest for
sustainability.
Keywords: rural architecture, vernacular and sustainability.
RESUMO: A cultura construtiva da Serra do Caparaó, no oeste do Estado do Espírito Santo, Brasil,
destaca‐se por apresentar tecnologias tradicionais da cultura alemã e portuguesa mescladas e
adaptadas às possibilidades materiais da região, em especial aquelas referentes aos materiais
de construção locais. Extremamente eficiente sobre o ponto de vista do baixo custo e da
possibilidade de reuso, esta arquitetura destaca‐se por práticas construtivas relativamente
simples, mas que possibilitam um conforto ambiental adequado, integração e coerência
paisagística com o entorno e reflete tradições culturais sólidas e enraizadas. Apresentar esta
região através do seu patrimônio vernáculo, formado pela sua arquitetura tradicional e
integrado à paisagem local é uma forma de reconhecer sua identidade e valor cultural buscando
acentuar a beleza desta tradição rural, aceitando como importantes as pequenas culturas locais
que foram muitas vezes obscurecidas por um mundo entorpecido por uma cultura tecnológica
massacrante mas também procurando entender estas práticas como eventuais aliadas de uma
busca pela sustentabilidade.
Palavras‐chave: arquitetura rural, vernáculo e sustentabilidade.
1

INTRODUÇÃO.

A recusa da moderna tecnologia construtiva para a arquitetura vernácula em geral não diz
respeito a um posicionamento de princípios contra o progresso e a indústria, mas sim a procura
de um discurso sustentável baseados na economia de meios e na busca de soluções eco
eficientes ainda que de baixa produtividade e que são, sobretudo, assentados em tradições
culturais.
Observemos que a arquitetura vernácula transmite através das suas práticas uma tradição
construtiva que não apenas é bela e assentada em uma memória coletiva, mas que também se
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mostra geralmente mais adequada do que a moderna técnica da arquitetura convencional, para
resolver problemas sócio habitacionais que se apresentam em regiões rurais e que poderiam ser
enumerados da seguinte forma: não agressão ao meio ambiente de uma forma geral (os
materiais vernáculos, na sua maior parte, não agridem o meio da mesma forma que a fabricação
do cimento Portland, por exemplo); não agressão ao meio ambiente de uma forma específica (o
entulho da construção vernácula é absorvido pelo meio sem traumas); custos menores no
transporte e na aquisição de materiais já que trabalha com materiais locais; função social na
utilização de uma mão de obra local; e maior eficiência no conforto ambiental por parte dos
seus materiais quando comparados com os materiais convencionais de baixo custo (ou seja, os
de preços compatíveis com os da arquitetura vernácula).
Se convirmos que além disso, de uma forma geral, a estética da arquitetura vernácula suplanta
largamente a estética da arquitetura moderna de baixo‐custo, podemos então acreditar que a
arquitetura vernácula agrega valor à paisagem cultural e funciona portanto como um agente de
incremento da economia local, em especial através do viés do turismo patrimonial.
Por fim, o problema da baixa produtividade que está presente nos processos da arquitetura
vernácula parecem não tomar grande expressão no meio rural fortemente marcado por um
baixo índice de ocupação do solo e por uma expressiva lentidão no tempo cultural,
singularmente distinto daquele tempo urbano que reclama por modismos, mudanças e
globalização.
2

O TERRITÓRIO

O território onde se encontram os municípios da Serra do Caparaó é marcado por um relevo
acidentado, recortado entre morros, pedras, vales, córregos, cachoeiras, áreas de cultivo,
pastagens e resquícios de Mata Atlântica. A altitude mínima registrada é no município de Irupi,
com 640 m, enquanto a máxima é em Iúna, por conta do Pico Colossus com 2.849 m de altitude,
mas a maior parte do território ocupado por estes ‘municípios varia entre 640 e 1500 m de
altitude. As características geográficas da região favoreceram o desenvolvimento do café
arábica, popularmente conhecido como o ‘café das montanhas’ (Silveira, 2012).
A lavoura cafeeira, concentrada nas áreas de temperatura amena, predomina na paisagem,
enquanto a Mata Atlântica aparece pontualmente, ainda que seja mantida por alguns
proprietários na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). À esta paisagem,
somam‐se as áreas de pastagem, preferencialmente nos fundos dos vales, e as plantações de
eucalipto, que vem ganhando força diante da lavoura cafeeira. Nas vistas aéreas da região, a
organização do cafezal chama a atenção, o plantio alinhado, seguindo as curvas de nível nas
áreas mais íngremes, e recortados pelas estradas ou carreadores, parece um desenho.
Neste cenário se encontram os objetos de estudo desta pesquisa, as casas ou ‘casarões’, como
são denominadas pelos habitantes da região. Estas edificações, construídas com os materiais
locais, se integram a paisagem, revelando através das tipologias e técnicas utilizadas a história
cultural do desenvolvimento local. Como menciona Angelstam (2003): “The landscape is the
product of a series of historical processes, which have left tangible culture‐historical elements
in the form of settlements, roads, other infrastructures and land‐use systems”.
As casas começaram a ser construídas à medida que a lavoura cafeeira foi se desenvolvendo.
Para a implantação do sítio os principais fatores levados em consideração foram a qualidade da
terra e a disponibilidade de água. Uma terra fértil era essencial para o bom desenvolvimento
das lavouras, desta forma, se fazia necessário também a derrubada das matas nativas para dar
espaço às plantações.
A implantação do núcleo doméstico se dava em locais onde era possível uma boa visibilidade da
propriedade, principalmente do entorno da casa, onde se situavam o terreiro para a secagem
do café e as construções complementares (moinho, monjolo, paióis etc).
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Figura 01. Casarão do Sr. Helio Gringa (Ibatiba) mostrando a cozinha aos fundos. Fonte: Silveira, 2012.

Em posição mais elevada em relação ao restante da propriedade as casas sede eram geralmente
implantadas à meia encosta aproveitando o desnível do terreno para não fazer movimentações
onerosas de terra, desta forma, acabam apresentando dois pavimentos na fachada frontal (área
social da residência), enquanto a fachada dos fundos fica ao rés do chão (setor de serviços – ver
Figura 01).
Nas proximidades da casa sede eram implantadas as construções complementares como os
paióis, as tulhas, os engenhos, moinhos, e em alguns casos as ‘cozinhas suja’ (cozinha externa
em anexo à residência, que normalmente era utilizada diurnamente), alambique, abrigos de
animais, hortas e pomares. Juntos, estes elementos configuravam uma espécie de ‘habitat rural’
onde decorria a vida familiar. Elementos de grande importância para a conformação deste
espaço eram os terreiros, utilizados para a secagem do café, nesta área a boa insolação é
essencial para a sua implantação.
Hoje, a maior parte dos componentes que formavam o ‘habitat rural’ descrito anteriormente
não existe mais. Há casos em que é possível encontrar vestígios de localização destes
componentes, mas na maioria das propriedades percorridas só foi possível saber sobre eles
através de relatos dos moradores entrevistados.
Com as transformações, as construções complementares que se mantiveram na maioria das
propriedades foram os paióis e as tulhas. Já os moinhos e monjolos foram os primeiros a
desaparecer, provavelmente devido à evolução tecnológica pois logo foram substituídos por
máquinas elétricas de manuseio mais fácil e maior produtividade. Os engenhos de cana‐de‐
açúcar também quase não são encontrados, senão em algumas poucas propriedades onde os
donos optaram por mantê‐los como forma de preservar a memória, pois eles não são mais
utilizados. Os terreiros foram mantidos, pois ainda são utilizados para secagem do café. Mas,
em praticamente todas as casas levantadas, eles são cimentados, o que é uma intervenção
recente, pois o mais comum era o terreiro ser de terra batida, sem nenhum tipo de
pavimentação.
Com relação à arquitetura, as análises verificaram a simplicidade formal destas construções,
característica de arquiteturas tradicionais, e forte influência da arquitetura rural mineira,
observada principalmente no tipo de implantação das casas sede em meia encosta, tido
tradicionalmente como ‘partido mineiro’ pela historiografia. Através da análise de plantas foi
possível compreender melhor o programa de necessidades destas residências, cuidadosamente
pensado para atender as preocupações do homem do campo e não tão simples assim na sua
intricada rede de relações interpessoais e subjetivas. O estudo das edificações e sua forma de
implantação, características arquitetônicas e técnicas construtivas foram essenciais para se
compreender a realidade histórica em questão.
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3

AS TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Os ‘casarões’ foram construídos entre o final do século XIX e meados do século XX, e apresentam
características vernáculas. A cultura predominante na região do Caparaó no Espírito Santo é de
origem portuguesa (mineiros e paulistas) mas no Alto Caparaó houveram imigrantes alemães
que chegaram no início do século XX (Wikipedia.pt). Para a construção foram utilizados materiais
encontrados na região, como a madeira, retirada das matas, e o barro, além de se valer das
técnicas construtivas tradicionais, como a estrutura em madeira, o pau‐a‐pique e tijolos
cerâmicos artesanais.
A estrutura de madeira é formada por esteios e baldrames, em uma espécie de gaiola. Nas casas
mais antigas, do final do século XIX, é possível encontrar a vedação em pau‐a‐pique (tabique),
mas, em grande parte das edificações predomina as alvenarias de tijolos cerâmicos artesanais,
pois a técnica já era bem difundida na época em que foram construídas (final do século XIX e
meados do XX). Ainda é possível encontrar o pau‐a‐pique nos anexos (ver Figura 02) em uma
tecnologia muito similar ao que se constrói de forma geral em toda América Latina como
constatou o Programa PROTERRA.
O piso, formado por um tabuado corrido, apoiado sobre uma sequência de barrotes de madeira,
colocado em sentido contrário ao das tábuas. No pavimento residencial, a utilização de assoalho
é unânime, quanto ao porão, verificou‐se que o piso em terra batida era predominante, sendo
encontrado algumas exceções.
A estrutura do telhado sempre é de madeira, armada em tesouras de forma simples. As
coberturas de telhas de barro, do tipo capa e canal ‐ a que os moradores mais antigos chamam
de ‘telha combuca’ – e do tipo telhas de Marseilhe. Os beirais apresentam pequenas dimensões,
até mesmo nas construções de pau‐a‐pique, e geralmente a estrutura de madeira do telhado
fica aparente neste local.

Figura 02. Paiol pertencente ao Casarão do Sr. Claudio Moreno (Ibatiba) em pau‐a‐pique. Fonte: Silveira, 2012.

Sobre a construção das casas um fato interessante narrado por antigos proprietários é o de que
algumas vezes a estrutura de madeira utilizada nestas construções eram reaproveitadas de
outras edificações mais antigas, que existiam na propriedade da família. Nestes casos elas
poderiam ter sido construídas em um local diferente, na mesma propriedade, ou em outra
propriedade de algum outro membro da mesma família. Desta forma, se a edificação
encontrada hoje tem uma determinada data de construção, pode‐se dizer que a sua estrutura
propriamente, pode ser mais antiga ainda.
Também foi observado que alguns casarões apresentaram diferentes etapas de construção, em
parte porque a família crescia em parte porque ela se estabelecia. A parte mais antiga,
construída no século XIX, geralmente possuía vedação em pau‐a‐pique. Posteriormente, em
geral datado do início do século XX, observa‐se uma ampliação na casa, mantendo a tradição
construtiva com a estrutura de madeira mas a vedação sendo feita de tijolos burros. Há ainda
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um terceiro momento, por volta da década de 1980, onde são inseridos os anexos, já em
alvenaria e concreto armado com vedações em tijolos furados.
É interessante refletir sobre esse fato pois mostra a passagem da edificação pelo tempo, e a
tentativa de adaptá‐la às novas tecnologias que chegaram ao meio rural, mesmo que
tardiamente. Por um lado verifica‐se a necessidade de adaptação da infraestrutura doméstica,
como as instalações hidráulicas e elétricas nas residências, por outro a necessidade de
ampliação, por casos diversos.
A grande questão a ser discutida é como a técnica tradicional, mantida até meados do século XX
foi rapidamente suplantada pelas novas tecnologias comumente usadas no meio urbano. Nos
objetos de estudo desta pesquisa é possível fazer a leitura da passagem da edificação pelo
tempo, mas durante o levantamento de campo foi possível observar que a maior parte das
edificações construídas na segunda metade do século XX já adotaram estas novas tecnologias,
perdendo em parte a identidade tradicional com o lugar.
Apresentar esta região através do seu patrimônio vernáculo, formado pela sua arquitetura
tradicional e integrado à paisagem local é uma forma de reconhecer sua identidade e valor
cultural buscando acentuar a beleza desta tradição rural, aceitando como importantes as
pequenas culturas locais que foram muitas vezes obscurecidas por um mundo entorpecido por
uma cultura tecnológica massacrante.
4

ADAPTABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA AO MEIO

Já Ruskin preconizava no século XIX a ideia de que o patrimônio construído da humanidade
deveria ser todo preservado em função dos enormes valores sociais (trabalho) e culturais
(artísticos) contidos (Ruskin,2008). Nunca esta tese teve tanta validade quanto nos dias atuais
quando constata‐se o fato de que a construção civil sozinha concentra um gasto enorme dos
recursos disponíveis do planeta ‐ “approximately 50 percent of all raw materials humans take
from nature are for use in buildings” (Avrami, 2011) – o que aponta para a necessidade, por
motivos de sustentabilidade, da não destruição dentro do possível do patrimônio construído da
humanidade e, consequentemente, da sua requalificação, reabilitação ou reciclagem. A
arquitetura vernácula tem práticas que parecem atender a estas novas demandas e portanto
não é demasiado revisitá‐la com estes propósitos.
Uma arquitetura de caráter vernáculo tem aspectos de sustentabilidade muito fortes porque
em geral ela se inscreve dentro dos seguintes parâmetros: trabalha com materiais de construção
de origem local evitando determinados gastos relacionados ao transporte e seus insumos;
trabalha com matéria prima pouco beneficiada e sempre beneficiada em processos artesanais
de forma que o processo de industrialização com todas as eventuais consequências contrárias
aos parâmetros da sustentabilidade, raramente está presente na arquitetura vernácula;
consome materiais que foram beneficiados com pouca demanda energética, em especial no
caso da pedra e da arquitetura de terra crua; trabalha majoritariamente com recursos
renováveis e os recursos não renováveis envolvidos são em geral recicláveis, dessa forma a
construção vernácula quando demolida não gera poluentes ou mesmo dejetos significativos;
trabalha com mão de obra local e que propicia o cooperativismo agregando valor às pequenas
comunidades e estreitando os laços culturais e solidários da sociedade na qual se insere e por
último, utiliza‐se em geral de materiais que quando extraídos do meio‐ambiente não ameaçam
a preservação nem a qualidade do ecossistema, o que é o caso das madeiras, pedras e argilas
que são a base das práticas construtivas do Caparaó. Desta forma, esta arquitetura é não só
sustentável no sentido tradicional como também num sentido mais amplo e social.
As fundações das construções do Caparaó quando não em estacas utilizam‐se invariavelmente
de pedra local, sendo que as rochas que afloram na região são os gnaisses e os charnockitos
foliados (http://www.icmbio.gov.br/). Os gnaisses são pedras bastante úteis para a construção
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civil com grande resistência à compressão, resistência ao desgaste, resistência ao fogo, mas com
pouca trabalhabilidade, além disso, aderem mediocremente às argamassas de cal, motivo pelo
qual eram usados principalmente nas fundações, pois se usados em paredes geram alvenarias
espessas e inconvenientemente pesadas (Ribeiro, 2009). Estas pedras são deitadas na vala sem
o uso de nenhum tipo de argamassa, mas aonde muitas vezes se verte por cima a ‘calda’, uma
espécie de barro liquefeito que coopera com o assentamento das fundações a medida em que
esta vai sendo carregada ao longo da construção e comprimida no fundo da vala: esta é uma
prática antiga na nossa tradição luso‐brasileira bastante identificada em diversas regiões do
Brasil (Vasconcellos, 1979).
Sobre o ponto de vista das estruturas de madeira o abate de espécies nativas da mata Atlântica
que no Caparaó encontra‐se ainda vicejando por conta da inacessibilidade de áreas em altitudes
grandes e médias, é largamente aceitável na escala rural e artesanal em que tem sido feito, pois
certamente este abate é ainda absorvível pela autorregeneração da mata nativa. Além do mais,
estas estruturas têm se mostrado ao longo do tempo excelentes para serem recicladas, como
tradicionalmente tem se observado, sendo que algumas estão em uso há muitas dezenas de
anos.
Na região do Caparaó “dentre as espécies que mais se destacam podemos citar as perobas, o
cedro, as canelas, o araribá, o jatobá, embaúbas, e muitas outras” (http://www.icmbio.gov.br/).
Em médias alturas encontramos ainda a canjerana, o adrago, contudo, algumas “espécies,
outrora abundantes, tornaram‐se hoje raras devido à intensa procura de madeira pelo mercado”
(idem) motivo pelo qual não se recomenda a extração de algumas delas.
Entre estas madeiras uteis podemos citar a peroba, peroba‐rosa ou guatambu (Aspidosperma)
que é uma madeira pesada, dura ao corte, mas de boa trabalhabilidade, na construção civil é
muito usada para vigas, esquadrias, estruturas de telhado, “no tempo das tábuas corridas seu
uso consagrou‐se em assoalhos de duas cores, pelo emprego alternado de peroba e canela‐
preta” (Gonzaga, 2006), nos testes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – SP, feitos com um
exemplar proveniente do Espírito Santo todos os limites de resistência encontrados foram
considerados excelentes, com exceção da resistência ao fendilhamento que foi apenas regular
(Gonzaga, 2006). O cedro (Cedrella Fissilis) que é uma das madeiras brasileiras mais fáceis de
trabalhar e portanto de maior amplitude de uso sendo largamente empregada em marcenaria
em geral, em móveis e esquadrias (portas e janelas) assim como em elementos de caráter
artístico como os oratórios e apesar da larga trabalhabilidade apresentada, também é uma
madeira resistente, pois o seu óleo essencial caracteriza‐se por ser uma excelente proteção
contra xilófagos, a casca também é utilizada na medicina popular (Brack, 2011). A canela‐
amarela (Nectranda Lanceolata) muito utilizada na construção civil em forro, tábua corrida,
ripas, tacos, móveis etc. Entre as madeiras estruturais temos também a canjerana (Cabralea
Canjerana) que é uma excelente madeira que possui alta resistência ao apodrecimento e ao
ataque de insetos e é utilizada na fabricação de móveis e na marcenaria e carpintaria em geral,
o suco dos frutos desta árvore tem uma poderosa ação inseticida e dela aproveita‐se a casca e
as raízes na medicina popular local: como purgativo, febrífugo e adstringente (Brack, 2011). De
todas essas madeiras a cultura regional parece aproveitar tudo, o cerne para as tábuas, o
alburno e as cascas para fasquios, lenha e também para uso na medicina popular.
No Caparaó as paredes, estruturadas em madeira, tem os seus vãos vedados com pau‐a‐pique
(taipa de mão ou tabique) ou com tijolos cerâmicos burros, assim como as coberturas foram
feitas em telhas cerâmicas. Pelo que observamos ao longo de nossa pesquisa de campo ainda
temos bastantes vestígios deste material cerâmico mais antigo de cunho artesanal ‐ com certeza
fabricado no próprio local dado à boa qualidade da argila do Caparaó ‐ contudo não foram
encontradas olarias artesanais entre as construções auxiliares dos casarões o que nos faz supor
que estas caíram em desuso e as instalações de produção começaram a desaparecer a partir do
momento em que o material cerâmico – tanto telhas quanto tijolos – passaram a serem
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fabricados com melhor qualidade e a preços bastante compensadores pelas olarias industriais.
Observamos também a prática do reuso com estes tijolos de enchimento: assim paredes
notoriamente pertencentes a um período mais recente foram construídas com material
artesanal fabricado há mais tempo, proveniente geralmente de demolições feitas no próprio
local.
De uma forma geral o reuso é uma prática entranhada nos costumes desta arquitetura ‐ em
grande parte devido a uma falta contumaz de materiais ‐ e parte significativa das instalações
complementares que desapareceram (engenhos, paióis, tulhas etc) na verdade foram demolidas
e tiveram o seu material reapropriado em ampliações e reformas feitas na casa principal
(casarão). Essas informações foram obtidas com os proprietários na medida em que a nossa
pesquisa de campo contemplou também entrevistas com os moradores, onde se constatou que
a maior parte deles era descendente dos primeiros construtores e alteraram as suas casas ao
longo do tempo, inserindo não apenas mais conforto (banheiros e cozinhas equipadas) mas
também ampliando a parte intima (número de quartos) para absorver as vezes, mais uma família
na casa.
A mão de obra local parece ter dado conta de todos os problemas técnicos enfrentados, na
verdade não foram encontrados exemplares desta arquitetura vernácula em que partes
defeituosas originárias de má execução tivessem sido identificadas tais como fraturas nas
alvenarias, flexão exagerada da cumeeira de telhados etc. e as poucas edificações em ruínas do
local parecem ter chegado a este estado simplesmente por abandono e falta de manutenção.
As vagas migratórias para o meio urbano, especialmente marcantes após a industrialização
tardia do país podem ser responsabilizadas por esse esvaziamento literal da vida no campo, a
juventude parece não se adaptar ao tempo mais lento que uma vida rural impõe e acaba
migrando para as grandes cidades em procura de trabalho e estudo. Por outro lado condições
próprias deste viver mais próximo à natureza parecem propiciar uma extensão de vida bastante
saudável a esta população fazendo, por exemplo, que tivéssemos encontrado ainda dois ou três
septuagenários ativos e requisitados na área da construção vernácula, especialistas em
madeiras e barro.
É importante realçar que a arquitetura vernácula não é executada com mão de obra
desqualificada, ao contrário até, taipeiros e marceneiros necessitam de experiência, uma
experiência que não é acadêmica e que no período colonial era obtida através das corporações
de ofícios (ao menos nos grandes centros) e que nos tempos atuais persistiu muitas vezes
através de tradições familiares de pai para filho ou de mestre para aprendiz, infelizmente essa
mão de obra qualificada, pelos problemas expostos acima, não tem sido reposta
adequadamente pela entrada no mercado de jovens interessados na profissão o que nos leva a
crer que em um futuro próximo teremos problemas de manutenção destas antigas estruturas,
fazendo‐se muitas vezes necessário refletir sobre a necessidade de um registro técnico das
mesmas através de meios impressos e audiovisuais: é importante realçar que esses registros
podem ser importantes quando da empreitada de oficinas escolas, prática que tem sido
estimulada nos últimos anos pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
como forma de fomentar o retorno a técnicas tradicionais necessárias para a preservação do
nosso patrimônio arquitetônico.
Embora as temperaturas médias anuais do Caparaó sejam em torno de 20º C temos variações
climáticas substanciais, e noites enregelantes no inverno são sucedidas por dias escaldantes no
verão. Uma construção em que seus materiais apresentem características isolantes e gere
conforto climático é importante e a arquitetura de terra parece se adequar a estas necessidades.
É sabido que a arquitetura de terra, empregada nas mais variadas culturas e nas mais variadas
latitudes, propicia ambientes acolhedores e que pelas características dos seus materiais, quando
bem executada, pode implicar em uma ‘sensação de real conforto térmico’ (Dethier, 1993).

879

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Algumas das questões mais importantes discutidas no campo do patrimônio hoje dizem respeito
a questão da paisagem cultural, de acordo com Assunto (2013) a paisagem é a síntese formal,
expressão da ambiência – tanto sobre sua vertente biológica quanto cultural – sobre o território.
Esta definição é perfeita para definirmos a paisagem cultural da Serra do Caparaó, onde a cultura
humana adequou‐se ao meio ambiente extraindo dele de forma sustentável os materiais
necessários para a sua sobrevivência. A arquitetura local compartilha com o território e o
ambiente as cores e a aparência: são as mesmas pedras, argilas e madeiras que são utilizadas
nas distintas fábricas, algumas delas revestidas e caiadas, mas que usam os pigmentos locais,
sejam as terras naturais do espectro dos ocres (óxidos de ferro que variam do amarelado ao
marrom avermelhado) ou os negros de fumo (fuligem) mesclados ao branco das cales. Os
pigmentos de origem vegetal são menos usados, apesar das belíssimas cores proporcionadas
pelo urucum, o jenipapo, a folha de Macaé, a folha da beterraba, a folha da couve e outros, pelo
fato de que estes pigmentos ‐ ao contrário das terras naturais ou queimadas – apresentarem‐se
muito sensíveis à oxidação pela luz e desbotarem rapidamente sendo usados portanto apenas
internamente (coloração de madeiras de oratórios e pinturas parietais decorativas à têmpera).
Usando os conceitos de Assunto podemos afirmar que a arquitetura vernácula apresenta na sua
tectônica uma síntese entre território e ambiência que a integra harmonicamente à paisagem
de uma forma muito difícil de ser obtida pela arquitetura acadêmica, que se utiliza de materiais
não locais e de tecnologias não tradicionais e globalizadas.
Por último, mas não menos importante, a arquitetura vernácula é sustentável também por sua
faceta financeira. O apelo a uma arquitetura em que grande parte dos materiais são fornecidos
gratuitamente pela natureza (madeiras, pedras e argilas) e na qual o principal custo é a mão de
obra, possibilita uma autonomia em que raramente as pessoas são obrigadas a recorrerem a um
sistema bancário onde mesmo programas tidos por populares como o microcrédito (no Brasil
atual intitulado ‘Minha casa minha vida’) ‘cuja suposta excelência é tão apregoada pelas
instituições financeiras’ podem também ser causadores, segundo David Harvey (2014), de
‘escravidão por dívidas’. A autonomia financeira em relação ao sistema bancário mundial é
indubitavelmente um aspecto a ser estimado por uma ‘nova sustentabilidade’.
Mesmo a mão de obra desta arquitetura vernácula pode ter seus custos radicalmente
diminuídos, pois o sistema de arquitetura de terra empregado no Caparaó possibilita a
construção em mutirão ou em cooperativa, onde um técnico especializado dirige uma massa
maior de colaboradores não especializados, prática essa que não apenas reduz os custos como
também incrementa a solidariedade, a autonomia e os laços culturais da comunidade. Assim, o
canteiro de obras em mutirão ‘forma’ ou ao menos ilustra uma quantidade de locais com um
mínimo de conhecimentos técnicos que poderão posteriormente serem reutilizados em outros
trabalhos comunitários ou mesmo em trabalhos individuais de manutenção de suas próprias
residências.
5

CONCLUSÕES

Evidentemente as práticas da arquitetura vernácula não são a resposta que as questões da
moderna sustentabilidade requerem, nem é possível pensar que práticas artesanais possam
resolver problemas que se colocam em escala planetária. Por outro lado talvez seja interessante
observar que a sustentabilidade do ambiente construído cada vez mais se torna uma busca que
requer práticas inter‐relacionadas, seja isso compreendido como uma ação entre disciplinas
afins como a engenharia dos materiais, a biologia, a botânica, a arquitetura e o urbanismo mas
também como uma prática de ações diferenciadas para casos distintos, e embora a preservação
de alguns centros históricos possa ser questionada em termos de sustentabilidade, nos parece
que quando se trata da arquitetura rural e do seu entorno, que a conservação da paisagem
cultural ‐ conceito relativamente novo no campo do patrimônio – é indiscutivelmente
sustentável pois coloca na ordem do dia a preservação de campos e matas nativas assim como
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impede a expansão urbana e a ocupação de terras produtivas. Por fim, gostaríamos de terminar
mais uma vez citando Avrami (2011): “Consider sustainable management of the built
environment as a large system of interrelating subsystems, of which heritage conservation is
one”.
6
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ABSTRACT: The construction industry is one of the most wasteful industries in Brazil. As a con‐
sequence, new construction processes are constantly being developed aiming to improve its
performance and reduce the environment impact. Through the identification of positive and
negative case studies in remote sites where extreme weather, difficult access, and limited infra‐
structure are prevalent, the lessons learnt can be adopted to improve construction in urban
sites. In this context, this study aims to reach a sustainable development for the construction
industry by construction waste reduction and rationalised production which can be achieved
through the use of best practices such as dedication to early stages of the project, multi‐discipli‐
nary team, and the use of pre‐fabricated modules.
Keywords: construction process; remote sites; sustainable development.
RESUMO: O setor da construção civil é um dos maiores produtores de resíduos do Brasil. Em
virtude disso, a busca por processos construtivos menos impactantes ao meio tem se
intensificado a cada dia. Através da identificação dos pontos positivos e negativos das obras
executadas em ambientes remotos ‐ sujeitos às condições climáticas extremas, difícil acesso e
falta de infraestrutura ‐, esse conhecimento pode ser adotado para aperfeiçoar as práticas
construtivas em ambientes urbanos. Dessa forma, atua‐se em busca do desenvolvimento
sustentável da indústria da construção civil, visando a redução de desperdício e a racionalização
das obras através da adoção de boas práticas de projeto, tais como minuciosa análise do local
de projeto, dedicação à fase de planejamento, equipe multidisciplinar e uso de elementos pré
fabricados.
Palavras‐chave: processo construtivo; ambientes remotos; desenvolvimento sustentável.
1 INTRODUÇÃO
A sustentabilidade é um tema multidisciplinar, que envolve questões sociais, econômicas e
ambientais. A política dos 3Rs consiste num conceito surgido em 1992, na Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que enumera um conjunto de
ações ‐ reduzir, reutilizar e reciclar ‐ a serem adotadas em favor da preservação do meio
ambiente. Dentro dessa política, destaca‐se a ação "reduzir", relacionada ao consumo
consciente. Conforme Pádua (2000), a essência dos problemas ecológico‐ambientais da
sociedade contemporânea encontra‐se no seu funcionamento cotidiano, e não em situações
excepcionais e desastrosas. Portanto, o consumo consciente desde o processo produtivo até o
consumidor final é uma das medidas para o sucesso das políticas de sustentabilidade.
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Ao analisar a indústria da construção civil sob essa ótica destacam‐se o elevado consumo de
recursos e a grande quantidade de resíduos gerados no processo construtivo, além do
desperdício de materiais, tempo e energia. Segundo Tessaro et al (2012), dentre os resíduos
sólidos gerados na cidade brasileira por eles analisada, os resíduos de construção e demolição
representam mais de 66%; e dentre esses, 88% correspondem a materiais reutilizáveis ou
recicláveis. Keeler& Burke (2010) afirmam ainda que, em locais com infraestrutura adequada
para recuperação e reciclagem de materiais de construção, a redução desses resíduos
destinados aos aterros sanitários pode chegar a 90%.
Esse setor industrial deve buscar a redução do impacto ambiental de seus empreendimentos
durante o seu processo construtivo e ao longo de sua vida útil. Degani & Cardoso (2002)
consideram que o projeto é o ponto de partida do ciclo de vida de um edifício e apontam que as
soluções minimizadoras do seu impacto ambiental devem surgir nessa etapa. De acordo com Ito
(2007), um melhor processo de projeto, resulta numa melhor qualidade dos projetos e obras,
reduzindo despesas com retrabalhos e desperdícios.
Na execução da obra, a sustentabilidade pode ser atingida através de ações estratégicas, como
a compra responsável, gestão da qualidade, gestão de resíduos sólidos, redução no consumo de
água, energia e transporte e redução das perdas de materiais (Gehlen 2008). De acordo com
Agopyan et al (2003), o desperdício de materiais pode ocorrer no recebimento, na estocagem e
no seu transporte no canteiro. Portanto, o layout do canteiro deve ser considerado como parte
do planejamento da obra já que influencia os fluxos, o transporte de materiais e a sequência das
atividades a serem realizadas. Além disso, os procedimentos adotados, bem como as
ferramentas e equipamentos empregados para a aplicação do material podem acarretar perdas
ou desperdícios.
As medidas sustentáveis não se restringem apenas ao consumo de materiais renováveis ‐
retirados de seu meio natural devido à sua capacidade de renovação ‐ ou reciclados ‐
proveniente de materiais descartados em seu uso cotidiano ou sua origem, muitas vezes
incorporados a outros gerando novos usos. Deve‐se analisar também o ciclo de vida do material,
avaliando durabilidade, custo de manutenção, índice de desperdício em obra e a sua capacidade
em ser reciclado (Alvarez 2003). Através da comparação combinada desses itens é possível
determinar qual material é o mais adequado para cada situação, que dependerá, dentre outros
fatores, do ambiente onde será implantada a edificação e do orçamento disponível. A escolha
dos materiais utilizados é influenciada pela disponibilidade de mão de obra capacitada para
trabalhar com o produto, além da experiência que a empresa possui na utilização do material,
usufruindo de um know‐how sobre seu projeto e sua execução.
As lições aprendidas são oportunidades de economia de tempo e esforço para as organizações,
através do conhecimento de seus fracassos, os quais devem ser neutralizados, e seus sucessos,
os quais devem ser valorizados e reproduzidos (Vargas 2009). Segundo o PMBOK (2008), cada
projeto dá origem a um produto exclusivo, no entanto podem existir elementos comuns a
algumas de suas entregas. É possível, através do aprendizado com situações antecedentes,
identificar e diagnosticar mais facilmente os desvios do projeto, e mitigá‐los com antecedência.
As lições aprendidas devem ser documentadas de forma adequada, de acordo com Vargas
(2009), utilizando linguagem simples, com conteúdo sucinto, contextualizado, e claro, relevante.
Caso contrário, as informações não serão aproveitadas e aplicadas.
Neste contexto, a análise de construções em ambientes remotos pode proporcionar uma
oportunidade de aprendizagem para as construções urbanas, pois, em virtude das grandes
distâncias, não dispõem das mesmas facilidades presentes nas cidades. Podem se apresentar
como ambientes inóspitos, que oferecem condições que dificultam ou inviabilizam o surgimento
ou a manutenção da vida, tais como características climáticas, inexistência ou pouca
disponibilidade de água doce e falta de alimentos ou terras propícias para o seu cultivo. O
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projeto para essas áreas tem condicionantes distintas daquelas encontradas em projetos
urbanos. Nesses casos, os fatores de maior relevância são, geralmente, a condição de interesse
ambiental da área, o clima extremo, a distância e a dificuldade no transporte de materiais.
Através da análise de edificações construídas em ambientes remotos, objetiva‐se identificar os
pontos positivos e negativos nas fases da construção do edifício, apresentando os aplicáveis à
realidade urbana, a fim de desenvolver edificações de maior qualidade e desempenho para os
usuários e com menos desperdício de tempo e de materiais para os construtores.
2 METODOLOGIA
A metodologia adotada para reunir as informações contidas nesse artigo parte da investigação
qualitativa, identificando padrões encontrados nos dados coletados sobre as edificações em
ambientes remotos. As informações provêm de fontes formais, especialmente teses e artigos
científicos publicados, acessadas por meio de pesquisa bibliográfica.
Após a seleção das fontes, foi elaborado um texto base sobre o assunto, relacionando a
sustentabilidade, com foco no consumo consciente, lições aprendidas e edificações em
ambientes remotos, todos direcionados à construção civil. A seguir foram elaboradas sínteses
sobre cada edificação remota analisada, com base nos estudos desenvolvidos por Alvarez entre
os anos 2000 e 2001, além de destacados os aprendizados ‐ erros e acertos ‐ relativos ao
planejamento e execução das edificações. A partir dessas informações foi possível enumerar as
lições aprendidas nas experiências em construções remotas que são adotáveis no contexto
urbano, como um guia de boas práticas a ser seguido pelos projetistas.
3 EDIFICAÇÕES EM AMBIENTES REMOTOS
Os processos projetuais para as áreas remotas são distintos dos desenvolvidos para edificações
urbanas (Alvarez 2003). As leis e normas as quais devem ser respeitadas nas cidades, tais como
os Planos Diretores, os Códigos de Obras e Normas de Incêndio, não são aplicáveis aos
ambientes remotos estudados. Os projetos para essas áreas têm como condicionantes principais
a condição climática extrema, a ausência de infraestrutura, a logística para execução da obra, a
necessidade de fácil manutenção da edificação e a sustentabilidade, essencial por se tratar de
locais de interesse ambiental, onde se busca causar o menor impacto possível.
As edificações em ambientes remotos têm como objetivo servir como apoio, na maioria das
vezes, às atividades científicas, de fiscalização ou turísticas (Alvarez 2003). Como são edificações
experimentais, funcionam como objeto de estudo e apresentam dados propícios a análise de
lições aprendidas, as quais podem ser aplicadas à realidade urbana. Serão avaliadas edificações
situadas em três diferentes localidades: Antártica, Atol das Rocas e Arquipélago de São Pedro e
São Paulo (Fig. 1).

Figura 01. À esquerda, Refúgio Emílio Goeldi, Antártica (Alvarez 2000); ao centro, Estação Científica do Atol das
Rocas (Alvarez 2003); e à direita, Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Viana et al 2009).

3.1 Antártica
O continente Antártico apresenta condições climáticas extremas para a vida humana,
combinando baixas temperaturas e fortes ventos. O interesse pelas investigações científicas,
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entretanto, motivou a necessidade de construções mais adequadas a uma permanência efetiva
na região.
A primeira instalação brasileira na Antártica foi inaugurada em 1984 e funcionava como abrigo
permanente para pesquisadores. Em 2012 a Estação Comandante Ferraz foi atingida por um
incêndio que destruiu as instalações (Alvarez et al 2013). Conforme Alvarez (2000), a Estação
utilizava containers de aço corrugado como sistema construtivo, devido à facilidade de
transporte até a região. Ao longo dos anos, a edificação sofreu expansões por meio da união de
containers. A autora destaca como pontos negativos do projeto:


local de implantação se mostrou inadequado, pois favorecia o acúmulo de neve
especialmente durante o inverno;
 ampliações de acordo com novas necessidades e chefias, o que criou um conjunto caótico
e sem integração com o ambiente;
 união dos containers, pois os corredores de ligação representavam fragilidade,
apresentando rupturas;
 custo de manutenção dos containers, sujeitos à corrosão.
O alto custo de manutenção dos containers motivou o desenvolvimento de outra técnica
construtiva, adotada para o refúgio Emilio Goeldi, construído em 1988 na Ilha do Elefante. A
madeira foi escolhida como material construtivo devido às suas "propriedades térmicas,
coerência ambiental e durabilidade" (Alvarez 2003), já que as condições climáticas da Antártica
são inadequadas ao surgimento de fatores deteriorantes, como fungos, mofos e insetos.
Segundo Alvarez (2000), o sistema desenvolvido considerou a inexistência de energia e mão de
obra especializada para a montagem, além da dificuldade de acesso por mar à área, com
paredões rochosos de 50 metros de altura e rochas emersas, e destaca como pontos positivos
do projeto:


rápida execução, necessária para proteger a equipe das intempéries (montagem completa
em apenas cinco dias);
 utilização de peças de encaixe, evitando ao máximo o uso de conexões metálicas, em
função da corrosão;
 conforto da edificação, considerando aspectos visuais, psicológicos, acústicos, térmicos e
lumínicos;
 reduzido impacto ambiental nas etapas de implantação, uso e manutenção;
 segurança estrutural.
Como pontos negativos, conforme Alvarez (2000), ressaltam‐se:



material combustível (madeira), aumentando o risco de incêndio;
falhas de calafetação, verificada com a entrada de ar frio em algumas juntas de painéis,
que funcionam como vedação da edificação;
 trepidação da edificação, devido aos fortes ventos.
A Estação Comandante Ferraz e o refúgio Emilio Goeldi apresentam como pontos positivos:


análise das condicionantes locais, como aspectos climáticos, ambientais e históricos,
possibilitando o desenvolvimento do projeto para uma região distinta da nossa realidade
tropical;
 estudos sobre as soluções construtivas adotadas em instalações de outros países, o que
representa a troca de conhecimentos e utilização de lições aprendidas;
 atendimento ao programa de necessidades e à legislação ambiental;
 consideração às dificuldades logísticas, como transportar e descarregar os materiais no
continente, para especificar e dimensionar os mesmos;
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metodologia construtiva baseada em sistemas pré‐fabricados, submetidos a testes de
montagem e desmontagem no Brasil, já que não há infraestrutura para acertos ou supri‐
mento de peças na Antártica;
redução ou inexistência de entulho decorrente da construção no continente Antártico.

3.2 Atol das Rocas
O Atol das Rocas está localizado entre a costa do Rio Grande do Norte e o arquipélago de
Fernando de Noronha. Constitui‐se de duas ilhas que totalizam uma área emersa de apenas 7,5
km² morfologicamente plana, onde foi instituída a primeira Reserva Biológica do Brasil (Woelffel
& Alvarez 2009).
Com a bem sucedida experiência na Antártica, surgiu o interesse em desenvolver a Estação
Científica REBIO Rocas. Segundo Woelffel & Alvarez (2009), a primeira edificação foi concluída
em 1993, sendo o projeto influenciado pelas condições climáticas extremas, dificuldade de
transporte de materiais, ausência de infraestrutura e reduzido impacto ambiental. Em 2008 foi
constatada a necessidade de ampliação da capacidade da edificação, e uma nova estação foi
construída, seguindo as diretrizes projetuais da primeira, e utilizando‐se dos dados contidos em
avaliações pós‐ocupação (APO) dessa estação e outras edificações em ambientes remotos.
De acordo com Woelffel & Alvarez (2009), a principal diferença entre as estações do Atol das
Rocas relaciona‐se com a etapa de montagem. Ao contrário da primeira, o cronograma da
segunda estação sofreu atraso, em decorrência da não execução da pré montagem, o que
tornou necessários muitos ajustes ‐ sem as ferramentas adequadas ‐ no local. Destaca‐se a
importância da realização da pré montagem, que identifica possíveis falhas ou dificuldades que
poderiam ocorrer durante a montagem definitiva, em um local remoto, onde são solucionadas
com maior dificuldade. Além disso, o treinamento da equipe e a numeração das peças auxiliam
nos processos de desembarque, armazenamento e montagem (Alvarez 2003).
Woelffel & Alvarez (2009) destacam como pontos positivos dos projetos para o Atol das Rocas:








atenção às solicitações e sugestões dos futuros usuários, bem como a preservação dos
seus costumes, como a permanência em varandas e o uso de redes;
soluções arquitetônicas para evitar o acesso à Estação dos animais nocivos à saúde (ratos e
escorpiões) ‐ construção do refúgio sobre pilotis revestidos em PVC e telas nas aberturas;
sistema construtivo pré‐fabricado em madeira, com peças moduladas de forma a permitir
o transporte no bote inflável, único meio de ligação navio‐ilha;
estrutura em madeira utilizando sistema de encaixes, para facilitar o desmonte e remonte,
com a perda mínima de material. Dessa forma também se eliminou a necessidade de
elementos metálicos para as ligações, sujeitos à corrosão pela maresia;
conforto térmico da edificação, devido a sua correta orientação e posicionamento de
aberturas conforme os ventos predominantes e posição solar;
proteção contra a possibilidade da edificação ser atingida pela maré, através da sua
elevação sobre pilotis;
minimização de entulhos provenientes da construção, por ser um sistema pré‐fabricado;

3.3 Arquipélago de São Pedro e São Paulo
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo está localizado sobre uma falha tectônica a cerca de
1100 km do litoral do estado do Rio Grande do Norte (Viana et al 2009). É considerado o local
mais inóspito do território brasileiro para a vida humana, pois além da distância do continente,
não há água doce ou vegetação de sombreamento, o calor é intenso, há ocorrência de
terremotos, o terreno não apresenta áreas planas e é coberto por rochas pontiagudas, o mar é
constantemente agitado, não há praias para desembarque e a área é ocupada por aves,
caranguejos e tubarões (Alvarez 2003).
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De acordo com Alvarez (2003), o interesse em ocupar o Arquipélago partiu do objetivo de obter
conhecimentos científicos, vantagens econômicas com a exploração de seus recursos marinhos,
e garantir um território estrategicamente posicionado. A sua localização, praticamente no ponto
intermediário entre os hemisférios norte e sul, e entre os continentes americano e africano,
coloca o lugar nas rotas migratórias de aves e animais marinhos, além de ser uma posição
relevante para estudos na área da meteorologia (Viana et al 2009).
A primeira Estação Científica foi inaugurada em 1998, e seu projeto considerou as limitações
para transporte de materiais, a escassez de recursos financeiros, o tempo disponível para
execução, o baixo impacto ambiental, a integração à paisagem e o uso de materiais e soluções
sustentáveis (Alvarez 2001). Segundo Gumz et al (2007), em 2006 fortes ondas atingiram a
edificação e comprometeram a estrutura, fazendo necessária a substituição da Estação.
Essa edificação foi submetida a APO desde 1998, sendo possível analisar o seu desempenho e
registrar a experiência acumulada, documentada em fotografias, relatórios, questionários,
entrevistas aos usuários e responsáveis pela manutenção e medições higrotérmicas (Alvarez
2001). Essas informações foram utilizadas para desenvolver o projeto da segunda Estação, de
forma a evitar a repetição de erros ou o não aproveitamento das experiências bem sucedidas.
A principal alteração entre os projetos da primeira e segunda Estações visa proporcionar maior
segurança aos usuários com relação à incidência de fortes ondas na edificação. Buscou‐se um
local mais abrigado para implantação, e as fundações em discos pré fabricados de concreto
foram substituídas por pilaretes, elevando a edificação (Gumz et al 2007).
De acordo com Gumz et al (2007), as Estações construídas no arquipélago compartilham as
seguintes características:











projetos elaborados considerando a dificuldade logística;
equipe multidisciplinar e com experiência em projetos semelhantes;
debates para a elaboração e avaliação dos projetos com os futuros usuários;
previsão de manutenção da edificação desde a etapa de projeto;
ações de melhoria e registro da experiência acumulada;
técnica construtiva em peças pré fabricadas de madeira associadas à vergalhões de aço,
adequada ao clima, às dificuldades logísticas e resistente aos frequentes abalos sísmicos;
tipologia semelhante a uma casa, mais conveniente para situações de isolamento, pois
traz maior conforto aos usuários;
captação de energia através de placas fotovoltaicas;
uso da água do mar dessalinizada por osmose reversa;
layout e mobiliário desenvolvido para melhor aproveitamento de espaço.

4 Panorama Geral das Edificações em ambientes remotos
O projeto e a execução de construções em ambientes remotos apresentam condicionantes
semelhantes, tais como a dificuldade logística e ausência de infraestrutura. Através da
investigação das edificações analisadas, é possível destacar as situações comuns aos projetos.
4.1 Planejamento
Destaca‐se o tempo utilizado para o projeto e planejamento, em detrimento do tempo de
execução da obra. Na primeira Estação do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, por exemplo,
foram estimados para tempo de projeto, cerca de um ano; para a aquisição, preparo, teste e
transporte do material, cerca de oito meses; e finalmente para a execução da Estação na Ilha
Belmonte, 15 dias, sendo concluída, entretanto, em apenas 12 dias.
A realidade urbana é contrária a essa prática. Há, geralmente, uma pressão para que a execução
da obra inicie. Evbuomwan & Anumba (1998) já constatavam que dessa forma, é reduzido o
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tempo disponível para projetar e avaliar as soluções adotadas, e a compatibilização do projeto
é prejudicada devido a fragmentação das disciplinas envolvidas. De acordo com Fabricio (2002),
a incompatibilidade entre os projetos gera modificações não previstas, implicando em erros de
execução, retrabalho, perdas ‐ de tempo e recursos ‐ e o desperdício nas obras. Essa situação
afasta a indústria da construção civil de uma política sustentável.
4.2 Sistema construtivo pré‐fabricado
Em função da inexistência de infraestrutura e matéria prima adequada para construção nos
ambientes remotos, os projetos estabeleceram um sistema construtivo pré‐fabricado, o qual é
previamente montado no continente, já que todos os materiais e equipamentos necessários
para devem ser enviados. Essa característica demanda maior empenho na fase de projeto e
reduz o tempo de execução e o entulho gerado na obra. A fase de teste de montagem é essencial
para o sucesso da execução, pois nela são verificadas todas as peças necessárias e a ordem de
execução, sendo o material embalado e numerado para facilitar o descarregamento e
armazenagem nos ambientes remotos.
A industrialização do processo produtivo da construção civil o torna mais racionalizado e facilita
o controle de qualidade, além de reduzir os gastos com mão de obra, o tempo de execução e
resíduos gerados no canteiro (Branco 2008). Apesar das suas vantagens, o uso de pré‐fabricados
no Brasil ainda se concentra nas construções industriais, possuindo potencial de crescimento
para edificações comerciais e residenciais.
4.3 Interferência mínima possível no ambiente natural
A implantação da edificação numa área de interesse ambiental busca minimizar o seu impacto
na paisagem, através da escolha do local mais conveniente, evitando, por exemplo, espaços
onde seja necessária a movimentação de terra, e dando preferência a áreas já desmatadas ou
modificadas pelo homem. Essa preocupação é pertinente no processo construtivo, visto que
uma das premissas da construção sustentável é justamente impactar o mínimo possível o meio
ambiente (Keeler & Burke 2010).
4.4 Expressiva análise do ambiente para projetar
O desconhecimento do ambiente para o qual o projeto estimula a pesquisa, o levantamento em
campo, as conversas ou entrevistas com atuais visitantes e futuros usuários, todos os meios de
se obter informações acerca daquela realidade. A investigação sobre o ambiente para o qual se
projeto é relevante para as decisões de projetos a serem tomadas.
No contexto urbano, assume‐se previamente o conhecimento daquele objeto de pesquisa,
investigando o mínimo de suas particularidades, o que pode gerar falhas nas características
identificadas e um projeto inconsistente, inadequado à sua localização. A influência de projetos
elaborados para ambientes com realidades distintas, seja com relação ao clima ou segurança,
por exemplo, também influenciam decisões erradas ao projetar.
4.5 Lições Aprendidas
O registro das experiências até então acumuladas propicia a minimização de erros e reprodução
de acertos de projeto. Contribui profundamente no aprimoramento do processo de
planejamento e objetiva a otimização dos resultados através de avaliações constantes. A
aplicação das lições aprendidas para a melhoria contínua é fator essencial para a sobrevivência
de uma empresa no competitivo mercado atual.
Um dos métodos utilizado para identificar o desempenho das edificações é a avaliação pós‐
ocupação ‐ APO. Segundo Castro et al (2006), através dessa ferramenta o projetista é capaz de
compreender as necessidades dos usuários ‐ as quais não são estáticas ‐ e incorporar esses

889

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

conhecimentos, baseados no comportamento humano, na retroalimentação de informações.
Além de verificar o grau de satisfação do usuário final no uso do espaço, esse tipo de avaliação
considera também fatores técnicos e análises de especialistas relacionados principalmente a
aspectos construtivos e de conforto ambiental do edifício (Martha & Salgado 2008).
4.6 Utilização de madeira como principal material
À exceção da Estação Ferraz na Antártica, que utiliza containers, as demais edificações
estudadas utilizam como principal material construtivo a madeira. A principal justificativa é o
fato de, quando comparado a outros materiais, a madeira apresentar a maior resistência em
relação ao seu peso próprio (Bodig & Jayne 1982 apud Alvarez 2003), fator relevante quando se
considera a dificuldade de transporte até o local de execução. Além disso, o material adapta‐se
bem aos climas quente e frio, proporcionando conforto térmico aos usuários. Isso ocorre pois a
madeira apresenta baixa condutividade térmica quando comparado a materiais como metais,
tijolos cerâmicos, concreto e pedras, havendo, portanto, menor troca de calor em um mesmo
período entre os ambientes interno e externo (Lamberts et al 2014).
De acordo com Meirelles et al (2012), as construções em madeira no Brasil são consideradas de
baixa qualidade e durabilidade, em função, especialmente, da cultura local. Deve‐se considerar
também a forte tradição de construções em concreto armado e alvenaria, o que dificulta a
inserção das edificações de múltiplos pavimentos em madeira no mercado, vistas como frágeis
e pouco resistentes às intempéries e ao fogo.
Meirelles et al (2012) destaca que desde a definição da Agenda 21, na conferência internacional
Rio 92, foi apontado o uso da madeira na construção civil como uma das premissas para o
desenvolvimento sustentável. O material é natural, tem fonte de matéria‐prima renovável, gasta
a menor energia embutida para a sua produção e apresenta baixo peso específico, quando
comparada ao aço e concreto. A produção das peças pré fabricadas é realizada com maior
precisão de medidas e reduz a quantidade de resíduos gerados no canteiro. Além disso, diminui
o tempo de execução e as peças podem ser desmontadas e reutilizadas, ampliando a
característica sustentável do material.
4.7 Equipe multidisciplinar
Os projetos analisados envolvem uma equipe de formação multidisciplinar, com conhecimentos
sólidos sobre assuntos específicos, que combinados, são capazes de gerar produtos mais
eficientes, do ponto de vista sustentável, ambiental, econômico e da sua qualidade. Essa equipe
envolve os projetistas de diferentes áreas, os responsáveis pela execução e também os usuários
das edificações na confecção do projeto.
A crescente complexidade dos projetos contemporâneos, segundo Fabricio (2002), demanda
conhecimentos mais específicos por parte dos projetistas, os quais devem trabalhar de maneira
integrada. Esse autor ainda ressalta que, para controlar o fluxo de informações entre a equipe
multidisciplinar é fundamental a existência de um coordenador de projetos e destaca também
a importância de se criar equipes mais perenes, de forma que a sua integração e interatividade
melhorem continuamente. De acordo com Castro et al (2006), a incompatibilidade entre os
diferentes projetos decorrem de falhas na troca de informações durante o desenvolvimento dos
mesmos. Assim, o trabalho coordenado entre as equipes de diferentes especialidades gera um
projeto de qualidade e bem compatibilizado, essencial para a redução de erros de projeto
encontrados in loco, que geram retrabalho e desperdício.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o mercado cada vez mais competitivo, a indústria da construção civil deve
direcionar suas ações para a redução de custos, atentando especialmente para a organização do
processo e diminuição do desperdício de recursos.
Através do estudo de construções concebidas para ambientes remotos, são identificados como
principais benefícios a serem adotados na prática de projetos urbana a equipe multidisciplinar,
o registro e uso de lições aprendidas e o melhor planejamento dos empreendimentos.
O emprego de uma equipe multidisciplinar, como no projeto para o Arquipélago de São Pedro e
São Paulo, com alto nível de conhecimento e experiência técnica, além de conhecimento
específico sobre a área a se projetar é capaz de produzir um projeto de qualidade. Estando essa
equipe sob uma coordenação eficaz, é possível desenvolver um projeto bem compatibilizado.
Com um projeto bem detalhado e ajustado as improvisações, perdas de material e emprego de
mão de obra devido ao retrabalho são reduzidas, bem como a perda de prazos e desperdício de
recursos financeiros. Dessa forma é possível contribuir para a política sustentável e a
racionalização dos recursos utilizados na execução de um empreendimento.
Assim, embora o canteiro de obras tenha papel importante para o desenvolvimento sustentável
da indústria da construção civil, esse pensamento deve estar enraizado no processo de
desenvolvimento projetual. Além da racionalização dos processos de construção e a adoção de
novas tecnologias e medidas sustentáveis, o gerenciamento dos projetos ‐ que envolve sua
gestão, desenvolvimento, coordenação, avaliação e retroalimentação ‐ se mostra como uma
prática essencial para otimizar o processo produtivo e reduzir sua ineficiência. Deve‐se avaliar
também uma mudança de mentalidade quanto ao tempo e aos esforços empreendidos na fase
de projetos, em relação ao tempo de execução dos empreendimentos. O projeto de qualidade
é capaz de reduzir o desperdício na fase de execução, dado seu nível de compatibilização e
detalhamento.
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ABSTRACT: This article is the result of a research conducted from 2009 to 2012, by the
Graduation Program in Architecture and Urbanism at IAU USP / São Carlos. This is an analysis of
technical assistance strategies for the Inovarural project conducted in rural settlement Pirituba
II. We will hereby highlight and discuss the strategies, which articulated the housing production
and professional training involving not only the advisors, but also the researchers and the
beneficiary families as well. Considering that at that time in Brazil there was not a specific policy
for the provision and housing production in rural areas, this paper analyzes both the successes
and difficulties that arose in the process of production of 42 dwellings in the project. From these
experiment results, some challenges have also been presented to the current Brazilian program
of rural housing. Thus, we seek to contribute with directions to a more extended and appropriate
housing policy to different demands of the Brazilian peasantry.
Keywords: Inovarural, rural settlements, technical assistance, rural housing policy.
RESUMO: Este artigo é decorrente de uma pesquisa de mestrado, realizada entre 2009 e 2012,
junto ao Programa de Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP/São Carlos. Trata‐se
de uma análise sobre as estratégias de assessoria técnica para o projeto Inovarural, realizado no
assentamento rural Pirituba II. Iremos destacar e debater essas estratégias, que articularam a
produção habitacional com a formação profissional, tanto dos assessores e pesquisadores
envolvidos, quanto das famílias contempladas. Considerando‐se que, à época, não havia no
Brasil uma política específica para atender a demanda habitacional em áreas rurais, este
trabalho analisa os êxitos e as dificuldades que surgiram no processo de produção das 42
moradias do projeto. A partir dos resultados desta experiência, são apresentados também
alguns desafios colocados para o atual programa brasileiro de habitação rural. Assim, busca‐se
contribuir com diretrizes para uma política habitacional mais abrangente e adequada às
diferentes especificidades do campesinato brasileiro.
Palavras‐chave: Inovarural, assentamentos rurais, assessoria técnica, política de habitação ru‐
ral.
1

APRESENTAÇÃO

Este artigo pretende apresentar uma reflexão crítica e atualizada sobre os resultados de uma
pesquisa de mestrado, realizada no período de 2009 a 2012, junto ao Programa de Pós‐
Graduação do atual Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(IAU/USP), Campus de São Carlos. Inserido no debate sobre a questão habitacional nos
assentamentos de reforma agrária do Brasil, o trabalho analisou, por meio de um estudo de caso
post‐facto, as estratégias adotadas pelo Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade
(HABIS) para assessorar a construção de 42 casas no assentamento Pirituba II, localizado na
região sudoeste do estado de São Paulo. Denominado Inovarural, o projeto em questão teve
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início em outubro de 2002 e foi finalizado em fevereiro de 2007. Neste período, que marca a
primeira gestão do ex‐presidente Luís Inácio Lula da Silva, bem como o início de seu segundo
mandato, não havia no Brasil uma política nacional de habitação que pudesse assegurar, em sua
totalidade, o direito à habitação para o campesinato brasileiro, bem como para os povos das
águas e das florestas do país.
Apesar de se configurar enquanto um tema recente, não apenas no universo acadêmico, mas
também no âmbito das políticas sociais, o problema da habitação nas áreas rurais do Brasil é
histórico e tem suas raízes na questão agrária brasileira. A manutenção de uma estrutura
fundiária atrasada, baseada no latifúndio e na grilagem de terras, é o núcleo das dificuldades
para que o país possa se modernizar e se democratizar (Martins, 1994). A inviolabilidade da
propriedade privada das terras rurais, que faz persistir o passado por trás das aparências
ideológicas do moderno, tem contribuído com a territorialização do poder de monopólio,
visando à reprodução ampliada do capital e à captação exponencial da renda fundiária agrícola.
Os conflitos fundiários, fenômenos sociais que dão significado e sentido para o que se entende
por democratização do acesso à terra e por cidadania, têm sido tratados como problemas
residuais, que serão resolvidos com o progresso e o desenvolvimento urbano inevitáveis
(Martins, 2010). A reforma agrária, por sua vez, inicialmente considerada pelos movimentos do
campo como instrumento fundamental para corrigir as inúmeras desigualdades no que diz
respeito ao direito de milhões de brasileiros à terra e ao habitat, tem sido historicamente
esvaziada de conteúdo político e rebaixada a um programa de assentamentos, submetendo
milhares de famílias a condições precárias de vida, moradia e trabalho.
A questão da habitação nas áreas rurais, que também não escapa às contradições entre capital,
terra e trabalho, tem sido tratada, no âmbito das políticas públicas, como um problema de
segunda ordem. Além das restrições orçamentárias, os programas habitacionais desconsideram:
i) a indissociabilidade entre casa e entorno – uma vez que o lugar da habitação é o mesmo lugar
da produção –; ii) as especificidades das etapas de projeto e produção habitacional; iii) a garantia
de assessoria técnica qualificada; iv) e a diversidade de soluções técnicas, construtivas e
arquitetônicas, adequadas às realidades das famílias rurais.
Diante deste contexto, o Inovarural pode ser considerado como um projeto bastante
significativo, tanto no aspecto científico, quanto nas esferas política, técnica e social. Além de
aproximar pesquisadores e estudantes a uma realidade pouco explorada pela área da
arquitetura, do urbanismo e da construção, o projeto se destaca pelas estratégias de pesquisa‐
ação adotadas e por seus resultados. Por meio de tais estratégias, elaboradas pelo HABIS, em
conjunto com a USINA – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, foi possível contornar
algumas deficiências do programa habitacional acessado na época, bem como desenvolver e
analisar, de forma articulada, inovações nos processos de projeto e produção da habitação.
O presente artigo, portanto, está organizado em três partes. Na primeira, é apresentado, de
forma bastante resumida, um histórico dos programas de habitação rural implementados no
Brasil, desde o início dos anos 2000 até o período atual. Adiante, o texto segue com a descrição
e análise das estratégias de pesquisa‐ação adotadas para o desenvolvimento do Inovarural,
desde a etapa de elaboração dos projetos arquitetônicos até o processo construtivo. Por fim,
são expostas algumas considerações finais.
1.1 Breve histórico dos programas de habitação rural no Brasil – 2000 a 2014
Precisamente, foi a partir de dezembro de 2000, durante a metade do segundo mandato de
Fernando Henrique Cardoso (FHC), antecessor do ex‐presidente Lula, que o governo federal
passou a incluir os camponeses da reforma agrária em seus programas habitacionais urbanos.
Por meio de um convênio entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Instituto Nacional de
Cidadania e Reforma Agrária (INCRA), foram construídas 62.310 unidades, em assentamentos
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rurais de todas as regiões do país, junto ao Programa Carta de Crédito – Operações Coletivas,
com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Em 2003, já na primeira gestão do governo Lula, o Programa de Subsídio à Habitação de
Interesse Social (PSH), lançado por meio da Medida Provisória Nº 2.212/2001, durante o final
do governo de FHC, foi reformulado. Com o PSH‐Rural, 9.410 famílias de Agricultores Familiares
(AF) foram contempladas no período de 2002 a 2005, com recursos do FGTS e do Orçamento
Geral da União (OGU), conforme indicado na Tabela 1.
Tabela 1. Programas habitacionais para o meio rural no Brasil, a partir dos anos 2000. Fonte: (Graziano da Silva, 2014).

Ano
2000

2001
2002

2002 a 2005

2004

Programa
CC
FGTS/Op.
Coletivas

Região
Centro Oeste
e Nordeste
Sul e Sudeste

PSH Rural
(Projeto
Piloto)

Rio Grande do
Sul

PSH Rural

Todo o país

CC
FGTS/Op.
Parcerias

Todo o país

Valor

Reursos

Beneficiários

Nº de UH

Até
R$ 2,5
mil

R$ 2,5 mil
(FGTS)

Assentados
da reforma
agrária

62.310

R$ 7,5
mil

R$ 7 mil

R$ 4,5 mil
(OGU) + R$ 3
mil (FGTS)

R$ 4,5 mil
(OGU) + R$ 2,5
mil (FGTS)

AF com
renda até R$
240,00
AF com
renda até R$
740,00
AF com
renda até R$
1,2 mil

1.988

7.422

43.715

Ainda em 2003, mesmo ano de criação do Ministério das Cidades, o governo federal lança a
primeira versão do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), reunindo o Programa Carta
de Crédito e o PSH‐Rural. Em 2004, o Programa Crédito Solidário, operacionalizado com
recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), também passou a integrar o PNHR,
conforme exposto na Tabela 2.
Tabela 2. Modalidades de contratos do PNHR no período de 2003 a 2009. Fonte: (Graziano da Silva, 2014 apud Rover
& Munarini, 2010).

Modalidade

PSH
Leilão Subsidiado

CC – FGTS/Op.
Coletivas
Fundo Perdido

CC – FGTS/Op.
Parcerias
Financiamento

Crédito Solidário

Recursos

De R$ 2 mil a R$
4,5 mil/Família

R$ 5.907/
Família

R$ 3 mil
(subsidiado)

Público Alvo

AF com renda até
R$ 465,00

AF com renda até
1 Salário Mínimo

AF com renda
entre R$ 930 e R$
1,5 mil

Financiamento
R$ 10 mil
(construção) e R$
7,5 mil (reforma)
AF com renda até
3 Salários
Mínimos

Fonte de
Recursos

Banco Central do
Brasil

FGTS

FGTS

FDS

De acordo com Graziano da Silva (2014) apud Rover & Munarini (2010), no período de 2003 a
2006 foram assinados mais de 17 mil contratos no âmbito do PNHR e investidos mais de R$ 140
milhões. Porém, mais de 63% das famílias inscritas no programa não foram contempladas. Antes
do PNHR, contudo, as famílias assentadas, em específico, recorriam ao Crédito Instalação, do
INCRA, para ‘resolverem’ a falta de moradias nos assentamentos. Lançado em 1985, o Crédito
Instalação tinha o objetivo de auxiliar as famílias dos assentamentos rurais na construção de
suas casas, a partir de duas modalidades de subsídio: a) aquisição de materiais de construção,
destinada à produção de novas moradias, e b) recuperação/materiais de construção, destinada
à ampliação ou reforma da mordia existente.
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Com um subsídio inicial de R$ 2.500,00 para a construção de casas novas, o Crédito Instalação
aumentou o valor para R$ 15.000,00 em 2009, chegando ao limite de R$ 25.000,00, para a
mesma modalidade, em 2012. Segundo dados do INCRA (2014), de 2009 a 2014 o Crédito
Instalação subsidiou a construção de 77.667 casas em assentamentos rurais do país e 77.359
reformas, totalizando 155.026 unidades habitacionais construídas ou reformadas.
Visando blindar o país da crise internacional deflagrada em 2008, o governo Lula, em sua
segunda gestão, lança o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no dia 25 de março de 2009,
incorporando também o PNHR. A partir de uma articulação entre Estado, mercado imobiliário e
capital financeiro, o MCMV contou, em sua primeira fase (2009 a 2011), com um investimento
de R$ 34 bilhões, destinado à produção de 1 milhão de novas moradias nas áreas urbanas,
contemplando famílias com renda mensal de zero a dez salários mínimos. Com o início do
primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2011, o MCMV inicia sua segunda fase (2011 a 2014),
alocando R$ 71,7 bilhões (R$ 37,7 bilhões a mais do que o montante aplicado na primeira fase)
e aumentando a meta para 2,4 milhões de novas moradias em todo o país.
Em 2013, com a aprovação da Portaria Interministerial Nº 78, a provisão habitacional nos
assentamentos rurais, que antes estava diretamente vinculada ao INCRA e ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), passou para o Ministério das Cidades – responsável pelo
gerenciamento do MCMV. Até o final de 2014, o governo previa a construção de 120 mil
unidades para famílias rurais com renda bruta anual de R$ 15.000,00 a R$ 60.000,00 e 70 mil
unidades para famílias de assentamentos rurais, cuja renda bruta anual não ultrapassasse
R$ 15.000,00.
Atualmente, o PNHR disponibiliza os seguintes valores de subsídios, como pode ser observado
na Tabela 3, de acordo com a região onde estão localizados os assentamentos.
Tabela 3. Subsídios do PNHR/MCMV oferecidos às famílias beneficiadas pela reforma agrária. Fonte:
Cartilha do PNHR – Brasil, Ministério das Cidades (2013).

Modalidade do Subsídio
Construção
Reforma/Ampliação
Assessoria Técnica/Trabalho Social

Valores dos subsídios oferecidos pelo PNHR
Regiões
Região
Nordeste, Centro‐Oeste, Sudeste e Sul Norte
R$ 28.500,00
R$ 30.500,00
R$ 17.200,00
R$ 18.400,00
R$ 600,00/400,00
R$ 600,00/400,00

Apesar de apresentar subsídios maiores do que os oferecidos pelos demais programas citados,
sobretudo pelo PSH‐Rural, que foi acessado pelas 42 famílias do Inovarural e cujo valor era de
R$ 4.500,00 por família, o PNHR ainda mantem um modelo operacional problemático. O prazo
oficial para a conclusão das obras continua sendo de um ano, desconsiderando as dificuldades
de gestão de canteiros dispersos. A liberação dos valores destinados à Assessoria Técnica e ao
Trabalho Social só é feita após a aprovação dos projetos, dos cronogramas físico‐financeiros, das
planilhas orçamentárias e dos memoriais descritivos, o que inviabiliza a participação da
Assessoria técnica na etapa de projeto, um dos momentos mais importante de definição do
projeto.
Além disso, o investimento de R$ 238 milhões, em 2014, que seriam alocados para o pagamento
de obras em atraso e para a contratação de 20 mil unidades até dezembro, em todo o país, não
tem contemplado a produção habitacional nos assentamentos rurais. No período de 2013 a
2014, o PNHR produziu apenas 2.357 unidades nos assentamentos – o equivalente a 4% da meta,
de 70 mil unidades. No estado de São Paulo, segundo dados da Superintendência de Habitação
Rural da CEF (SUHAR), existem atualmente 233 unidades em construção, gerenciadas por
empreiteiras e distribuídas em três assentamentos, todos localizados na região oeste do estado.
Diante deste breve contexto, o projeto Inovarural se destaca justamente pelas estratégias
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adotadas para tentar solucionar os pontos frágeis dos programas habitacionais: i) envolvimento
das 42 famílias nas discussões do projeto arquitetônico, dos materiais construtivos e na busca
por financiamentos públicos; ii) participação e formação das famílias no processo construtivo;
iii) desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores com recursos locais; iv) e implantação
e consolidação de um empreendimento coletivo autogestionário, a Madeirarte.
2

O PROJETO INOVARURAL

No dia 13 de maio de 1984, cerca de 250 famílias de trabalhadores rurais sem‐terra protagoni‐
zaram a ocupação de uma ára de 6.700 hectares (cerca de 160 mil m²) da antiga Fazenda Pirituba
– um latifúndio de 17.500 hectares, localizado entre os municípios de Itapeva e Itaberá, que foi
hipotecado pelo extinto Banco do Estado de São Paulo para a implantação de um projeto piloto
de introdução da cultura do trigo na agricultura paulista, por meio da colonização de imigrantes
italianos. Com o fracasso desta tentativa, parcelas de terra da antiga Fazenda foram arrendadas
para grandes arrendatários (denominados de "boiadeiros"), acirrando os conflitos entre sem‐
terras, posseiros e jagunços da região.
Após forte articulação entre trabalhadores sem‐terra, sindicatos, membros da igreja católica e
técnicos do estado, a ocupação daria início ao processo de regularização das seis primeiras Áreas
do assentamento Pirituba II – que só ocorreria em 1999. Em outubro de 2002, passados quase
vinte anos desde o processo de ocupação, três mulheres assentadas organizaram um abaixo
assinado, contendo 56 nomes de moradores das Áreas I (43 nomes) e IV (13 nomes). Neste
documento, os assentados reivindicavam uma solução para um problema ainda presente e
permanente em grande parte dos assentamentos de reforma agrária do estado de São Paulo e
do país: a falta de condições adequadas de habitação, infraestrutura e saneamento (Fig. 1).

Figura 1. Condições habitacionais no assentamento Pirituba II. Fonte: Grupo HABIS (2003).

Neste período, os pesquisadores‐assessores do HABIS, que desenvolviam na região do assenta‐
mento a primeira fase do projeto "Habitação social em madeira de reflorestamento como alter‐
nativa econômica para usos múltiplos da floresta", financiado pela Fundação de Amparo à Pes‐
quisa do Estado de São Paulo (FAPESP), tiveram conhecimento do abaixo assinado das 56 famílias.
No dia 20 de novembro do mesmo ano, famílias e pesquisadores‐assessores realizam a primeria
reunião, por meio da qual decidiram trabalhar em conjunto para solucionar o problema habitaci‐
onal no assentamento.
Durante o ano de 2003, até fevereiro de 2004, foram realizadas inúmeras reuniões e assembleias
entre famílias e pesquisadores‐assessores. A partir dos dados coletados durante o levantamento
das condições habitacionais no assentamento, houve um extenso processo de sensibilizar os
assentados com relação à possibilidade de utilização de materiais construtivos não
convencionais e disponíveis na região, como madeira e terra crua. Também foram discutidos os
projetos arquitetônicos, os quais pudessem atender adequadamente às necessidades das
famílias, considerando‐se o número de cômodos e sua importância em relação às suas dinâmicas
de vida, a posição do banheiro, o modelo de cobertura e a necessidade de varanda (Fig. 2).
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Figura 2. Discussão sobreos materiais construtivos não convencionais e os projetos arquitetônicos. Fonte: Grupo HABIS
(2003).

Após a discussão sobre os projetos arquitetônicos e materiais construtivos, pesquisadores‐
assessores e famílias passaram a conversar sobre possíveis formas de acesso a programas de
financiamento habitacional. Os programas apresentados e analisados com os assentados foram
o Pró‐Lar Rural, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em convênio
com o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), e o PSH, que na época passava por
readequações pelo governo federal.
Em 2003, o Pró‐Lar Rural foi estendido para todos os assentamentos do ITESP, totalizando 1.263
unidades habitacionais, e apresentava as seguintes condições de acesso: a administração e
assessoria técnica da obra ficariam por conta das prefeituras municipais; o contrato seria
individual, oficializado no nome da mulher, e seria obrigatório ter família constituída e não
possuir outro imóvel; valor total máximo do financiamento de R$ 8.655,00, dos quais
aproximadamente R$ 7 mil seriam destinados para compra de materiais e o restante para
administração e pagamento de assessoria técnica; 300 meses para pagamento, com juros de 1,5
a 2% ao ano; e planta padrão de 42 m², com materiais convencionais. Com relação ao PSH: o
subsídio precisaria estar vinculado a uma Carta de Crédito Individual, o que significava que a
família seria mutuária individualmente; o programa não exigia rede de energia elétrica ativa no
meio rural – uma vez que, à época, as Áreas I e IV do assentamento ainda não contavam com
rede de energia elétrica instalada; as decisões coletivas sobre os projetos e materiais
construtivos podiam ser mantidas; e o subsídio de R$ 4.500,00 oferecido por unidade, somado
aos R$ 5.000,00 adicionais do INCRA, caracterizava‐se enquanto um aspecto vantajoso para as
famílias que, em sua maioria, acabaram optando pelo programa.
Em outubro de 2003, toda a documentação exigida pela CEF, inclusive os projetos arquitetônicos
elaborados com as famílias (Fig. 3), já haviam sido entregues.

Figura 3. Projetos arquitetônicos enviados para a CEF, com 75 m², nas versões: a) Três Quartos com Banheiro Dentro
(3QBD) e b) Três Quartos com Banheiro Fora (3QBF). Fonte: Grupo HABIS (2003).

Em novembro do mesmo ano, os pesquisadores‐assessores encaminharam para a Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP), junto à chamada pública do Programa de Tecnologia de Habitação
(HABITARE), o projeto Inovarural: Habitação rural com inovações no processo, gestão e produto:
participação, geração de renda e sistemas construtivos com recursos locais e renováveis. Os
objetivos do projeto fundamentavam‐se em três eixos centrais: i) ao processo, contando com a
participação das famílias nas tomadas de decisão e com a formação de pessoas nas etapas da
produção habitacional; ii) à gestão, articulando diferentes agentes envolvidos na cadeia de
produção da habitação, buscando também oportunidades de geração de trabalho e renda para
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os assentados; iii) e ao produto, desenvolvendo componentes e sistemas construtivos com
recursos locais e renováveis, de baixo custo, e também buscando alternativas de infraestrutura
e saneamento ambientalmente adequadas.
No dia 28 de fevereiro de 2004, as 42 famílias do Grupo PSH assinaram o contrato do
financiamento habitacional, na modalidade Carta de Crédito Individual, junto ao convênio
PSH/CEF/INCRA. As obras tiveram início no mês de março e, para organizar o mutirão das 42
casas, as famílias foram divididas em seis grupos, respeitando‐se o projeto arquitetônico (3QBD
ou 3QBF), o sistema construtivo (26 casas com alvenaria cerâmica e 16 em adobe) e as relações
de vizinhança, parentesco ou amizade. Também foram aprovados, em assembleia, o Regimento
Interno de Obras, contendo os acordos coletivos, e as Comissões: de Representantes (composta
por um membro de cada grupo), de Compras, de Finanças e de Almoxarifado.
O mutirão também contou com a formação do Grupo da Marcenaria, composto por quatro
mulheres do Grupo PSH, com idade entre 40 e 50 anos e que foram capacitadas para
produzirem, para todas as casas, as esquadrias e um sistema de cobertura em Vigas Laminadas
Pregadas (VLP), desenvolvido pelos pesquisadores do HABIS. O empreendimento, denominado
Madeirarte, foi viabilizado com um prêmio de R$ 12.000,00, que o projeto da Marcenaria
recebeu na III Mostra PUC‐Rio, em 2003, como melhor trabalho científico. Com este valor, foram
adquiridos os primeiros equipamentos da Marcenaria – que, em 2005, foram complementados
com recursos do Prêmio Banco Real/Universidade Solidária, no valor de R$ 20.000,00.
Além das marceneiras, o mutirão do Inovarural também contou com a participação de dois
mestres de obras, que eram moradores do assentamento, mas não integravam o grupo das 42
famílias, e de estudantes do ensino médio. Os auxiliares, como foram denominados, eram em
sua maioria filhos ou parentes das famílias do Grupo PSH e sua participação no projeto foi
determinante, tendo em vista a dispersão dos canteiros de obras e a distância que separava o
Grupo HABIS do assentamento – cerca de 400 quilômetros –, o que dificultava o
acompanhamento diário das obras pelos pesquisadores‐assessores. Além disso, para viabilizar
a participação dos auxiliares, os pesquisadores‐assessores elaboraram um projeto de pesquisa
para o acompanhamento das obras, o qual recebeu apoio financeiro da CEF/Pesquisa, sendo
possível remunerar também equipe da USINA‐CTAH e os mestres de obras.
As obras, que estavam previstas para serem finalizadas em fevereiro de 2005, respeitando‐se o
cronograma de um ano, estenderam‐se até o final de 2006. Dentre os motivos para esta
mudança no cronograma inicial, pode‐se destacar: os conflitos que surgiram entre as famílias,
provocando a dissolução de alguns grupos, alterações individuais na versão final de algumas
casas e mudanças no regime de construção (do mutirão à produção doméstica individual); as
dificuldades que os pesquisadores‐assessores encontraram para acompanhar os 42 canteiros de
obras, tendo em vista a desistência de muitos auxiliares por conta da falta de recursos e de
atrasos no pagamento de suas bolsas (a CEF aprovou 4 bolsas ao todo, no valor de R$ 160,00
cada, e que foram divididas entre os 11 jovens inicialmente participantes do projeto); e os
impasses com o recurso do PSH, que só foi liberado em fevereiro de 2005 – um ano após a
assinatura do contrato.
As Figuras 4 a 6 apresentam algumas etapas do processo de formação dos auxiliares, dos
trabalhos na Marcenaria e nos canteiros de obras, da produção dos tijolos de adobe e das casas
finalizadas.
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Figura 4. Formação dos auxiliares e trabalho na marcenaria. Fonte: Grupo HABIS (2004).

Figura 5. Processo construtivo das unidades habitacionais e de produção dos adobes. Fonte: Grupo HABIS (2004).

Figura 6. Algumas casas finalizadas. Fonte: Grupo HABIS (2007).

3

APONTAMENTOS FINAIS

Quando os pesquisadores‐assessores chegaram ao assentamento Pirituba II, as famílias
demonstraram, imediatamente, uma descrença com relação às experiências coletivas. Para elas,
o coletivo as remetia a recordações que a maioria preferia esquecer; tempos de trabalho nas
cooperativas do MST, de conflitos, de disputas por poder e por benefícios individuais, em que
uns saíam ganhando e outros perdendo. A estratégia encontrada pelos pesquisadores‐
assessores, neste sentido, foi a de qualificar a noção de participação ao longo de todos os
processos de discussão e decisão, criando espaços de diálogos entre todos os envolvidos.
Esperava‐se, assim, que tanto as discussões do projeto quanto o processo construtivo pudessem
demonstrar novas possibilidades de ações coletivas; ações que pudessem contribuir para uma
autogestão e uma autonomia das famílias, inclusive para além do projeto.
No que diz respeito à formação e à participação dos auxiliares, ambas foram fundamentais para
garantir um acompanhamento constante nos canteiros de obras. Devido às oficinas de formação
nas etapas de projeto, gestão e construção, os auxiliares foram capazes de assegurar a qualidade
dos serviços que eram realizados pelas famílias; tiveram uma relação mais direta com
fornecedores de materiais; realizaram um acompanhamento mais rigoroso das etapas de
entrega e armazenamento dos materiais de construção e tiveram uma maior proximidade,
afinidade e confiança com algumas famílias e com os mestres de obras. Os auxiliares também
se constituíram enquanto um elo importante entre a equipe técnica e as famílias, pois passaram
a compreender, com mais clareza, os conflitos e as dinâmicas de trabalho nos canteiros.
Da mesma forma que a experiência dos auxiliares foi extremamente rica e significativa para o
processo construtivo das 42 casas, as marceneiras também desempenharam um papel
fundamental dentro e fora da Madeirarte. Estas mulheres nunca haviam pensado em trabalhar
em outra atividade que não estivesse relacionada à agricultura ou a serviços domésticos. Assim,
a marcenaria trouxe novas perspectivas de trabalho e de vida para elas – que já não aguentavam
mais o sol quente e o serviço pesado da lavoura. Segundo os pesquisadores‐assessores, estava
presente nas falas das marceneiras a satisfação com o trabalho na marcenaria, a alegria de ver
um produto que se iniciava em suas próprias mãos e o prazer em olhar para as casas e ver o
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resultado de seus trabalhos concretizado. Entre 2008 e 2009, as marceneiras também
assumiram a produção de todas as janelas das 77 casas do projeto Sepé, que também foi
coordenado pelo Grupo HABIS e desenvolvido no assentamento Sepé‐Tiaraju, localizado entre
os municípios de Serrana e Serra Azul, região noroeste do estado de São Paulo.
Com relação à utilização do adobe como material construtivo, duas questões precisam ser
consideradas: a) ainda que a casa de adobe pudesse ficar mais barata, mantendo‐se a área de
75 m², as 15 famílias que desistiram deste sistema não se sentiram motivadas com as oficinas
de capacitação para a produção dos tijolos de adobe, tampouco com o fato de terem que
produzir, com os próprios pés e as próprias mãos, mais de 5 mil tijolos (por unidade). Além disso,
a primeira parcela adicional do INCRA, de R$ 3.000,00, foi determinante para que estas 15
famílias (que haviam optado por este sistema justamente por não terem recursos próprios)
passassem para o sistema de alvenaria cerâmica, mesmo que isto significasse uma quebra de
acordo perante os pesquisadores‐assessores, às outras famílias e à CEF. Por outro lado, apenas
uma família decidiu respeitar os acordos inicialmente firmados, sobretudo com os
pesquisadores‐assessores, o que a levou a construir sua casa com os tijolos de adobe – sendo
uma das primeiras casas a ser finalizada.
Vale dizer, por fim, que o Inovarural só foi possível devido à aproximação da universidade com
o problema da habitação neste assentamento rural, o qual apresentava características bastante
singulares, diferentes do que se observa no contexto urbano. A garantia de assessoria técnica
em todas as etapas do projeto, além da participação e da formação das famílias, dos auxiliares,
dos mestres de obras e das marceneiras na solução deste problema foi fundamental para que
as moradias pudessem atender às necessidades das famílias e para que o processo, como um
todo, despertasse novas perspectivas de vida e trabalho no campo.
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ABSTRACT: In view of the objectives of the European Union (20‐20‐20), it is necessary to con‐
tribute to the rehabilitation of existing buildings by promoting the densification of oversized
houses, while complying with up‐to‐date comfort standards and codes. In this sense, this
research is aimed to analyse this problem at the outskirts of Braga, by identifying the type‐mor‐
phology of oversized buildings, assessing the degree of satisfaction and expectations of owners
and developing and testing a systematic design tool. Through the development of an interven‐
tion kit, wich systematizes and priorizes design strategies and solutions, the design team can
have the necessary decision‐making support tool to improve the spacial design of the building
whilst considering energy efficency, sustainability and improvemente of interior environmental
quality.
Keywords: Oversized housing stock, architectural rehabilitation strategies, multicriteria
decision‐support tool, sustainability.
RESUMO: Tendo em vista os objetivos traçados pela União Europeia (20‐20‐20), pretende‐se
contribuir para a valorização do parque edificado, estimulando a densificação habitacional e po‐
pulacional das moradias sobredimensionadas, cumprindo com os novos padrões de conforto e
requisitos legais. Nesse sentido, esta investigação procura compreender a realidade deste pro‐
blema na periferia de Braga, através da identificação de uma tipo‐morfologia, inquérito a pro‐
prietários e desenvolvimento e aplicação prática de uma ferramenta de apoio ao projeto. Atra‐
vés do desenvolvimento de um kit de intervenção, que sistematiza e prioriza soluções e
estratégias de projeto, a equipa de projeto passará a ter a ferramenta de suporte para uma
operação de reabilitação, reforçando a eficiência energética, sustentabilidade e a melhoria da
qualidade do ambiente interior.
Palavras‐chave: Parque habitacional sobredimensionado, estratégias para a reabilitação arqui‐
tetónica, ferramenta multicritério de suporte, sustentabilidade.
1

INTRODUÇÃO

Em Portugal, no período pós‐revolucionário, o aumento súbito da população devido ao elevado
número de retornados das ex‐colónias e de emigrantes, originou carências habitacionais. De
modo a solucionar o problema, verificou‐se uma aceleração da construção de novos alojamen‐
tos. O Estado e as Autarquias promoveram programas e planos de grande escala, enquanto a
população construía com os recursos de que dispunha, sem enquadramento legal ou profissio‐
nal.
Nas últimas décadas, o crescimento habitacional, para além de não corresponder às alterações
sociais a que se assistiu no mesmo período, foi feito de forma espontânea, difusa e extensiva
originando um grande problema ambiental e de ocupação do território. Atualmente, constata‐
se que o parque habitacional encontra‐se desajustado em relação às necessidades reais, é pouco
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eficiente em termos energéticos e exige intervenções de reabilitação, que podem ajudar a dina‐
mizar o sector da construção, atualmente estagnado, apesar da sua importância na atividade
económica do país, no emprego e na geração de riqueza.
Nesse sentido, este trabalho propõe a melhoria da qualidade habitacional através de uma rea‐
bilitação espacial, associada à reabilitação energética, com soluções que visem a construção sus‐
tentável e uma maior qualidade do ambiente interior. Pretende‐se contribuir para a valorização
dos tecidos construídos, estimulando a densificação habitacional e populacional das moradias
sobredimensionadas, usando como área de estudo a periferia de Braga. Como objetivo indireto,
pretende‐se contribuir para o desenvolvimento de soluções que contenham a tendência de ex‐
pansão urbana. Através de uma cenarização de reabilitação procurou‐se averiguar a aceitação
por partes dos moradores em dividir as suas habitações em frações autónomas, de modo a ade‐
quar a área à lotação, aumentando os níveis de conforto e desempenho energético para padrões
próximos dos previstos atualmente pela lei.
2

METODOLOGIA

Esta investigação centra‐se no município de Braga já que este apresenta uma taxa de cresci‐
mento demográfico superior à média nacional, um elevado número populacional ‐ 181 494 ha‐
bitantes (INE, 2011) e um índice de envelhecimento relativamente baixo, em comparação com
os valores registados no resto do país.
Paralelamente, tendo em consideração os dados estatísticos do município, que apontam para a
sublotação de 67% dos alojamentos familiares clássicos ocupados como residência habitual, da
elevada média de área útil (125.16 m²) e das construções registadas entre a década de 70 e 90
corresponder aos alojamentos com maior necessidade de reparação, considerou‐se conveni‐
ente focar o trabalho nas moradias unifamiliares dos anos 70‐90 (INE, 2011). Estas são uma
amostra interessante para a reabilitação energética e espacial possibilitando dotar de tipologias
mais adequadas à lotação e melhores qualidades de vida com a existência de um logradouro ou
hortas que dificilmente se poderão encontrar num apartamento convencional.
Para compreender o panorama na periferia de Braga, foi essencial a realização de avaliações
subjetivas, através de um inquérito a 64 casos de estudo. Este baseou‐se na cenarização da po‐
tencial transformação da habitação em duas ou três frações autónomas, de modo a reduzir cus‐
tos energéticos, e averiguar a aceitação por parte dos moradores em dividir as suas habitações.
Paralelamente foi elaborado um kit de intervenção, com soluções para a reabilitação espacial,
energética e sustentável dos edifícios, aplicado nos 64 casos de estudo identificados e caracte‐
rizados no inquérito.
2.1 Avaliações subjetivas
As avaliações subjetivas decorreram entre o mês de Fevereiro e Maio de 2013 e excluíram o
casco urbano, mais consolidado e onde predominam sobretudo apartamentos. Consideraram‐
se as 15 freguesias predominantemente urbanas (Fig. 1) incluindo‐se ainda São Mamede de Este
e Merelim São Pedro, devido à recente reorganização administrativa do território em que estas
se agregaram a São Pedro de Este e Frossos, respetivamente (UTRAT, 2012). As freguesias de
Adaúfe e Palmeira, também integram o lote de freguesias onde foram realizados os inquéritos,
dado a sua proximidade com o centro urbano e pelo seu elevado número de residentes.
O inquérito realizado foi adaptado de Silva (2010) e está estruturado em três partes que com‐
preendem a identificação do caso de estudo, organização espacial e um questionário no qual se
procurou caracterizar cada caso de estudo conhecendo, entre outros, a autoria do projeto, lo‐
tação quotidiana e existência de área excessiva. Nesse sentido foram selecionadas moradias
construídas entre os anos 70 e 90 de dois ou três pisos com garagem no piso inferior (sem co‐
mércio), área bruta superior a 250m² e escada pelo exterior, de modo a facilitar a divisão em
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frações autónomas. Considerou‐se ainda que o logradouro deveria possuir o dobro da área de
implantação da habitação, de modo a permitir criar um espaço coletivo para os moradores.

Figura 1. Seleção das freguesias inquiridas

2.2 Kit de intervenção
Tendo como objetivo a reabilitação espacial com adequação da habitação ao número de ocu‐
pantes e a melhoria do comportamento térmico e energético dos edifícios, elaborou‐se um kit
de intervenção com soluções Funcionais, Energéticas, Bioclimáticas e Estéticas distribuídas por
três níveis de intervenção. Estes níveis foram determinados a partir da adaptação da metodolo‐
gia de necessidades de reabilitação de Branco, Vilhena e Paiva (2011), segundo critérios de faci‐
lidade de execução e investimento necessário para a sua realização.
Distinguiram‐se assim intervenções ligeiras (nível 1), intervenções intermédias (nível 2) e inter‐
venções profundas (nível 3). A partir das opiniões recolhidas através dos inquéritos, e com o
objetivo de melhor adaptar e potencializar a utilização das moradias sobredimensionadas, deli‐
nearam‐se quatro cenários de utilização: Familiar, Arrendamento, Venda e Compra, aplicáveis
atualmente ou num panorama futuro.
2.3 Aplicação dos três níveis do kit de intervenção nos 64 casos de estudo
Para as intervenções do nível 1 e 2, devido ao desconhecimento da distribuição interior de cada
caso de estudo, considerou‐se uma solução genérica em que a fração a acrescentar seria de
tipologia T3 com cinco divisões (cozinha, sala de estar e três quartos), garagem lateral e lotação
para quatro ocupantes.
A intervenção nível 3, com o aumento de um piso (apenas em moradias de dois pisos) possibilita
duas frações com tipologia T3 e uma tipologia T2 com quatro divisões (cozinha, sala de estar e
dois quartos) e ocupação para três ocupantes.
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As áreas brutas de cada fração foram determinadas em função da área de implantação de cada
habitação, aplicando as seguintes equações da tabela 1:
Tabela 1
DADOS ACTUAIS:
NÍVEL DE INTERVENÇÃO 1 e 2 (com sótão):
NÍVEL DE INTERVENÇÃO 1 e 2 (sem sótão):
NÍVEL DE INTERVENÇÃO 3

Área de implantação x número de pisos + área do sótão*
Área de implantação x número de pisos + área do sótão*
Área de implantação x número de pisos
Área de implantação inferior a 200 m2:
Fração A 130%** / Fração B 100%** / Fração C 70%**
Área de implantação superior a 200 m2:
Fração A 150%** / Fração B 100%** / Fração C 50%**
* Devido à pendente do telhado considerou‐se apenas metade da área de implantação de modo a conseguir um
pé direito regulamentar;
** Percentagens consideradas para obtenção das áreas brutas de modo a cumprir com a regulamentação das
áreas mínimas de cada tipologia.

3

MORADIAS UNIFAMILIARES DOS ANOS 70‐90 NA PERIFERIA DE BRAGA

3.1 Caracterização da tipo‐morfologia
Na periferia de Braga, assim como na generalidade do território nacional, as moradias unifami‐
liares sobredimensionadas são frequentes. A maior parte destas habitações foram construídas
antes da entrada em vigor do primeiro RCCTE e necessitam de uma reabilitação energética para
aumentar os níveis de conforto dos ocupantes, dado a maioria não dispor de qualquer tipo de
isolamento térmico na envolvente.
Para além disso, um grande número de construções foi concebido por técnicos não especializa‐
dos (Leite, 1996), o que justifica, parcialmente, a fraca qualidade construtiva (Matos, 2003). Em
termos arquitetónicos é evidente que esta morfologia evoluiu a partir da casa popular, perma‐
necendo a escada exterior, a varanda e recorrendo frequentemente à pedra, essencialmente ao
nível do rés‐do‐chão (Silva, 2010), onde desaparecem os espaços agro‐domésticos substituídos
pela garagem e arrumos (Matos, 2003).
A atenção era dada principalmente ao exterior em detrimento da qualidade espacial interior
(Silva, 2010) como se pode comprovar, em alguns casos, destacando‐se na paisagem com mul‐
tiplicação de telhados ou recurso a mansardas (modelos importados de outros países). No en‐
tanto, por possuírem potencialidades como grande volumetria, boa estrutura e grande área de‐
saproveitada, oferecem oportunidades para a reabilitação espacial, permitindo assim diminuir
os encargos associados ao regime de propriedade e dinamizar o mercado de arrendamento que
está a crescer face ao de compra, devido ao contexto de crise e evolução das características
socioculturais da sociedade portuguesa.
3.2 Apresentação e discussão dos resultados das avaliações subjetivas
Ao longo da investigação verificou‐se uma menor frequência da tipo‐morfologia descrita nas
freguesias de Nogueiró, Frossos, Real, Lamaçães, Tenões e Fraião por se tratarem de recentes
áreas de expansão urbana (BRAGA, MUNICÍPIO, 2008) e onde predominam sobretudo constru‐
ções de prédios multifamiliares. Este tipo de construção foi encontrado também nas outras fre‐
guesias periféricas, nas imediações dos casos de estudo, contribuindo para um desenvolvimento
urbano mais sustentável uma vez que reúnem, no piso inferior, uma série de amenidades que
servem de suporte às necessidades diárias dos ocupantes das diferentes habitações, contribu‐
indo para reduzir o recurso ao automóvel e os potenciais impactes negativos que daí advêm
para o meio ambiente.
Na análise aos 64 casos de estudo, o número de construções registadas antes de 1975 era muito
baixo (9%), fazendo‐se sentir um aumento progressivo até década de 80. A amostra construída
mais significativa (39%), entre 1980 e 1984, contribuiu para os 67% de edificações registadas
entre a década de 80‐90. Nos casos analisados, as áreas de implantação inferiores a 200 m² são
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as mais comuns representando cerca de 77% e um número considerável (55%) está inserido em
lotes com áreas entre os 500 e os 1000 m². As moradias são maioritariamente (86%) constituídas
por 2 pisos, 36% possuem apenas sótão e em 27% não dispõem nem sótão nem cave.
Quanto à área bruta de construção, verificou‐se que as moradias com áreas superiores a 400 m²
eram as mais frequentes (57%), destacando‐se sobretudo as construídas no período entre 80‐
84, com área de 300‐400 m². A nível global registou‐se um aumento de quantidade nas edifica‐
ções com áreas superiores a 500 m², principalmente na década pós 80. Os fatores que estão na
origem deste aumento de dimensão são possivelmente a necessidade de afirmação através de
diferenciação social, mas também uma maior exigência nos requisitos funcionais (Domingues,
2006). Outro fator não menos importante foi o crescimento do emprego, aumento dos rendi‐
mentos das famílias e a facilidade em obter crédito à habitação com baixas taxas de juro (Ca‐
brita, et al., 2003), contribuindo para a construção das moradias, não no sentido de apenas col‐
matar as carências existentes, mas pensando na possibilidade futuras de os filhos ocuparem
parte da habitação.
Em alguns casos, as habitações apresentam compartimentos que ultrapassam largamente as
necessidades dos ocupantes: 25% dos casos apresentam duas cozinhas, 11% duas salas de estar,
por exemplo. Mais de metade dos inquiridos (56%), considera possuir excesso de área e não
utiliza todas as divisões da habitação no quotidiano.
A varanda, outrora utilizada como zona de receção e distribuição, desempenha agora um papel
menos importante, sendo substituída nessas funções por um hall de entrada, presente em 75%
dos casos. Nos restantes, sobretudo nas construções mais antigas, a distribuição continua a ser
feita diretamente para a cozinha ou sala de estar, como era frequente na arquitetura popular,
ou para um corredor com a função de separar os espaços sociais, cozinha e sala de estar, dos
quartos.
Em 42% dos casos estudados o projeto é da autoria de um desenhador ou projetista e um nú‐
mero considerável (27%) dos proprietários desconhece a autoria. Para além disso, o inquérito
permitiu verificar que 60% dos casos de estudo possui apenas três ou menos residentes habitu‐
ais. Quase metade (47%) dos inquiridos são favoráveis às alterações propostas com vista à oti‐
mização energética e divisão funcional. Em 14% dos casos a habitação já tinha sido alvo de in‐
tervenção para a divisão em frações autónomas conseguindo aumentar o número médio de
ocupantes de 3 para 4.2 habitantes por moradia.
Os mais reticentes (39%) apresentavam como principal justificação recear em ter um bem alu‐
gado, com os problemas que podem advir entre proprietário e inquilino. Outro ponto evidenci‐
ado foi um certo “individualismo” que ainda existe na população portuguesa com o medo de
dividir o espaço coletivo (logradouro) com “desconhecidos”, ainda que houvesse maior abertura
com membros da família, situação que já se verifica, em casos pontuais, com o retorno à habi‐
tação familiar dos filhos devido a não conseguirem cumprir com os empréstimos, em caso de
divórcio ou desemprego.
A forte aceitação encontrada junto dos proprietários, superando os 60%, demonstra a viabili‐
dade do presente estudo.
4

KIT DE INTERVENÇÃO

4.1 Estrutura
O kit de intervenção deve ser encarado como uma ferramenta que sistematiza soluções para a
reabilitação espacial e energética das moradias sobredimensionadas. Dada a grande diversidade
de soluções e materiais existentes no mercado, não se pretende estabelecer uma comparação
do desempenho ou custo/ benefício de cada uma, mas propor uma ferramenta de apoio elen‐
cando e priorizando princípios com quatro tipos de soluções: Funcional, Energético, Bioclimático
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e Estético para uma intervenção informada. Nesse sentido, o kit de intervenção foi organizado
(Fig. 2) de modo a garantir uma grande diversidade de opções, desde que garantam o carácter
evolutivo do processo de reabilitação e a sua adequação à disponibilidade económica dos pro‐
prietários.

Figura 2. Soluções presentes no kit de intervenção

4.2 Âmbito de aplicação
Nos quatro contextos cenarizados (Familiar, Arrendamento, Venda ou Compra) para a utilização
do kit de intervenção, o objetivo principal é a melhoria da eficiência energética e o conforto dos
utilizadores, adaptando os fogos à lotação. Face às situações verificadas em alguns casos inqui‐
ridos, com o regresso a casa dos filhos ou pela mais fácil aceitação da divisão em frações autó‐
nomas, caso se destinem a um elemento da família, considerou‐se a hipótese de o projeto ser
aplicado num âmbito familiar, com o benefício social da interação multigeracional que pode
suceder.
O cenário de arrendamento, mais aconselhável e oportuno para dinamizar o sector imobiliário,
possibilita a hipótese do inquilino ocupar uma fração com melhores desempenhos energéticos
e espaciais para além de beneficiar de um logradouro com jardim ou horta, que dificilmente
conseguiria no arrendamento de um apartamento convencional. Para o proprietário, para além
de usufruir também de melhores prestações em termos energéticos e de conforto, proporciona
um rendimento extra e uma recuperação mais rápida do investimento.
O contexto de venda permite ao investidor destacar‐se dos restantes bens disponíveis no mer‐
cado com um produto diferenciado, com bons desempenhos energéticos e melhores qualidades
espaciais. Funcionalmente idêntico a um apartamento, esta solução tem a vantagem de usufruir
do logradouro enquanto espaço comunitário, jardim ou horta.
Finalmente, o contexto de compra permite a famílias ou casais de jovens adquirir um bem, com
localização mais próxima do centro urbano e através de uma reabilitação proporcionar melhores
desempenhos e características espaciais adequadas às suas necessidades, por um investimento
mais reduzido uma vez que é dividido por mais do que um investidor.
4.3 Níveis de divisão funcional
Tendo em consideração as altas taxas de alojamentos sublotados, a diminuição do número mé‐
dio de indivíduos por família e o crescimento do número de famílias monoparentais, é necessá‐
rio ajustar o alojamento ao número de ocupantes e ter em consideração os modos de vida con‐
temporâneos. Nesse sentido, cada caso deve ser estudado isoladamente, em função da
morfologia da habitação, lotação e da existência de área em excesso de modo adequar da me‐
lhor forma a divisão em frações autónomas (Fig. 3).
Os três níveis de divisão propostos (Fig. 4) são classificados segundo o tipo de alteração neces‐
sária e localização da garagem. O nível mais básico ‐ nível 1, admite ligeiras alterações, através
da definição de uma nova fração e manutenção da tipologia existente. A garagem consoante o
tipo de localização (r/c ou cave) e número de pisos da habitação, neste nível de intervenção,
viabiliza a opção 1 e 2 com a divisão ou conservação.
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O nível 2 sobrepõe‐se às alterações anteriores, admitindo a divisão da área existente para a
adição de uma ou duas frações, em função da área disponível e tipologia escolhida, e a organi‐
zação dos espaços existentes, com a reestruturação da disposição dos espaços interiores em
função da correta orientação dos vãos envidraçados, para a otimizar o aproveitamento solar.
Neste nível intermédio de intervenção já se pressupõe a possibilidade de recorrer à opção 3, de
construção nova de uma garagem.

Figura 3. Esquema da aplicação do kit de intervenção

Por fim, no nível 3, com alterações profundas, admite‐se a elevação da cércea, através da adição
de um novo piso em moradias originalmente de dois pisos, e possibilita‐se a divisão em duas ou
três frações autónomas. De modo a proporcionar melhores qualidades espaciais permitem‐se
modificações de ordem estrutural de forma a possibilitar a criação de espaços duplex ou com pé
direito duplo.

Figura 4. Níveis de divisão funcional

4.4 Ensaio da aplicação dos três níveis do kit intervenção nos 64 casos de estudo
Atualmente as 64 moradias analisadas possuem, em média, 422 m² de área bruta, 3.2 ocupantes
por habitação e 38% com áreas entre os 300‐400 m². Ao centrar a análise, tendo em considera‐
ção a atual lotação de todos os alojamentos, constata‐se uma elevada média por habitante de
área bruta (149.9 m²) com 2.3 divisões e 1.3 quartos por habitante.
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Com as alterações propostas para reabilitação espacial e ao densificar a malha urbana existente,
podem proporcionar‐se vantagens socioeconómicas para a manutenção de serviços e comér‐
cios, encontrados nas imediações das moradias estudadas, e dependentes da densidade popu‐
lacional (EC, 2001).
As intervenções de nível 1 e 2, apesar de permitirem manter a mesma média de área bruta (422
m²), devido a construção da nova garagem no lote e subdivisão em duas frações autónomas,
possibilita o aumento médio dos ocupantes por moradia para 7, em vez dos habituais 3.2. Em
termos de áreas brutas, os 128 fogos continuam a oferecer espaços generosos destacando‐se a
criação de espaços com área bruta de 200‐250 m² e 150‐200 m² em 30% e 28% dos casos, res‐
petivamente. Por conseguinte, a densidade residencial e populacional também sofrem altera‐
ções passando de uma média atual de 10.9 fogos/ha e 35.1 hab/ha para os 28.1 fogos/ha e 76.2
hab/ha. Quanto à média de área bruta por ocupante, consegue‐se uma enorme redução com a
intervenção, correspondente a cerca de 60.6 m². O número médio de divisões e quartos por
ocupante também é reduzido para 1.6 e 0.9 respetivamente.
Na intervenção nível 3 com a incorporação de um novo piso destinado a habitação, em moradias
distribuídas por dois pisos, a média de área bruta aumenta para os 525 m². No entanto, ao dispor
de três frações autónomas com uma média de 10.7 habitantes por edifício, consegue‐se dispor
de um total de 192 fogos com áreas mais adaptadas à composição das famílias atuais. As tipolo‐
gias com áreas brutas compreendidas entre os 100 m² e os 200 m², correspondem a 65% dos
casos. Verifica‐se igualmente um acerto ao nível da área bruta, número de divisões e número
de quartos, que após a aplicação das medidas sugeridas passará a ser de 49 m², 1.3 divisões e
0.7 quartos por ocupante. No que diz respeito à média da densidade residencial, consegue‐se
triplicar o valor atual, passando a ser de 32.7 fogos/ha, e aumentar consideravelmente a densi‐
dade populacional para os 116.5 hab/ha.
5

CONCLUSÕES

Com o presente estudo procurou‐se encontrar soluções para o problema da sublotação das mo‐
radias unifamiliares na periferia de Braga.
Nas últimas três décadas, apesar de se ter assistido a alterações sociais, sobretudo com a dimi‐
nuição do número médio de indivíduos por família e aumento de famílias unipessoais, monopa‐
rentais e casais sem filhos, a nível habitacional, não se verificou um ajuste nas tipologias. As
construções foram aumentando em área útil e no número de divisões resultando numa situação
de inadequação das habitações à lotação, com áreas muito superiores às necessidades. No mu‐
nicípio em estudo, com predominância de moradias unifamiliares de dois pisos e baixa lotação,
grande parte dos proprietários são favoráveis às intervenções propostas, como se comprovou
com o inquérito realizado. Em casos pontuais, foi já possível verificar a transformação das mo‐
radias unifamiliares em multifamiliares, conseguindo elevar o número médio de ocupantes.
O desempenho energético desta tipo‐morfologia não corresponde às exigências de conforto
atualmente em vigor, devido ao sistema construtivo praticado na época, com ausência de isola‐
mentos térmicos e presença de pontes térmicas essencialmente ao nível dos pilares e vigas.
Contudo, esta apresenta potencialidades, como: materiais de elevada inércia térmica, boa ori‐
entação solar e varandas, que são favoráveis à introdução de sistemas passivos que foram en‐
tretanto caindo em desuso pela facilidade em se recorrer a sistemas ativos. A reabilitação revela‐
se assim um momento oportuno para revalorizar as características desta tipo‐morfologia, otimi‐
zando o seu comportamento.
Ao densificar as moradias existentes, maioritariamente com ocupantes de meia‐idade, é opor‐
tuno repensar não só a adequação das áreas à lotação, mas também a funcionalidade da habi‐
tação. A transformação e constituição das famílias exige a adequação das áreas garantindo fle‐
xibilidade dos espaços nas soluções apresentadas. As intervenções propostas, conforme
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apresentadas no kit de intervenção, são de carácter evolutivo e contribuem para demonstrar
que a questão financeira pode deixar de ser um impedimento na opção por modos de reabilitar
mais sustentáveis. Os fogos com entradas e funcionamento autónomos, permitem que os ocu‐
pantes residam em tipologias semelhantes a apartamentos, mas beneficiando de espaços co‐
munitários e áreas verdes (jardim, horta) promovendo assim um estilo de vida mais saudável e
económico.
Nas imediações dos casos de estudo situados nas freguesias de Dume, Merelim São Pedro, Gon‐
dizalves, Ferreiros, Lomar, Gualtar, Palmeira e Nogueira estão disponíveis os serviços e ameni‐
dades essenciais às necessidades diárias dos moradores. Este fator contribui para a criação de
comunidade sustentáveis e a redução da utilização do automóvel. Nas recentes áreas de expan‐
são urbana, apesar de predominarem prédios plurifamiliares, estes beneficiam sobretudo da
proximidade com as grandes superfícies comerciais. Nas restantes freguesias, designadamente
São Pedro de Este, Semelhe, São Paio Arcos, São Mamede Este e Adaúfe, em virtude da implan‐
tação em zonas ainda predominantemente rurais, os casos de estudo não beneficiam das mes‐
mas condições. Nestas freguesias, as intervenções apesar de não beneficiarem das mais‐valias
existentes nas restantes, como a proximidade do comércio e serviços, podem ser uma oportu‐
nidade para a dinamização do mercado de arrendamento, atualmente pouco representado a
nível nacional, pois é onde existem alojamentos com maiores necessidades de reparação.
Apesar de ter sido unicamente abordada nesta investigação a conversão para habitação multi‐
familiar, a evolução das tecnologias e da possibilidade de trabalhar a partir de casa, permite que
seja possível equacionar os conceitos de casa‐trabalho ou mesmo a introdução de espaços de
comércio e serviços nesta tipo‐morfologia. Este estudo comprovou que é possível através da
arquitetura, transformar as moradias unifamiliares em multifamiliares, adequando‐as espacial e
funcionalmente aos ocupantes e, simultaneamente, garantir uma maior eficiência energética e
potenciar as relações humanas e com a cidade.
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ABSTRACT: In recent decades the vernacular architecture has been recognized as an important
source of knowledge in the adaptation of construction to the climate and other specific local
characteristics. However, the systematized information is still scarce to quantitatively
understand the hydrothermal behaviour of bioclimatic strategies identified in previous surveys
to this type of architecture. Using the farmsteads in the northeast region of Portugal as a case
study, this article presents the results of hygrothermal monitoring carried out during the heating
and cooling seasons. The data obtained enabled to verify and quantify the effective performance
of the identified bioclimatic strategies, which are presented as opportunities for contemporary
architecture.
Keywords: vernacular architecture, sustainability, bioclimatic, monitoring
RESUMO: Nas últimas décadas a arquitetura vernácula tem sido reconhecidas como importante
fonte de conhecimento na adaptação da construção ao meio ambiental e às especificidades do
local. No entanto, escasseia ainda a informação sistematizada que permita compreender
quantitativamente o comportamento higrotérmico, das estratégias bioclimáticas elencadas em
levantamentos anteriores realizados neste tipo de construções. Recorrendo como caso de
estudo às quintas da terra fria transmontana, este artigo apresenta os resultados das
monitorizações higrotérmicas realizadas durante a estação de aquecimento e de arrefecimento.
Os dados obtidos permitem verificar e quantificar o funcionamento efetivo das estratégias
bioclimáticas identificadas, que se apresentam como oportunidades para a arquitetura
contemporânea.
Palavras‐chave: arquitetura vernácula, sustentabilidade, bioclimática, monitorização in‐situ
1

CONTEXTUALIZAÇÃO: RELEVÂNCIA DA ARQUITETURA VERNÁCULA PARA UMA
CONSTRUÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL

Este artigo apresenta os resultados das avaliações quantitativas de temperatura e humidade
realizadas num tipo de arquitetura vernácula portuguesa até ao momento não documentada
(Gonçalves, 2014), as quintas da Terra Fria do Nordeste Transmontano. Pelo seu isolamento das
redes de infraestruturas estas quintas constituem um desafio para soluções contemporâneas
que visam a autossuficiência, permitindo a sua continuidade, mas devem reconhecer as
potencialidades já inscritas no lugar. Sistematizando o que é a Quinta na Terra Fria do Nordeste
Transmontano, considerar‐se‐á a afirmação de Jackson (1984): “no modelo de espaços que
chamamos paisagem rural, o mais comum e elementar espaço é esse pequeno pedaço de terra
em que vive e trabalha uma família”. Apesar da dispersão e isolamento que carateriza este tipo
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de arquitetura, é possível constatar uma maior concentração destas estruturas em torno da
cidade de Bragança, o aglomerado de maior relevância na região, num limite máximo de 5 Km.
A variedade formal exterior e a indefinição espacial interior resultam da adaptação ao contexto
físico imediato: um declive mais ou menos acentuado, a exposição solar da encosta, a geologia
mais ou menos rochosa do lugar de implantação ou os ventos dominantes, determinam a
orientação solar do edifício e do espaço de transição, os pés‐direitos e a cota de enterramento
das adegas, e mesmo o número de vãos nas fachadas. No entanto, apesar desta diversidade é
possível sistematizar algumas das estratégias construtivas mais frequentes encontradas nos
casos analisados.
Durante anos, os modelos de construção assentes na inesgotabilidade dos recursos, conduziram
à desvalorização da adaptação da forma arquitetónica às especificidades locais e do recurso a
sistemas passivos de climatização. Na procura de respostas de equilíbrio entre sustentabilidade
ambiental, económica e social, ganham força as soluções passivas ou de baixa tecnologia, com
um olhar mais atento à relação do desenho arquitetónico com o lugar, numa “interpretação
bioclimática” (Olgyay, 1962).
Num contexto climático muito próximo do português, Cañas e Martín (2004) procuraram
determinar e monitorizar estratégias de desenho bioclimático da arquitetura vernácula
espanhola, analisando e comparando o comportamento térmico de construções vernáculas face
a construções contemporâneas (Martín, Mazarrón, & Cañas, 2010).
Em Portugal, a investigação de Fernandes (2012) apresenta uma sistematização das estratégias
e soluções identificadas nos diversos inquéritos à arquitetura popular em Portugal, segundo os
princípios de sustentabilidade e região climática. Também o projeto transfronteiriço BIOURB
apresenta um inventário das principais estratégias bioclimáticas da arquitetura tradicional
transmontana (Vaz, Ferreira, Luso, & Fernandes, 2013).
A presente investigação procura reconhecer soluções comuns no tipo de arquitetura em estudo,
contribuindo para o seu conhecimento mais aprofundado através da compreensão quantitativa
do comportamento destas estratégias, incentivando a sua recuperação e a sua reinterpretação
contemporânea.
2

METODOLOGIA

Procedeu‐se ao registo, levantamento e validação das estratégias vernáculas de adequação ao
meio e ao homem, através de uma metodologia baseada em avaliações objetivas – quantitativas
e qualitativas – e subjetivas.
A análise ao ambiente térmico através de monitorizações in‐situ, foi efetuada em 9 habitações,
das quais apenas 2 habitadas. Os ensaios decorreram em dois períodos, cobrindo as duas estações
climáticas: no período compreendido entre 14 de julho de 2013 e 29 de setembro de 2013 e entre
28 de outubro de 2013 e 24 de janeiro de 2014. O registo da temperatura e humidade foi efetuado
com sensores Klimalogg Pro TFA, com uma precisão de ±1ºC para a temperatura e de ±3% para a
humidade, em intervalos de 15 minutos e por períodos de 15 dias.
3
3.1

APRESENTAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO
Critérios de Seleção dos Casos de Estudo

No presente artigo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na monitorização in‐
situ de três casos de estudo situados no território envolvente à cidade de Bragança: Quinta de
Campelo; Quinta do Cano e Quinta do Marrão.
A Quinta de Campelo é um dos raros casos de estudo que continua habitado de forma
permanente e no qual a análise de comportamento térmico é confrontada com a realidade da
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ocupação. Monitorizaram‐se os compartimentos considerados mais relevantes no dia‐a‐dia:
dois quartos a sudeste, um quarto a sudoeste, cozinha e adega. Analisaram‐se ainda dois
espaços exteriores: a fachada principal a sudeste e o alpendre do pátio a sudoeste (Fig. 1).
Na Quinta do Cano, a habitação é utilizada apenas de forma pontual, pelo que a ocupação não
tem um efeito relevante nos dados recolhidos. Uma particularidade deste caso é a utilização de
vegetação para sombreamento do pátio e a existência do tanque junto à habitação, permitindo
analisar a influência do arrefecimento evaporativo durante a estação quente (Fig. 1).
A secção em estudo da Quinta do Marrão permaneceu habitada até à última década e tem a
particularidade de apresentar a varanda encerrada (Fig. 1). Ainda que pouco comum nesta
região, optou‐se por estudar esta solução, procurando identificar o contributo dos ganhos
térmicos proporcionados pelo efeito de estufa no conforto dos espaços interiores.
3.2

Caraterização Construtiva

A construção das alvenarias exteriores e muros de suporte é a manifestação mais evidente da
gestão dos recursos locais na construção. Na maior parte dos casos, a envolvente exterior é de
alvenarias de xisto ordinárias, em dois paramentos verticais. A simplicidade deste processo
permitia que a construção fosse mais fácil e rápida, aproveitando as pedras encontradas no
local, normalmente sem qualquer tipo de talha.
O assentamento era feito com argamassas de barro, normalmente provenientes da própria
quinta e incluía palha trilhada como agregado que contribuía para dar maior coesão e
resistência. Este tipo de paredes, com grande densidade e espessura, apresenta elevada inércia
térmica, isto é “capacidade de armazenar calor e libertá‐lo ao fim de um período de tempo”
(Vaz, Ferreira, Luso, & Fernandes, 2013) contribuindo para enfrentar as grandes oscilações
térmicas habituais nesta zona do país, mantendo a estabilidade do ambiente interior.
Todas as quintas são semienterradas, tirando partido da temperatura do solo e da sua inércia
térmica, numa estratégia identificada como climatização geotérmica (Vaz, Ferreira, Luso, &
Fernandes, 2013). Esta solução assegura ainda uma maior proteção contra os ventos, as chuvas
e a exposição solar direta, importante no verão. Habitualmente a estas zonas eram atribuídas
funções de armazenamento pelo que o pavimento era mantido em terra batida.
Na generalidade dos casos, os telhados eram formados por duas águas e, em alguns deles, a
maior vertente orientada a sul – funcionando como cobertura captadora (Vaz, Ferreira, Luso, &
Fernandes, 2013) como foi possível constatar na Quinta de vale das Flores ou na Quinta de São
Lázaro.Sobre a estrutura dos telhados assentava o guarda‐pó ou o ripado, e era aplicada
diretamente a telha cerâmica mais elementar, de canudo. Podia assumir diversas expressões:
um tabuado simples e espaçado, favorecendo taxas de ventilação elevadas, utilizando menos
recursos – telha‐vã; a chamada ripa‐junta, em que o tabuado era disposto de forma contínua;
ou ainda o tabuado sobreposto em escama, oferecendo uma maior proteção contra as
infiltrações pluviais e isolando melhor. Outra opção, mais usual a partir de meados do século XX,
é o recurso a forro de madeira criando um desvão entre a cobertura e os tetos falsos dos
compartimentos, que se verificou em quase todos os casos habitados durante mais tempo. As
coberturas não serviam apenas os espaços interiores. O seu prolongamento para o exterior
originava beirais, alpendres ou varandas que permitiam proteger as paredes e os elementos de
madeira das chuvas, mas também criar espaços de transição entre interior e exterior, atenuando
os efeitos das diferenças de temperatura. Outro espaço de transição frequente é o quintal ou
pátio, sombreado com ramada vegetal.
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Fig.1 Posição dos sensores na Quinta de Campelo, do Marrão e do Cano, respetivamente.

12
Fig.2 Adaptação à topografia. Fig.3 Estufa Anexa

Fig.4 Pátio com Ramada de Sombreamento (Arrefecimento Evaporativo no Pátio). Fig.5 Utilização da Lareira para
Aquecimento

Fig.6 Inércia térmica proporcionada pelas espessas paredes de xisto

A análise à distribuição programática demonstrou que normalmente os quartos se encontravam
próximos das fontes de calor. A composição das paredes divisórias interiores com baixa espes‐
sura e massa térmica facilitava as trocas de energia entre estes espaços, já que eram construídas
em tabique ou taipal simples de madeira. O tabique é um sistema construtivo leve com madeira
e barro, com uma estrutura de madeira espaçada cerca de 50cm, sobre a qual se prega um ri‐
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pado horizontal. Entre os dois planos de fasquio coloca‐se um enchimento que pode ser consti‐
tuído por tábuas, canas, desperdícios de madeira ‐ casquinha ‐ ou espigas de milho, por exemplo;
por fim a parede é preenchida com argamassa de barro e rebocada, também com barro ou ar‐
gamassas de cal.
4
4.1

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Quinta de Campelo

Durante o Verão, nos compartimentos orientados a oeste, as temperaturas máximas são
atingidas no final do dia, quando os raios solares incidem mais diretamente. No entanto, na
cozinha a temperatura máxima é mantida durante mais tempo, entre as 18h30 e as 20h30,
coincidindo com o período de utilização na hora de jantar. O quarto a sudoeste (B) apresenta as
temperaturas mais elevadas e também as maiores amplitudes térmicas, devido à incidência do
sol no final do dia e à constituição da cobertura, sem desvão. Já no quarto a sudeste (A), as
amplitudes térmicas são menores, e as temperaturas mínimas acontecem durante o período da
manhã, entre as 8h30 e as 10h30, enquanto a janela está aberta para ventilação. Apesar da
envolvente exterior deste compartimento estar exposta à radiação solar durante o período da
manhã, esta só se reflete na temperatura interior no final do dia, altura em que se atingem as
temperaturas máximas (Figura 7). A adega apresenta valores quase constantes, com a
temperatura por volta dos 21ºC, e humidade relativa, com valores bastante elevados, na ordem
dos 70% (Figura 8). Comparando os dados obtidos no interior e no exterior verifica‐se que a
diferença temporal entre os picos mínimos de temperatura é de cerca de 4 horas e nos picos
máximos, em média, 3 horas.
Nas monitorizações de inverno a adega apresenta valores de temperatura e humidade relativa
constantes, 9ºC e dos 78%, e temperaturas habitualmente superiores aos de todos os restantes
compartimentos, com exceção da cozinha, em que a lareira acesa durante praticamente todo o
dia permite atingir valores em média na ordem dos 15ºC (Figura 9). Os horários de utilização da
cozinha são evidentes nos resultados, com os picos de temperatura mais elevadas a
acontecerem nos horários das refeições: 13h00 e 19h30. A proximidade com a lareira parece
afetar o conforto térmico no quarto a sudeste (A), que apresenta ao longo do dia uma
temperatura ligeiramente mais elevada do que o quarto a sudeste (C). Porém, neste as
temperaturas mínimas são normalmente mais elevadas uma vez que o aquecimento elétrico
ligado de forma pontual contribui para atenuar os picos de temperatura.
Ainda que estas temperaturas se encontrem bastante abaixo das temperaturas de conforto
desejáveis, verifica‐se que se mantêm praticamente constantes, não sendo significativamente
afetadas pelas oscilações da temperatura exterior, demonstrando assim a capacidade de
retenção de calor das espessas paredes de xisto. O mesmo não se verifica na cozinha, onde as
amplitudes térmicas diárias chegam a atingir os 10ºC, não só por se tratar do único
compartimento climatizado da casa, mas também pela baixa inércia térmica da maioria das
paredes que delimitam este espaço (tabique e taipal em madeira) e pela ausência de
encerramento com a sala e o hall de entrada, facilitando a circulação do ar.
Tal como já se verificara no verão, o quarto a sudoeste (B) apresenta as oscilações de
temperatura maiores, uma vez que toda a ala sudoeste da casa se encontra sem utilização. Para
além disso, a ausência de desvão contribui também para o arrefecimento mais rápido deste
espaço. As temperaturas mínimas são, em média, 2ºC mais baixas do que nos restantes quartos
e as amplitudes térmicas diárias são também superiores. No que respeita aos dois espaços
exteriores analisados verificou‐se que, tal como na estação quente, o alpendre, mais abrigado
dos ventos apresenta amplitudes térmicas menores, com temperaturas mínimas mais elevadas
do que a fachada Sudeste, mas, também, com temperaturas máximas mais baixas.
Tanto na estação fria como na estação quente os valores de humidade relativa dos espaços
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habitados permanecem estáveis e dentro da zona de conforto (30‐70%) devido às paredes
divisórias em tabique, com argamassas de barro, com boa higroscopicidade, contribuindo para
a regulação do ambiente interior.
4.2

Quinta do Cano

A análise aos registos da estação quente permite verificar a importância da exposição solar a
oeste: as temperaturas máximas são atingidas no final da tarde, entre as 18h00 e as 19h30, com
exceção do pátio a nordeste que atinge as temperaturas mais elevadas entre as 15h00 e as
16h00 (Figura 10) A utilização de ramada para sombreamento assim como a presença do tanque,
possibilitando o arrefecimento evaporativo, como o demonstram os valores de humidade
relativa, tornam este espaço exterior mais agradável nos dias quentes de verão. Em relação aos
outros espaços exteriores, o pátio apresenta uma amplitude térmica inferior, em média, 3ºC e
uma temperatura máxima 5ºC mais baixa ao longo do período de monitorização.
A adega, ainda que mais enterrada a nascente do que o espaço equivalente na Quinta de
Campelo, apresenta maiores variações de temperatura e valores de humidade relativa mais
baixos (Figura 11), provavelmente pela orientação solar da envolvente exterior, a poente,
completamente exposta à radiação solar no período mais quente do dia.
Na Quinta do Cano a diferença temporal entre os picos de temperatura máximos no exterior e
no interior são de cerca de 3 horas; os mínimos apenas 2 horas. As amplitudes térmicas no
interior são muito menores do que no exterior, mantendo o interior da habitação a uma
temperatura média de 22.6ºC, num período em que as temperaturas medidas no exterior
chegaram a atingir os 40ºC.
Durante a estação fria, porém, os dados recolhidos não oferecem a mesma relevância que na
Quinta de Campelo, uma vez que o edifício não se encontra habitado. Assim, o comportamento
térmico da cozinha e da saleta são praticamente idênticos, com temperaturas médias muito
baixas, que não chegam aos 7ºC. Também as temperaturas exteriores são muito semelhantes
na fachada poente e no pátio sombreado, a nordeste, com a temperatura máxima a ocorrer
diariamente por volta das 15h30, hora em que a fachada principal se encontra mais exposta à
radiação solar (Figura 12).
Uma vez mais, apesar de temperaturas interiores bastante abaixo do limiar de conforto, as
variações são pouco elevadas, na ordem dos 2,5ºC, não sendo significativamente afetadas pelas
oscilações no exterior, com amplitudes térmicas diárias médias de 15ºC. Com um
comportamento ainda mais constante, a adega é o espaço com a temperatura mais elevada, em
média 6ºC, e níveis de humidade relativa também constantes (78%).
4.3

Quinta do Marrão

Os registos da estação quente demonstram que as temperaturas no exterior e na varanda
encerrada são muito próximas, em média 27ºC, ainda que as temperaturas mínimas sejam
sempre ligeiramente mais elevadas na varanda, demonstrando assim o efeito de estufa. Apesar
da baixa massa térmica da parede de tabique que separa os quartos da varanda, esta funciona
como uma zona tampão, havendo um desfasamento médio de 3 horas entre as temperaturas
máximas (Figura 13). Devido ao efeito de estufa, o compartimento interior mantém
temperaturas elevadas ao longo de todo o dia, com temperaturas mínimas na ordem dos 23.5ºC.
A ausência de dispositivos de oclusão ou sombreamento proporcionado por beiral ou por
vegetação tornam o espaço interior excessivamente quente, superando os 31ºC, valor ainda
assim 5ºC mais baixo do que no exterior.
O furto do sensor de exterior durante as monitorizações de inverno apenas permite analisar os
dados de 9 dias. No entanto, esse período é suficiente para compreender que, tal como no
verão, os perfis de temperaturas no exterior e na varanda são muito idênticos, embora as
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amplitudes térmicas diárias sejam menores no espaço de transição (Figura 14). As temperaturas
mínimas na varanda são, em média, 1.7ºC superiores às exteriores. O quarto contíguo à varanda
apresenta temperaturas estáveis na ordem dos 5ºC num período em que as temperaturas
mínimas atingiram os 5ºC negativos e as amplitudes térmicas superaram os 20ºC.

Fig. 7: Quinta de Campelo – Perfis de Temperatura (15/07 – 28/07/2013).

Fig. 8: Quinta de Campelo – Perfis de Humidade (15/07 – 28/07/2013)

Fig. 9: Quinta de Campelo – Perfis de Temperatura (24/11 –06/12/2013).

Fig. 10: Quinta do Cano – Perfis de Temperatura (26/07 –08/08/2013).
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Fig. 11: Quinta do Cano – Perfis de Humidade (26/07 – 08/08/2013).

Fig. 12: Quinta do Cano – Perfis de Temperatura (08/12 – 23/12/2013).

Fig. 13: Quinta do Marrão – Perfis de Temperatura (10/08 – 22/08/2013).

Fig. 14: Quinta do Marrão – Perfis de Temperatura (07/12 – 23/12/2013).
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5

CONCLUSÕES

As monitorizações efetuadas in‐situ no verão e no inverno permitiram quantificar o contributo
de alguns princípios bioclimáticos identificados noutros estudos para a manutenção da
qualidade do ambiente interior. Porém, tão importante como essa quantificação é compreender
de que forma essas caraterísticas das habitações condicionam, ou condicionaram, a apropriação
dos espaços relacionando, transversalmente, o contexto, a construção e os modos de habitar.
Constatou‐se que a implantação do edifício aproveitando o declive natural do terreno, permite
tirar partido da inércia térmica do solo e proteger o edifício das intempéries (fig.2). A localização
nas zonas mais enterradas das funções programáticas associadas à conservação dos alimentos,
como despensas e adegas, permite otimizar esta relação, tirando partido dos níveis de humidade
e temperatura estáveis, com amplitudes médias de 1.6ºC e humidades relativas na ordem dos
76%. Na generalidade dos casos analisados, estes espaços apresentam, durante o verão, as
temperaturas mais frescas dos espaços interiores monitorizados e, durante o inverno,
temperaturas mais confortáveis do que os espaços não climatizados, como se verifica na Quinta
de Campelo.
A estufa anexa (fig.3) revela‐se uma estratégia efetiva para proporcionar ganhos térmicos no
interior, o que pode nem sempre ser benéfico no desempenho térmico do edifício. Na Quinta
do Marrão, único caso analisado com esta estratégia bioclimática, a simplicidade da construção
condiciona os resultados, pois apesar de se verificar o efeito de estufa pretendido, a ausência
de dispositivos de oclusão durante o verão e a excessiva ventilação durante o inverno não
permitem otimizar os ganhos térmicos. O quarto atinge temperaturas excessivamente elevadas
durante o verão, tornando‐se desconfortável, o que justifica o facto de a última moradora optar
pela loja como espaço preferencial para a sesta, durante a estação quente.
O arrefecimento evaporativo proporcionado pelo tanque na Quinta do Cano, associado à
utilização de ramada de sombreamento, torna o espaço do pátio mais confortável durante os
dias quentes de verão. Com menores oscilações de temperatura e temperaturas máximas mais
baixas, este torna‐se o lugar ideal para reuniões sociais e momentos de lazer, como as refeições
familiares no exterior (Fig. 4), mas também funções associadas à vida doméstica.
A única cozinha monitorizada ainda em utilização, na Quinta de Campelo, reflete claramente o
porquê de este espaço ser o centro da casa. Durante o inverno, este compartimento apresenta
as temperaturas mais elevadas, apesar das grandes oscilações de temperatura causadas pela
acentuada circulação de ar, e os registos de temperatura manifestam claramente os modos de
habitar dos residentes (fig.5).
Todas as quintas têm em comum a existência de um ou vários espaços de transição orientados,
sejam eles pátios (Campelo), alpendres (Campelo), varandas (Britelo) ou latadas de
sombreamento (Cano). Ainda que a varanda seja a solução considerada mais típica nesta região
a análise dos casos de estudo demonstra que esta não é um elemento indispensável na
caraterização do tipo, sendo frequentemente substituída por outras estratégias mais adequadas
ao contexto imediato. Exemplo disso pode ser encontrado na Quinta de Vale das Flores, onde
no lugar onde habitualmente se encontraria a varanda, na fachada orientada a sudoeste, se
encontra uma parede cega, como proteção dos ventos dominantes, e um alpendre que protege
a entrada dos ventos e da chuva, mas simultaneamente serve funções pragmáticas de
arrumação associadas à agricultura, abrigando os carros de bois e alfaias ou armazenando a
lenha. Independentemente do tipo de estratégia de transição aplicada, estes espaços revelam‐
se efetivos reguladores atenuando as diferenças entre o exterior e o interior Para além destas
funções, estes espaços eram lugares sociais, zonas de estar e de convívio e pontos de relação
visual com o exterior, mas estavam também associados a algumas tarefas domésticas como a
secagem de cereais, frutas ou plantas aromáticas.
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Ainda que não dispondo de isolamento térmico e mantendo taxas de ventilação elevadas, seja
pela composição do telhado ou do sobrado, pelas caixilharias pouco estanques ou mesmo pela
ausência destas, todos os casos de estudo monitorizados apresentam perfis de temperatura
bastante estáveis nos compartimentos interiores, sobretudo se comparados com as oscilações
no exterior. As espessas paredes de xisto (fig.6) contribuem para este desempenho, devido à
sua elevada massa térmica, retendo o calor e libertando‐o ao longo do período mais frio do dia,
tal como se verifica pelos desfasamentos dos picos de temperatura no exterior e no interior, em
média superior a 2 horas. Apesar disso, as temperaturas permaneceram muito abaixo dos níveis
de conforto durante a estação de aquecimento, e para isso pode ter contribuído o facto de a
maioria dos casos não se encontrar habitado nem em bom estado de conservação.
Ainda que reconhecendo que as necessidades mudaram e que as exigências de conforto,
enquanto conceção cultural, são hoje superiores, as monitorizações in‐situ nos edifícios
revelaram‐nos adequados ao contexto climático onde se encontram: um bom comportamento
higrotérmico durante a estação quente, mantendo‐se frescos e com valores de humidade
confortáveis sem necessidade de recorrer a sistemas ativos de arrefecimento, e um
desempenho estável durante a estação fria que, ainda que exigindo o recurso complementar a
sistemas ativos de aquecimento, poderia permitir a manutenção de temperaturas confortáveis
com reduzido consumo energético. Para além disso, evidenciaram as mais‐valias de algumas
estratégias de adequação ao meio, como a climatização geotérmica, o arrefecimento
evaporativo ou os espaços de transição orientados, que oferecem novas oportunidades à
arquitetura contemporânea. Em alguns casos estas soluções apresentavam fragilidades, como a
estufa anexa na Quinta do Marrão, mas mesmo este reconhecimento mostra que é possível a
sua reinterpretação não pela continuidade mas pela evolução no contexto contemporâneo.
Pelo seu isolamento das redes de infraestruturas estabelecidas, que pode ter contribuído para
algumas situações de abandono, torna‐se particularmente pertinente que as intervenções
contemporâneas visem a continuidade dos processos de autossuficiência identificados,
ensaiando soluções que valorizem estratégias bioclimáticas de adaptação ao contexto para a
redução dos consumos energéticos, como os edifícios ZEB (zero energy buildings) ou WEFI
(water, energy and food almost independent buildings).
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ABSTRACT: Recently, environmental architecture and sustainable construction has been ranked
on top of the world’s interests. Making use of natural resources helps in reducing energy
consumption and costs associated with the operation of buildings. The current architectural
approaches and designs in Palestine are far away from environmental concepts, copying and
simulating abroad approaches, without taking into account the culture, climate, and inhabitant's
needs. On the contrast, vernacular architecture has achieved environmental concepts and has
given suitable approaches and samples ‐ without any need to simulate or copy ‐ which come from
people and land. This paper discusses how the Palestinian socio‐cultural context shaped the
residential vernacular architecture in Palestine, taking the old city of Nablus as a case‐study. The
research concept depends on analysing and trying to understand the effect of the socio‐cultural
context on vernacular architecture and trying to reach some rules or understandings of how it
works in order to reach a modern environmental dwelling that is suitable to this concept. The
research method goes through analysing study cases from the traditional architecture models and
the Nablus city is selected as a case study. This analytical and qualitative method can lead to deep
understanding for how to benefit from vernacular architecture in Palestine in finding the future
environmental residential construction. One of the main findings of this research is to set general
and special rules for building sustainable buildings in Palestine from the socio‐cultural point view,
in order to be a reference for designers, stakeholders, ministry of planning, and municipalities.
Keywords: Sociocultural constrains, Palestinian vernacular architecture, sustainability.
1

INTRODUCTION

Nowadays the architectural approaches used in Palestine forgot completely the learnings from the
traditional architecture and are above all based in design approaches from abroad. Therefore
these approaches do not consider Palestinian’s specific climate conditions, internal organization
of spaces, sociocultural constrains (including specific demands for privacy), among other aspects.
This models are very bad in maintaining the indoor environment within the comfort boundaries,
ignoring the inhabitant’s needs, and not reflecting the cultural and religious identity of Palestinian
society (Asquith and Vellinga 2006).
Vernacular architecture is considered as an environmental architecture, and cultural constrains
are one of the main foundations of environmental buildings and structures. This paper will discuss
the effect of the specific sociocultural context on vernacular architecture and how the learning
from the past can be considered again in the design process of modern buildings. This paper will
discuss some design rules and limitations in terms of cultural view, especially because of the strong
and major effect of the specific sociocultural context of the Palestinian society in particular, and
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middle eastern society in general. An example of ignoring the specific sociocultural constrains can
result in the situation presented in Figure 1.

Figure 1. Changes conducted by the local citizens on buildings because of sociocultural constrains (Sarkis 2001).

2

SOCIOCULTURAL PRINCIPLES IN PALESTINIAN SOCIETY

The German orientalist Otto Spies says that "The Islamic city is affected by the neighbour rights
between inhabitants which comes from the religious legislations" (Abu‐Lughod 1987).
The Palestinian society is a society with people who believed themselves bound together by the
most fundamental ties (family), common village origin, ethnic or sectarian Religious identity as
most of Arab countries.
The strongest and the most effective bounds in the Palestinian society are cultural bounds, which
come from the religious believes. Religion is very effective and touches every side of the daily life
and affects it, such as the habits of clothing, food, the way of thinking and learning, and many
other sides, and of Course architecture is a part of this (Stevenson and Ball 1998).
Therefore, if these specific principles are not taken into consideration, it will definitely cause
negative side effects on any product, including those from the construction industry, and the
current samples of contemporary building omitted this side and failed in achieving sustainable
built environment.
3

THE EFFECT OF THE CULTURAL VALUES

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) has coined the term
“whole life sustainability” in order to expand the general meaning of sustainable architecture from
designing environmentally friendly buildings, to architecture incorporating local identity into
design process (Tocher 2011 cited by Kultur 2012).
"The word culture is a determining of a very complicated concept which expresses all of the
intellectual activities of a civilization. The culture is: dynamic, expressed through the community
as well as the individual, interpreted with each member of the community, shared with groups
and transformed to new generation. It involves a system of rules, and also attitudes, values, beliefs
and norms. It conveys the sustainability of vitality of the community, and has the potential to
change” (AYALP 2011).
To clarify more, an example about this effect in a small scale (design scale) is useful. According to
Rapaport (1969), the cultural elements that affect the house formation in the Middle East are:
‐ Religion;
‐ Architectural language and other heritage peculiarities;
‐ The structure of family and relatives;
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‐ Child raising methods;
‐ Settlement patterns;
‐ Land division and land owning systems;
‐ Food habits;
‐ Symbolic and traditional systems;
‐ Status defining methods and social identity;
‐ Cognitive maps; privacy, intensity, territoriality;
‐ Behavioral organization in a house;
‐ Working, business with others and trades.
With all these cultural, social and psychological impacts, home is more than design and drawing's,
walls, and materials, it became a home that gains high symbolic and emotional meaning (AYALP
2011).
Place formation can be defined as the individual forms towards a certain environment. The
concept of place involves not just a physical element but also emotional factors (AYALP 2011).

Figure 2. The old and the new city of Nablus (“Nablus Food Tales from Nablus” 2014).

With such a huge influence and effect from such impacts the home become a concept of place
rather than space, so while designing a place, architect should design every single detail related to
this place. Home is more than a place to live inside, it’s a place filled with motion, meanings,
stories, this is the feeling while looking and feeling vernacular architecture, it’s a space at the
beginning, and by time and culture it caries a lot of stories and experience and become a place.
Perhaps a simple and quick look at the old town of Nablus, gives us a sense of the big difference
between it and the modern part of the city in terms of the general image, context, design
approaches and methods of construction.
And with deeper insight the difference grows and expands in terms of achieving environmental
concepts and observing the needs of the people, culture and place, unlike the modern part.
Perhaps the most prominent solution is taking the cultural aspect into account within the design
process, and the sustainable building process will came as a result.
Some of these cultural concepts will be discussed in the further section in terms of affecting the
city and the buildings from the performance point of view. These effects can be either direct
(Intentional) or indirect (Unwitting).
Perhaps privacy is one of the concepts that is mainly affecting the Palestinian society, it comes
from strict cultural believes, and it means that nobody can reveal his home, cultural activities,
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or family life, and also it means preventing mix between men and women in social or cultural
activities and daily life (Al‐Tawayha 2011).
This aspect led people to find and create many different architectural solutions such as: i) the
courtyard house; ii) semi‐public gardens; iii) Semi‐private spaces.
3.1 The courtyard house
The demand for privacy prevents the family entertainment and special activities in urban areas
and public squares, therefore they created private spaces inside their houses that overcome
their needs for external spaces (Figure 3).

Figure 3. Court yard house in Nablus old city (Horn 2012).

The use of courtyards also led, in an indirect way, to create a green environment inside the
house, with watery elements, which helps to keep the climate suitable and comfortable
especially in summer days.
Additionally, privacy prevents that neighbor's can rise their building over a certain high in order
to protect these courtyard from the external views (Figure 4).

Figure 4. 3D model showing the negative effect of high‐rise buildings.
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Figure 5. 3D model showing the negative effect of high‐rise buildings.

This blockage has another indirect advantages, it also do not obscure sun and wind from
reaching the house, and keeps a healthy climate and good ventilation in all the dwellings in the
city.
3.2 Semi‐public gardens
Such gardens were created for relative families in each neighborhood as an alternative solution
for public parks, where free contact between people – males and females ‐ are not allowed by
the sociocultural and religious values.
The cultural and social activities were not ignored and therefore such solutions were created.
These gardens can`t be used by strange people or foreigners, it's only used by people who are
allowed to communicate in this community (Figure 6).

Figure 6. Courtyard house in Nablus old city (Horn 2012).

From the creation of semi public gardens, a new concept raised which was sharing the city
responsibilities between authorities and people, so that people feel their responsibilities toward
their city and also feeling their responsibility towards these parks, taking care of them and
keeping them in a good condition as better as they could. Therefore these green areas are still
used and exist all around the city. Such concept would be very useful for poor countries ‐
developing countries, such as Palestine, and it's clearly observed in the old city of Nablus. These
semi‐private parks and gardens give the city vitality, healthy environment, and reduce
pollution(Akbar 1994).
As a result of ignoring this concept and the lack of governmental possibilities, there is a great
scarcity in public parks in Nablus city and Palestine, even the existing ones are ignored and
disabled and people do not care and do not feel any responsibility towards them. This cause a

927

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

lot of semi‐desert lands, an unhealthy environment in addition to significant social problems.
These problems are a result of ignoring the city and society culture, and as seen in Figure 8, the
main parks in Nablus city are losing the green and watery elements, and also losing the
interaction with society.

Figure 7. Public Park in Nablus neglected because of cultural aspects (“DOOZ” 2014).

3.3 Semi‐private spaces

The semi‐private spaces were created for the meeting of the very close relatives, such as
"extended family" which includes the father and his wife and their married sons and their
families. These spaces are called "Al Hosh" or the "Yard".

Figure 8. "Yard" space in Nablus old city (Horn 2012).

The gradual transition from public space (Figure 8), to semi‐public and semi‐private spaces gives
the people and the families a high sense of safety (which is called Urban Security) that is
considered a sustainable concept. People are very attached to such spaces, because of the high
sense of ownership. All of these approaches and solutions are giving the city a vital image, from
both urban and design views, it's merged more with nature and environment(Akbar 1994).
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Figure 9. Gradient in public, semi public, and private spaces in Nablus old city (Nablus Municipality 2011, edited by
authors).

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
As discussed by Ujam and El‐Fiki (2006) without cultural awareness, any attempt to create a more
sustainable environment is likely to falter.
For a developing and growing country such as Palestine, it is necessary to begin and grow in a
right way, and to build on a strong and clear foundation to reach suitable and sustainable
buildings for the people. It is necessary to learn from the very rich background that still exists
and is lived in the old cities of Palestine and this is only possible through analysing and
understanding these cities and how they work.
The old cities in Palestine were strongly affected by sociocultural values and, as presented in this
paper, these values are embodied in the local vernacular architecture and affected its
performance, in a direct or indirect way. As an example, the development of the old city of Nablus
was based in these values and therefore designers and other stakeholders should learn the
advantages from these models that are working, used and improved from more than 1000 years.
This paper presents and discusses the big characteristics that could be achieved by taking
sociocultural values into consideration when designing buildings. This field of research is very poor
in Palestine and should be explored and developed, especially in the context of a society that is so
must linked to sociocultural values such as the Palestinian society. Because of this lack of
information more studies are needed to interpret and understand this deep and effective
concept so that it could be applied and transposed to contemporary buildings and cities. That
could be achieved by exploring the importance of these sociocultural values and how it could be
affective and included in the design process, this is to provide municipalities and local
governments a set of suggested design principles and recommendations in order to improve the
environmental quality in future Palestinian residences.
It is demonstrated here that there is a strong effect of the sociocultural values on the design
process, both on urban or building scale, and it is clear that ignoring such values causes big
cultural, environmental and economical problems.
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ABSTRACT: The agglomeration of dwellings in urban areas, concomitantly with the increase in
noise level, has generated the need for the use of materials that have a good acoustic
performance. Most materials used for this purpose is costly. Constructions in alternative
materials has been the focus of several studies. The "efficient popular home", a low‐cost
building, located at the Federal University of Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil,
is an example. The purpose of this work is the evaluation and analysis of acoustic indices in
insulation and absorption of partitions of the construction of "efficient popular home", through
experimental procedures, analysis and use of calculation methods, described in ISO standards.
The rates of isolation of facades obtained are within the range recommended by ABNT Brazilian
standard. However, the rate of isolation of internal partitions are below the minimum required.
Keywords: efficient popular home, acoustic comfort, insulation
RESUMO: A aglomeração de habitações na zona urbana, concomitantemente com o aumento
no nível de ruído, tem gerado a necessidade da utilização de materiais que possuam um bom
desempenho acústico. A maioria dos materiais empregados para este fim é de custo elevado.
Construções em materiais alternativos tem sido foco de vários estudos. A “casa popular
eficiente”, uma construção de baixo custo, localizada na Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, é um exemplo. O propósito deste trabalho é a obtenção
e a análise de índices acústicos de isolamento e absorção de divisórias da construção da "casa
popular eficiente"., por meio de procedimentos experimentais, análise e emprego de métodos
de cálculo, descritos em normas ISO. Os índices de isolamento de fachadas obtidos encontram‐
se dentro dos valores recomendados por norma brasileira da ABNT. No entanto, os índices de
isolamento de divisórias internas ficaram abaixo do mínimo requerido.
Palavras‐chave: casa popular eficiente, conforto acústico, isolamento
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Aspecto Social

A questão da habitação de interesse social é um dos problemas urbanos de maior relevância no
Brasil. De acordo com o Ministério das Cidades (Ribeiro, 2013), o déficit habitacional para a
população de baixa renda é estimado em 5,8 milhões de moradias.
Para suprir a questão da habitação popular, torna‐se cada vez mais comum o uso de tecnologias
construtivas que objetivam grande produção com tempo e custo reduzidos, como é o caso da
construção industrializada em larga escala. Segundo Krüger & Lamberts (2000, p. 2) “os
programas habitacionais para a população de baixa renda são em geral implementados
igualmente em todo o Brasil, com praticamente nenhuma atenção à região climática onde as
casas devem ser construídas.” Desta maneira, um mesmo sistema construtivo é empregado em
cidades com características muito distintas, ficando evidente a despreocupação com o conforto
acústico deste tipo de moradia.
1.2

A Casa Popular Eficiente

A edificação unifamiliar de interesse social, denominada nesse trabalho de Casa Popular
Eficiente, foi projetada para a cidade de Santa Maria, RS, como resultado da parceria
estabelecida entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA), tendo como premissas básicas desenvolver ações concretas que valorizem a
redução do consumo de energia elétrica e a utilização de condicionantes bioclimáticos,
incentivando sobretudo o conforto dos moradores aliado a ações que preservem o meio
ambiente.
Um protótipo dessa edificação, ilustrada na Figura 1, foi construído no campus da Universidade
Federal de Santa Maria e inaugurado em Dezembro de 2013, utilizando materiais menos
impactantes ao meio ambiente, como tijolos de solo cimento, telha ecológica Tetra Pak, forro
de painéis OSB e tintas e impermeabilizantes ecológicos. Além disso, a construção reuniu
diversas estratégias para a melhor utilização dos recursos naturais, tais como: o aproveitamento
da água da chuva, reaproveitamento de águas cinzas, uso da vegetação para proteção solar,
emprego da ventilação e da luz natural e o uso da energia solar para aquecimento de água
(Vaghetti et. al., 2013).
Por meio desse protótipo, que visa contribuir com tecnologias sustentáveis capazes de oferecer
uma alternativa de moradia para a população carente, foram desenvolvidas diversas linhas de
pesquisas, dentre elas destaca‐se o estudo das propriedades acústicas da casa.

Figura 1. Fotos da “casa popular eficiente” (frente, lateral e fundos), localizada no parque do centro de eventos da
UFSM

Os pontos centrais dessa construção são o baixo custo agregado e a sustentabilidade, a qual
envolve a eficiência e o conforto. Assim, a construção do protótipo se justifica por apresentar
um projeto diferenciado de edificação de baixo custo, o qual vem sendo avaliado
energeticamente, e, por meio deste artigo, acusticamente. Isso é uma forma de analisar e
promover melhorias nos procedimentos construtivos adotados nas construções ditas populares.
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2
2.1

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA
Objetivos

Atualmente, devido à grande aglomeração de habitações na zona urbana, concomitantemente
com o vertiginoso aumento no nível de ruído nas cidades, desponta também a necessidade da
utilização de materiais que possuam entre suas características físicas, a eficiência no que diz
respeito ao isolamento acústico.
Assim, para uma habitação exercer as suas funções, deve ao menos proporcionar um bom
conforto acústico. Daí, tem‐se a importância de um estudo para avaliar propriedades acústicas
de materiais alternativos empregados na chamada “casa popular eficiente”, que contemplam
telhas Tetra‐Pak, paredes em tijolos de solo‐cimento e placas OSB.
O principal objetivo a que se propõe este trabalho é analisar as propriedades acústicas dos
materiais e divisórias da “casa popular eficiente”, conforme critérios de algumas normas
internacionais e nacionais, ISO e ABNT/NBR.
Dessa maneira, procura‐se caracterizar o isolamento acústico de paredes internas e fachadas de
acordo com as medições de perdas de transmissão realizadas in loco e identificar o conforto
acústico através das medições do tempo de reverberação, também realizadas in loco. A partir
das medições citadas acima, poder‐se‐á verificar se o emprego de tijolo solo‐cimento, telhas
Tetra‐Pak, impermeabilizantes ecológicos e forros de painéis OSB, torna uma edificação
sustentável mais confortável acusticamente que aquelas utilizadas com materiais ditos
convencionais.
2.2

Justificativa

A produção habitacional sustentável torna‐se um desafio para a compreensão da sociedade
atual. A certificação de vida digna aos habitantes dessa moradia é praticamente uma obrigação
sustentada por engenheiros e arquitetos.
O conceito de sustentabilidade está sendo aos poucos introduzido no cotidiano das pessoas. É
imprescindível que a construção civil promova mudanças que se adaptem as culturas locais para
que a sustentabilidade faça parte intrínseca deste cotidiano. A “casa popular eficiente” é uma
proposta adaptada para este fim.
3
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Procedimento Experimental

Para o desenvolvimento da pesquisa e obtenção dos principais resultados dos índices de
isolamento acústico, interno e externo, e absorção acústica serão necessários procedimentos
experimentais, bem como análise e emprego de métodos de cálculo. Os procedimentos de
medições em campo de índices de isolamento acústicos de paredes internas estão
contemplados na ISO 16283‐1(2014), que substituiu a ISO 140‐4(1998). As medições referentes
a isolamento acústico de fachadas e seus elementos também estão prescritas na ISO 16283‐
1(2014), a qual substituiu a ISO 140‐5(2008). O tempo de reverberação dos cômodos deve ser
avaliado conforme a ISO 3382‐2(2008). O cálculo do coeficiente de absorção de materiais é
determinado pela ISO 11654(1997). Para isso, a avaliação dos coeficientes de absorção acústica
dos materiais empregados na “casa popular eficiente”, como, por exemplo, painéis OSB e tijolos
de solo‐cimento, deve ser feita em laboratório, conforme estabelece a ISO 354(2003). No
entanto, a avaliação de tempo de reverberação TR de salas comuns serve para classificar tais
salas conforme definições acústicas importantes, como por exemplo, clareza e inteligibilidade
de fala. Estas normas contemplam os principais índices acústicos para avaliação de parâmetros
acústicos para a “casa popular eficiente”.
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As paredes da “casa popular eficiente” são alvenaria estrutural em tijolos modulares de solo‐
cimento, o qual é composto de 5% de cimento e 95% de solo arenoso, com argila. Os blocos são
secos ao sol, sem queima. Todas as paredes externas são revestidas com reboco no lado interno
da edificação e pintadas com tintas de terra crua. No lado externo, as paredes ficam com os
tijolos justapostos e a vista, com rejuntamento. As esquadrias são de madeira Eucaliptos, do tipo
de correr.
Inicialmente, fez‐se um estudo detalhado das normas relativas aos parâmetros acústicos de
divisórias, materiais e salas, para a precisa identificação dos métodos de medição. Isso inclui a
identificação de diferentes posicionamentos de fontes sonoras e microfones, bem como
distâncias mínimas exigidas para realização de medição dos índices de pressão sonora no local.
A Figura 2 é uma representação da planta baixa da “casa popular eficiente”, com indicação das
divisórias dos cômodos, as quais são alvo de avaliação.
Legenda
FF1: Fachada Frontal 1
sala
FL1: Fachada Lateral 1
sala

FL2

D3

D1: Divisória interna 1
entre dormitório solteiro
e sala

D4

FF2

D3: Divisória interna 3
entre dormitório solteiro
e banheiro

D2

D1

D4: Divisória interna 4
entre dormitório casal e
banheiro

FF1

Posição de microfone
rotativo
Posição de fonte

FL1

Figura 2. Planta baixa da “casa popular eficiente”

A Tabela 1 resume os volumes de cada um dos cômodos mostrados na Figura 2 e que são objeto
de medições.
Tabela 1. Volume dos cômodos e área das divisórias investigadas da “casa popular eficiente”

Cômodo
Quarto Solteiro
Quarto Casal
Banheiro
Circulação
Sala
Cozinha

Volume (m3)
22.73
24.13
9.82
6.73
32.94
35.08

Divisórias
D1
D2
D3
D4

Área (m2)
6.25
6.56
4.06
3.13

Divisórias
FF1
FF2
FL1
FL2

Área (m2)
7.19
6.88
9.38
8.13

As divisórias avaliadas quanto ao isolamento interno são aquelas que separam o quarto de
solteiro do banheiro, circulação e sala de estar, bem como aquelas que separam o dormitório
de casal do banheiro, circulação e cozinha. Da Figura 2, observa‐se que não há porque avaliar
isolamento acústico entre a sala e a cozinha, já que existe uma abertura entre esses dois
cômodos. O tempo de reverberação é medido e analisado para todos os cômodos indicados na
planta baixa da “casa popular eficiente”.
Para as medições, tanto de isolamento quanto de tempo de reverberação, são usados dois
pontos de posição de fonte e um ponto de microfone rotativo, para cada posição de fonte. Com
exceção do banheiro e do corredor, que possuem uma das dimensões ortogonais muito
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pequena, as distâncias mínimas dos pontos de medições, entre paredes, microfone e fonte para
as medições de perda de transmissão sonora ou isolamento e tempo de reverberação foram
obedecidas conforme recomendações de norma.
3.2

Equipamentos

O equipamento utilizado para medir os níveis de pressão sonora é o Analisador de Níveis de
Pressão Sonora, do tipo 2270, da marca B&K, conforme indicado na Figura 3. Em conjunto com
a fonte sonora mais um amplificador de fonte, ambos mostrados na Figura 3, estes
equipamentos são suficientes para se avaliar os níveis de pressão sonora, em diferentes bandas
de frequência, incluindo curvas ponderação A ou C. É importante ressaltar que estes
equipamentos são considerados tipo 1 – elevado grau de precisão, conforme recomendação de
norma brasileira referente aos tipos de equipamentos que devem ser utilizados em medições
de níveis de pressão sonora para obtenção de índices acústicos. Todos eles foram
disponibilizados pelo laboratório de acústica, do curso de engenharia acústica, da Universidade
Federal de Santa Maria, do estado Rio Grande do Sul, Brasil.
Fonte Sonora

Analisador de
Nível de Pressão
Sonora
Amplificador de Fonte

Conjunto microfone
rotativo e tripé

Figura 3. Equipamentos utilizados nas medições

Em todos as medições foram usados dois pontos de posição de fonte e um ponto de
posicionamento do microfone rotativo para cada posição de fonte. Essa distribuição está
compatível com aquelas requisitadas por normas ISO citadas anteriormente.
Uma vez obtidos os valores dos níveis de pressão sonora nos cômodos da “casa popular
eficiente”, são determinados os parâmetros DnT,w e TR dos cômodos indicados nas Tabela 1,
correspondentes, respectivamente, a diferença padronizada de nível ponderada entre
ambientes para ensaio de campo e tempo de reverberação. A diferença padronizada de nível
ponderada é calculada conforme procedimento encontrado na ISO 717‐1(2013) e as medições
dos níveis de pressão sonora usados no cálculo do DnT,w devem ser feitas conforme a ISO 16283‐
1(2014). Este parâmetro DnT,w é aquele exigido ou indicado pela NBR 15575‐4(2012), para
avaliação do desempenho de sistemas de vedações verticais internas em edificações
habitacionais, in loco.
Para a avaliação do desempenho de sistemas de vedações verticais externas em edificações
habitacionais, mede‐se os níveis de pressão sonora entre as respectivas divisórias e calcula‐se a
diferença padronizada de nível ponderada da vedação externa ou D2m,nT. Com a curva dos valores
de D2m,nt em função da frequência, calcula‐se diferença padronizada de nível ponderada da
vedação externa ou D2m,nT,w. A partir da comparação dos resultados obtidos com aqueles
sugeridos pelas normas citadas, faz‐se a classificação das divisórias da “casa popular eficiente”
quanto às suas propriedades acústicas.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais resultados obtidos a partir das medições dos níveis de pressão sonora nos cômodos
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de emissão e recepção, bem como dos tempos de reverberação resumem‐se na diferença
padronizada de nível ponderada entre ambientes para ensaio de campo DnT,w e a diferença
padronizada de nível ponderada a 2m da fachada D2m,nT,w e o tempo de reverberação. O cálculo
de DnT,w é regido pelo ISO 717‐1(2013). A Tabela 2 resume os valores da diferença padronizada
de nível ponderada, bem como o índice de redução sonora ponderado R´w. A diferença entre
esses dois parâmetros é que o primeiro é calculado usando o tempo de reverberação TR da sala
de recepção, conforme mostra a equação (1), e o segundo é calculado usando a área S que
separa os dois cômodos e a área A equivalente de absorção, da sala de recepção, conforme
equação (2).
10 log

´

(1)

10 log

,

(2)

10 log

(3)

Nessas expressões T0 = 0.5s e A = 0.16 V/TR, onde V é o volume do cômodo de recepção. D é a
diferença de pressão sonora entre os ambientes de emissão e de recepção sonoras.
O sub‐índice w que aparece em DnT,w , D2m,nt,w e R´w refere‐se a ponderação dos valores de
diferença do nível de pressão sonora, ponderados em 500Hz, conforme procedimento
estabelecido pelo ISO 717‐1(2013).
Tabela 2. Comparação dos valores Dnt,w in loco com os valores mínimos exigidos pela NBR 15575

Divisória entre Cômodos
Quarto Solteiro – Banheiro
Quarto Solteiro – Circulação
Sala – Quarto Solteiro
Quarto Casal – Banheiro
Quarto Casal – Circulação
Cozinha – Quarto Casal

DnT,w (dB)
40
23
26
32
21
29

DnT,w (dB) NBR 15575
45 a 49 (Mínimo)
Parede entre unidades habitacionais
autônomas (parede de geminação), no
caso de pelo menos um dos ambientes
ser dormitório

R´w (dB)
39
22
25
33
20
28

Da Tabela 2 identifica‐se que nenhum dos índices de isolamento das divisórias fica acima do
mínimo estabelecido pela NBR 15575. O melhor desempenho ficou entre a parede que divide o
quarto de solteiro do banheiro. Este se deve ao fato em que a parede do banheiro é totalmente
revestida na área de banho, bem como o lado oposto (no quarto de solteiro) desta parede. Para
os demais casos, o baixo isolamento é devido a vazamento acústico pelas portas dos quartos e
também por frestas visíveis a olho nu nas paredes que separam o quarto de solteiro da sala, e o
quarto de casal da cozinha, geradas por pequenas irregularidades nos blocos de assentamento.
Com exceção de um caso apenas, os resultados experimentais de DnT,w resumidos na Tabela 2
são menores que valores de Dnt,w de alvenaria em blocos cerâmicos, apresentados em Pinto
(2011), os quais são 37dB, 41dB e 44 dB, para paredes com 17cm de espessura, representando
diferentes divisórias em um mesmo apartamento residencial da edificação.
A Tabela 3 resume os valores a diferença padronizada de nível ponderada a 2m da fachada
D2m,nT,w, obtidos experimentalmente e calculados conforme a equação (3).
Já a Tabela 4 reproduz aquela encontrada na NBR 15575‐4, com os valores mínimos da diferença
padronizada de nível ponderada, D2m,nT,w, de vedação externa para classificação da vedação em
nível de desempenho mínimo (M), intermediário (I) e superior (S).
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Tabela 3. Valores D2m,nT,w obtidos por medição in loco

Divisória entre Cômodos
FF1: Fachada Frontal 1 ‐ sala
FF2: Fachada Frontal 2 ‐ dormitório solteiro
FL1: Fachada Lateral 1 ‐ sala
FL2: Fachada Lateral 2 ‐ dormitório solteiro

D2m,nT,w (dB)
22
32
31
25

Tabela 4. Diferença padronizada de nível ponderada da vedação externa, D2m,nT,w para ensaios de campo, exigidos
pela NBR 15575‐4

Classe de Ruído

Localização da habitação

I

Habitação localizada distante de fontes de
ruído intenso de quaisquer naturezas

II

III

Habitação localizada em áreas sujeitas a
situações de ruído não enquadráveis nas
classes I e III
Habitação sujeita a ruído intenso de meios de
transporte e de outras naturezas, desde que
esteja de acordo com a legislação.

D2m,nT,w (dB)
≥ 20
≥ 25
≥ 30
≥ 25
≥ 30
≥ 35
≥ 30
≥ 35
≥ 40

Nível de
desempenho
M
I
S
M
I
S
M
I
S

Conforme se identifica das Tabela 3 e 4, somente a fachada frontal (FF1) da sala não atende ao
requisito mínimo de norma, quando se considera a classe de ruído tipo II, a qual seria a mais
adequada em função da real localização da casa popular eficiente. Isso se explica pela janela
presente naquela divisória, bem como a porta de entrada, a qual possuía uma pequena abertura
embaixo, o que aumenta a passagem de ondas sonoras.
Observa‐se que a fachada lateral do dormitório de solteiro apresentou um valor no limite
exigido, enquanto que as demais fachadas apresentaram valores de D2m,nt,w que colocam a
vedação externa com desempenho intermediário. No caso da fachada lateral do dormitório de
solteiro, a presença da janela é a responsável pelo menor índice.
Positivamente, a fachada lateral do dormitório de solteiro tem um valor de D2m,nt,w que atende
a situação mínima mais exigente, que é a classe de ruído III. No entanto, as divisórias externas
da casa popular eficiente atenderiam ao nível de desempenho superior, somente se aquela
estivesse situada em um local distante de fontes de ruídos externas de qualquer natureza.
Quanto ao o tempo de reverberação de todos os cômodos, aquele não foi maior que 2s, para
todas as frequências, conforme se identifica na Figura 4. Os valores relativamente pequenos ou
menores que 1s tem relação com a rugosidade presente nos blocos de solo cimento, além do
pequeno volume dos cômodos. Conforme a NBR 12179 (1992), o tempo de reverberação ótimo
referente a palavra falada, na frequência de 500Hz e considerando um volume da sala igual a
30m3, deve ser 0,8s.
Embora os tempos de 1,47s para o quarto do casal e de 1,38s para o quarto de solteiro (ambos
em 500Hz) sejam considerados relativamente altos, certamente após a ocupação da casa, com
uso de móveis, cortinas e outros materiais absorventes acústicos, o TR diminuirá para valores
de um ambiente acusticamente confortável.
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Figura 4. Tempo de reverberação TR (s) dos cômodos avaliados

5

CONCLUSÕES

Após uma série de medições acústicas na “casa popular eficiente”, identificou‐se que alguns
parâmetros como a diferença de nível padronizada ponderada não atinge o valor mínimo
estabelecido por normas, quanto ao isolamento de divisórias internas. O maior valor referente
ao isolamento entre cômodos obtido foi DnT,w igual 40 dB e o menor igual a 21dB,
respectivamente, referentes a separação entre quarto de solteiro e banheiro, e entre o quarto
de casal e circulação. Ambos os resultados não atendem a faixa de valores mínimos, que é de 45
dB a 49 dB. São valores menores que os de alvenaria em blocos cerâmicos, devido a presença
de pequenas aberturas entre os blocos de solo‐cimento. No entanto, a classificação da Norma
de Desempenho, além de ser sutilmente subjetiva, deve ser utilizada entre unidades
habitacionais autônomas. No caso em questão, a avaliação pós‐ocupacional será muito
importante para qualificação de satisfação ou não do usuário. Em relação a diferença
padronizada de nível ponderada a 2m da fachada, somente no caso da fachada frontal de
entrada da casa, com D2m,nT,w igual a 22 dB, onde há a porta de entrada e uma janela, não se
atendeu ao mínimo exigido que é 25 dB, considerando‐se a classe de ruído II, que é a classe mais
adequada diante da localização da casa. Neste caso, as fachadas sem esquadrias têm
desempenho intermediário, pois os resultados de 31 dB e 32 dB são maiores que o valor mínimo
30 dB. Quanto ao tempo de reverberação dos cômodos, embora seja relativamente alto para
algumas frequências, reitera‐se aqui que a ocupação dos cômodos os tornará com valores mais
baixos, consequentemente, deixando o ambiente acusticamente aprazível. São previstas novas
medições que considerem a ocupação da “casa popular eficiente”.
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ABSTRACT: The sustainability of the cities, in particular of their historic centres, depends mainly
on their ambient and on the easy and non‐intrusive mobility of their inhabitants. Underground
railways are a good mean of improving mobility. In this paper criteria for admissible vibration
and due‐to‐vibration noise are reviewed, and the methodology for their prediction and isolation,
where needed, is presented.
Keywords: Railways, vibration levels, sound insulation.
RESUMO: A sustentabilidade das cidades, depende essencialmente do bom ambiente e da
mobilidade dos seus habitantes. As vias férreas subterrâneas são hoje um meio de aumentar
essa mobilidade. Nesta comunicação descrevem‐se os critérios para a limitação
(admissibilidade) dos níveis de vibração nos edifícios, e também do ruído, causados por vias
ferroviárias subterrâneas, a metodologia para a sua previsão, e as metodologias para o seu
isolamento, onde necessário.
Palavras‐chave: Vias férreas, níveis de vibração, isolamento sonoro.
1

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade das cidades, e em particular dos seus centros antigos, e a manutenção da
habitabilidade dos seus edifícios, depende essencialmente do bom ambiente e da mobilidade
(rede de transportes) dos seus habitantes, quer os que lá habitam, quer os que considerem lá ir
viver.
Uma das componentes essenciais do bom ambiente é o baixo nível de ruído acústico, quer nos
espaços públicos quer no interior das habitações.
O tráfego urbano de transportes públicos ou privados, cada vez mais necessário, é contrário ao
bom ambiente em geral, e ao bom ambiente acústico em particular.
Muitas cidades consideram, hoje em dia, a instalação de redes de transporte público
subterrâneo, geralmente designada por Metro, que, apesar do maior investimento inicial, tem
a vantagem evidente de não piorar o ambiente, ou mesmo melhorá‐lo na medida em que
substitui transporte (público e particular) de superfície.
Todavia, sendo este tipo de transporte uma fonte de vibrações que se propagam pelo solo, pelas
fundações e estruturas dos edifícios, e originam incomodidade no interior de habitações, é
necessário, quando do projecto para a sua implementação, efectuar estudo de impacto
ambiental, visando evitar incómodo nas habitações, que seja causado tanto pela vibração
sensível de pisos e paredes, como pelo ruído audível, emitido pela fonte de vibração, ou mesmo
pela vibração dos elementos de compartimentação vertical e horizontal dos edifícios.
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2
2.1

CRITÉRIOS APLICÁVEIS
Critérios de incomodidade

Estes critérios serão aplicáveis às vibrações provocadas pelos equipamentos em exploração, no
caso, às geradas nos locais habitados, pelos comboios passando no túnel. Os limites admissíveis
da vibração onde as pessoas vivem ou trabalham são:
C1) Valores admissíveis da velocidade eficaz da vibração (LNEC):
Tabela 2.1 – Valores limites de conforto para o valor eficaz da velocidade de vibração, v; locais sensíveis, em casa ou
no escritório

vrms, mm / s
v <= 0,11
0,11 < v < = 0,3
0,3 < v < = 1,1
v > 1,1

Vrms, dBv
V <= 67
67 → 75
75 → 87
V > 87

Sensação
Nenhuma
Perceptivel, suportável para curta duração
Evidente, afectando as condições de trabalho
Muito perceptível, dificultando ou impedindo o trabalho

C2) Critérios da norma ISO 2631‐2:1989 para vibração continuada:
Tabela 2.2 – Valores limite da ISO 2631 do valor eficaz da velocidade; locais onde as pessoas vivem ou trabalham

max(vrms(fi)), mm/s
v = 0,1
v = 0,14
v = 0,2
v = 0,4

max(vrms(fi)), dBv
66
69
72
78

Sensação vs local
Limiar de percepção, locais de uso sensível
Em casa, noite
Em casa, de dia
Escritório

Nota : Componente vertical ou horizontal, a mais significativa, 1 < fi < 80 Hz (ISO 2631, 1989).

C3) O critério para a vibração ruidosa (LNEC):
Tabela 2.3 – Valor limite da velocidade eficaz, pesada A, onde as pessoas vivem

vrms(A), mm/s
v = 0,03

LA, dBA
25

Sensação vs local
Em casa, de noite, ou em locais de uso sensível

Nota : Componente normal, ao piso ou à parede, da velocidade eficaz de vibração, pesada A, o mais significativo
(LNEC).

2.2

Critérios de Danos nas Edificações

Os critérios de danos serão aplicáveis quando das obras de escavação, com recurso a máquinas
de demolição e escavação e ao desmonte de rocha com o recurso a explosivos. Os limites
admissíveis da vibração nos edifícios são:

2.1.1 – Danos devidos a vibrações impulsivas (C4):
Tabela 2.4 – Limites do valor máximo do módulo da velocidade de vibração, |Vmax|; base da edificação (mm/s)

\tipo de solo
tipo de construção\
sensíveis
correntes
de betão armado

incoerentes soltos e coe‐ incoerentes compactos e
rentes moles
coerentes duros e médios
1,75 ‐ 2,5
3,5 ‐ 5
3,5 ‐ 5
7 ‐ 10
10, 5 ‐ 15
21 ‐ 30

coerentes rijos
7 ‐ 10
14 ‐ 20
42 ‐ 60

Nota – Os primeiros valores valem para um número diário de solicitações superior a três, os segundos para três ou
menos.

2.1.2. Danos devidos a vibrações continuadas:
Para as vibrações continuadas, tem sido utilizado o seguinte critério, C5, (LNEC).
Para os equipamentos sensíveis, os níveis de vibração admissíveis devem ser especificados pelos
respectivos fabricantes. Outra norma de danos opcionalmente a considerar é a norma DIN 4150,
(ver também a parte 3:1999).
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Tabela 2.5 – Danos – Valores da velocidade global efectiva vrms no local

vrms ( mm/s )
vrms < 3,5
3,5 ≤ vrms < 7
7 ≤ vrms < 21
21 ≤ vrms < 42
42 ≤ vrms

efeitos
praticamente nulos (62)
queda de cal em edifícios antigos
fendilhação ligeira nos revestimentos
fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias
danos consideráveis, possível fendilhação da estrutura de betão armado

Nota – Componente vertical, ou horizontal, se esta fôr mais significativa.

3

PREVISÃO DA VIBRAÇÃO GERADA PELOS COMBOIOS (EXEMPLO)

3.1

Metodologia

A metodologia proposta em comunicações anteriores (Schiappa, 2010; Schiappa 2012),
adaptada (Office of Railroad Development, 2006) é a seguinte (junta‐se como base de
entendimento exemplos de medições efectuadas num túnel de Metro, em construção na
Argélia, tendo‐se considerado 10 pares de pontos para análise; Fig. 3.1):
a) – Na rua, e com os desenhos de projecto mostrando a planta da cidade e do túnel ferroviário,
faz‐se uma inspecção visual, para escolher os edifícios sobre o túnel e os pontos junto às
respectivas fundações, onde se farão as medições ao nível do solo (estes pontos ficarão sobre
outros correspondentes, na parede do túnel, ao nível da via férrea), e anotam‐se as
características dos edifícios.
b) – Recorrendo a uma máquina de demolição, tipo pica‐pau, induzem‐se vibrações no piso do
túnel, e mede‐se as vibrações (aceleração vertical) na parede do túnel e à superfície, junto à
fundação do edifício, nos pontos escolhidos.

Figura 3.1 – Esquema de medição

c) – Para cada par de pontos, no túnel e à superfície, ao longo do percurso da via, e onde houver
edifícios a considerar, calculam‐se os espectros eficazes da velocidade vertical de vibração, Vs(fi)
and Vu(fi) (s, na superfície; u, no túnel), e determina‐se para cada par de pontos a função de
transferência, T:
Tu→s(fi) = Vs(fi) / Vu(fi)

(3.1)

Tabela 3.1 ‐ Função de transferência túnel → super cie ob da no solo xistoso; via a 28 m de profundidade (P2)

f, Hz
T
16
‐5,4

1
‐14,6
20
‐3,0

1,25
‐12,9
25
3,6

1,6
‐14,3
31,5
‐8,0

2
‐8,7
40
‐10,4

2,5
‐9,3
50
‐19,4

3,15
‐14,2
63
‐26,0

4
‐12,8
80
‐28,8

5
‐17,7
100
‐31,4

6,3
‐13,8
125
‐35,1

8
‐7,7
160
‐46,4

10
‐0,9
200
‐48,2

12,5
‐0,1
global
‐22,5

Nota: Verifique‐se a pouca redução a 12,5 Hz, e mesmo a amplificação a 25 Hz.
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d) – Estima‐se (Office of Railroad Development, 2006) ou mede‐se, de preferência, a vibração
gerada por comboios semelhantes em vias semelhantes, ao nível da via, vut(t) , e calcula‐se o
respectivo espectro Vut(fi).

Figura 3.2 ‐ Espectro de velocidade obtido na passagem em túnel de uma composição de metropolitano. Neste caso,
as travessas da via, sistema STEDEF, tinham uma “pantufas” de borracha, o que justifica os valores moderados
obtidos.

e) – A vibração previsível ao nível do solo, junto à fundação de cada edifício considerado é:
Vst(fi) = Tu→s(fi) × Vut(fi) V, em mm/s

(3.2)

Vst(fi) = Tu→s(fi) + Vut(fi) em dBv

(3.2b)

f) – A possibilidade da ocorrência de ressonâncias nas lajes dos edifícios é prevenida com um
acréscimo ao valor global da velocidade eficaz, ao nível do solo, de + 6 dBv.
g) – O futuro desgaste e degradação das superfícies de rodas e carris é contabilizado por um
acréscimo de + 10 dBv em todas as bandas de frequência.
h) – Os espectros finais Vbtw(fi) e valores globais finais obtidos v são comparados com os limites
admissíveis. Os valores globais, são estimados a partir dos espectros por vrms = (Σi vrmsi2)1/2.
Tabela 3.2 – Previsão da vibração no ponto (P9) em solo xistoso, a 23 m de profundidade

f,
Hz
T
A
R
D
P
f,
Hz
T
A
R
D

1

1,25

1,6

2

2,5

3,15

25,2 28,5 23,3 29,0 24,4 25,9
‐20,9 ‐26,5 ‐24,7 ‐15 ‐4,6 ‐18,8
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
14,3 12 8,6 24 29,8 17,1
16
20
25 31,5 40
50

4

5

6,3

8

10

12,5

22,6
‐13,8
0
10
18,8
63

21,0
‐16,6
0
10
14,4
80

21,5
‐24,5
0
10
7
100

25,3
‐20,8
0
10
14,5
125

24,6
‐13,9
0
10
20,7
160

22,2
‐3,1
0
10
29,1
200

21,7 28,9 38,7 46,1 47,8 44,3
38,2
36,0
42,8
44,6
40,5
44,2
‐1,4 12,6 9,5 ‐2,2 ‐9,2 ‐16,4 ‐24,6 ‐25,2
‐15,1
‐19,2
‐36
‐38,7
11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
P
42,1 63,3 70 65,7 60,4 37,9 23,6 20,8 37,7 35,4 14,5 15,5

Nota: T – vibração gerada pelo comboio; A ‐ atenuação; R – ressonâncias; D – desgaste de rodas e rails; P – previsão:
valor global: vrms …72,3 dBv.

i) – Onde necessário introduz‐se isolamento, por exemplo, dimensionando uma laje de betão e
uma manta elástica, a colocar sob a via, com a característica suficiente ΔV(fi) para baixar os es‐
pectros Vbtw(fi) a valores inferiores aos admissíveis .
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Tabela 3.3 – Previsão do ruído emitido da vibração num conjunto de pontos em solo xistoso

Ponto
profundidade
vibração, v, dBv
vrms(fi)max, dBv
f domin.
ruído, LA, dBA (1)
ruído, LA, dBA (2)

P1
30
80,9
76,3
25
36,9
39,6

P2
28
66,5
64,1
25
22,5
26,9

P3
30
63,4
60,7
40
‐
‐

P4
28
76,6
73,1
40
47,6
52,4

P5
28
51,5
50,9
40
22,5
17,5

P8
34
65
62,3
40
36
35,1

P9
23
72,3
70,0
25
28,3
31,2

P10
24
67,7
65,3
31,5
38,7
31,5

Nota: 1 ‐ Ref: FTA – Transit noise and vibration impact assessment; 2 – Calculado.
Tabela 3.4 ‐ Isolamento previsto com uma laje (esp. = 45 cm) sobre borracha (22 mm), dBv

f, Hz

1

1,25

1,6

2

2,5

3,15

4

5

6,3

8

10

12,5

∆vrms

0,1

0,1

0,2

0,4

0,6

0,9

+1,5

+2,5

+4,3

+8,2

+14,1

+4,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

glob

‐3,6

‐9,0

‐13,5

‐17,6

‐21,4

‐24,6

‐27,6 ‐30,5

‐32,9

‐35,2

‐37,6 ‐39,7

‐

Tabela 3.5 – Previsão da velocidade vertical de vibração e do ruído, com isolamento só em torno de P1, 2, 4, 9 & 10,
dBv et dBA

Ponto
atenuação global do isolamº
velocidade ef., v, dBv
max espectro ef. vel., dBv
f dominante , Hz
ruído, LA, dBA

P1
11,5
69,3
66,4
20
22,9

P2
13,1
53,4
50,6
25
2,9

P3
0
63,0
60,7
12,5
‐

P4
20,4
56,2
52,1
31,5
22,0

P5
0
51,5
50,9
40
17,5

P8
0
65,0
62,3
40
35,1

P9
13,3
59,0
56,5
25
14,4

P10
11,7
56,0
47,7
31,5
10,9

Nota: A profundidade dos pontos 6 e 7 era de 35 e 36 m.

4
4.1

CONTROLO DA VIBRAÇÃO GERADA PELA OBRA DE ESCAVAÇÃO (EXEMPLO)
Necessidades

Sendo a obra de construção uma situação transitória limitada no tempo, as pessoas estão
dispostas a aceitar alguma incomodidade. No entanto, no trabalho de máquinas (como
máquinas de perfuração e demolição) gerando vibrações continuadas, com duração diária
significativa, deve procurar‐se obedecer aos critérios de incomodidade, C1 a C3. Em trabalhos
gerando solicitações mais violentas, geralmente impulsivas (ou de curta duração) é imperativo
um controle, mantendo os valores da vibração abaixo dos limites de danos, critérios C4 e C5.

Figura 4.1 – Escavação onde foram utilizados explosivos e máquinas de escavação/demolição.

Note‐se que danos consideráveis ocorrem muitas vezes devidos a assentamentos decorrentes
das escavações, danos que mais tarde são atribuídos às vibrações. Quando são interpostas
acções judiciais, pode ser problemática a determinação da causa dos danos em questão, donde
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a necessidade de um controle da vibração decorrente da obra, como foi o caso do exemplo da
figura 4.1.
4.2

O desmonte de rocha com explosivos

A utilização de explosivos é feita por pessoal habilitado e autorizado. Uma primeira estimativa
da velocidade máxima (dita de pico) de vibração decorrente de um desmonte, é dada pela
expressão (Medvedev):
v = k (d/wa)‐b

(4.1)

onde v é a velocidade de pico, em mm/s, d a distância da pega ao local sob controle, w a massa
de explosivo em kgm, detonado num único furo, em tempo separado de outras detonações de
pelo menos 8 ms, a um expoente variando teoricamente entre 1/3 (onda esférica) e 1/2 (onda
superficial), e b e k, parâmetros a ajustar à características locais (Moura Esteves, 1993, Schiappa,
2002).
Em coordenadas logarítmicas, com a = 1/3, a equação 4.1 fica:
log(v) = log(k) – b log(d/w1/3) = log(k) – b log(s)

(4.1b)

colocando, s = d/w1/3
Uma previsão antes do início das explosões é feita usando k = 1900, e b = 1,5. Normalmente, as
primeiras pegas são realizadas com menores cargas explosivas, e determina‐se um chamado
perfil sísmico, medindo a velocidade de vibração em diversos pontos. No decorrer da obra é
possível ajustar e ir ajustando os coeficientes, log(k) e b, da recta log(v) vs log(s), 4.1b.
Os pontos de medição devem escolher‐se ao nível do solo, junto às fundações, de edifícios de
interesse, geralmente os mais sensíveis pelo seu tipo de construção e valor patrimonial (cultural
e histórico).
4.3

O conceito de mapa de vibração

É corrente quando do desmonte de rocha com explosivos a ocorrência de reclamações dos
habitantes e proprietários próximos, ou mesmo a interposição por estes de acções judiciais. É
assim importante, partindo dos valores das medições, normalmente num reduzido número de
pontos, e dos dados das pegas já ocorridas estimar os valores que terão ocorrido em toda a área
circundante à obra. A figura 4.2 mostra no gráfico log(v) vs log(s) os resultados em duas obras
diferentes, pontos a vermelho, • , e a laranja, •, comparados com a previsão de Medvedev
(Moura Esteves, 1993). Para cada obra, faz‐se o ajuste à fórmula 4.1b, no caso de escavação em
túnel usando o parâmetro a = 1/3.
Diferenciando 4.1:
δv = s‐b δk – b k s‐b‐1 δs – k s‐b ln(s) δb

(4.2)

e desprezando o erro δw, δs/s = δd/d , e dividindo 4.2 por 4.1, obtém‐se:
δv/v = δk/k – b δd/d – ln(d/w1/3) δb

(4.3)

Verifica‐se assim que a distribuição de δv/v é, para além da distribuição de δk/k (justificável
porque, de diferentes pegas para um mesmo ou para diferentes pontos, o percurso das ondas
de vibração é diferente), afectado pelo erro relativo de d , menor para maiores distâncias, e pelo
erro de b . Na obra representada a vermelho, • , os valores de log10(d/w1/3) variaram entre
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1,16 e 1,88, a que correspondem valores Neperianos de 2,67 e 4,33, o que mostra a necessidade
do ajuste o melhor possível do valor de b , na perspectiva de que b é constante, para o que é
importante a utilização de um conjunto‐amostra de pegas‐medições mais vasto e significativo.
Ignorando as duas últimas parcelas de 4.3, fica‐se com:
δv/v = δk/k

(4.3b)

em que v é o valor de v(s) dado pela curva ajustada.

Figura 4.2 – Exemplo da relação, log(v) vs log(s)

Assumindo um carácter Gaussiano para estas variações relativas, calcula‐se a variância σ da
amostra dos valores Δvi/v medidos.
Invertendo 4.2 obtém‐se:
d = (w)1/3 . (v/k )(‐1 / b)

( 4.4)

Figura 4.3 – Mapa de vibração: Planta do local da obra de escavação com explosivos, com a localização das pegas, ,
dos pontos de medição, P a S, e locais de reclamação, A a M, , e as isocinéticas correspondendo a d(vadm), ——— e
a d(vadm/(1+3σ)) — — — .

Num mapa do local da obra, com centro nos furos das pegas a que correspondem as velocidades
medidas, traçam‐se circunferências com raio d obtido introduzindo‐se em 4.4 os valores de ve‐
locidade admissíveis pela NP 2074, singelos (para uma confiança de 50%) ou divididos por (1 + 3
σ), se se quiser valores com muita confiança. Obtém‐se, traçando a curva envolvente das circun‐
ferências, correspondentes a iguais valores admissíveis e confiança semelhante, isocinéticas fe‐
chadas, fora das quais, com a confiança escolhida, os valores da velocidade da vibração devida
às explosões, não terão ultrapassado o valor da isocinética.
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A figura 4.3 mostra um mapa de vibração, com as isocinéticas de v = 5, —, = 10 —, e = 30, —
mm/s, a traço interrompido — — — as que definem as áreas exteriores de muita confiança,
correspondentes à “impossibilidade”, associada ao intervalo de + 3 σ , de nessas áreas ter ocor‐
rido um pico de velocidade igual (ou superior) ao valor da respectiva isocinética. Os valores ob‐
tidos de k , b e σ foram: k = 468, b = 1,24, e σ = 0,35 (Schiappa e Patrício, 2005).
5

CONCLUSÕES

A sustentabilidade das cidades, exigindo um melhor ambiente, mas também uma melhor
mobilidade dos seus habitantes e visitantes, é viabilizada também pelo transporte ferroviário
em túnel subterrâneo, invisível, imaterial e silencioso à superfície.
As composições ferroviárias, rodando sobre as vias, na fase de exploração, podem causar
vibração incómoda nos edifícios sobrejacentes, assim como ruído aéreo emitido pelas paredes
no domínio da audiofrequência, vibração essa que na fase de projecto e construção pode e deve
ser estimada, para implementação de soluções de minimização, se necessário. Esta estimativa
deve ser verificada, com medições, na fase de exploração, no início e periodicamente,
acompanhando um processo de monitorização.
Durante a obra de escavação e construção, com o uso de explosivos, e de máquinas de
demolição e de perfuração, o controlo da velocidade de vibração na base das edificações é
imperativo para lhes evitar danos. Em particular, quando do desmonte de rocha com explosivos,
o mapa de vibração é um instrumento de estimativa dos valores ocorridos em locais onde não
é possível ou viável efectuar medições.
Por último, o conceito de mapa de vibrações, a par com os conhecidos mapas de ruído, pode ser
um instrumento de gestão e controlo de vibrações, com reflexos no interior dos edifícios em
termos de incomodidade e ruído radiado, de significativa importância, devendo começar a ser
adoptado como ferramenta legalmente consagrada.
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ABSTRACT: The cities, in their current instances, are in part forgetting environmental quality.
This worsens in Brazil, due to the lack of methodologies and actions for prevention and
prediction of noise pollution. This research aims to map the concentration of complaints of noise
pollution existing in the city of Natal/RN ‐ Brazil. For the survey data were collected reports of
noise pollution in Municipal Secretariat of Environment and Urbanism (SEMURB) in the years
2012 and 2013, so which one were placed individually on a city map and inserted in SoundPLAN®
acoustic mapping software, obtaining maps with patches of noise pollution concentration. As a
result, noise pollution in Natal/ RN exceeds regulatory limits, especially in mostly commercial
districts. It is inferred that the problem comes from the lack of adequate to the reality of the
local legal instruments and technical staff to perform actions within these complaints and
inspections.
Keywords: Noise pollution; Natal/RN; SoundPLAN®
RESUMO: As cidades, em suas instâncias atuais, estão com qualidade ambiental em parte
esquecidas. Isto se agrava no Brasil, devido à ausência de metodologias e ações para prevenção
e previsão da poluição sonora. Esta pesquisa tem como objetivo mapear a concentração de
denúncias de poluição sonora existente na cidade do Natal/RN‐ Brasil. No levantamento de
dados, foram coletadas as denúncias de poluição sonora na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo (SEMURB) nos anos de 2012 e 2013, nos quais, foram situadas
individualmente no mapa da cidade e inseridas no software de mapeamento acústico
SoundPLAN®, obtendo‐se mapas com manchas de concentração de poluição sonora. Como
resultado, a poluição sonora em Natal/RN ultrapassa os limites normativos, principalmente em
bairros majoritariamente comerciais. Infere‐se que o problema é proveniente da falta de
instrumentos legais adequados para a realidade do local e de corpo técnico para realizar ações
dentro destas denúncias e fiscalizações.
Palavras‐chave: Poluição Sonora; Natal/RN; SoundPLAN®
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1

INTRODUÇÃO

É nas cidades onde se concentram diversos tipos de problemas ambientais. Neste contexto,
segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013), a poluição sonora já é
considerada a segunda causa de poluição no mundo, perdendo apenas para a do ar. A chamada
“poluição sonora” consiste no ruído excessivo das fontes perturbadoras do meio urbano,
principalmente no centro das grandes cidades (GUEDES, 2005). No mundo moderno é a principal
forma de perda auditiva e surdez em indivíduos adultos. Suas repercussões na saúde e maneiras
de estabelecer controles têm sido objeto de crescentes estudos e preocupações no campo da
saúde pública, da fisiologia, da acústica e da engenharia (Santos, 1994).
Qualitativamente, o ruído se diferencia do som por ser do tipo indesejável, em geral de
conotação negativa, e considerado um dos grandes problemas de poluição das cidades. O som
é uma experiência tão comum no nosso cotidiano que raramente nos damos conta de todas as
suas funções. Do ponto de vista do fenômeno físico, o som é definido como qualquer variação
de pressão que o ouvido possa detectar. (Bistafa, 2006).
Na União Europeia, no período diurno, 40% da população é exposta a níveis de pressão sonora
superiores a 55dB(A), sendo destes, 20% a níveis superiores a 65dB(A). No período noturno, 30%
são sujeitados a níveis acima de 55dB(A). Poluição sonora é ainda mais severa em países em
desenvolvimento, como o caso do Brasil (OMS, 1999).
Em estudo realizado com moradores de Natal (Veloso & Elali, 2006), foi verificado que, como
aspectos prioritários para intervenção, o nível sonoro perde somente para saneamento, limpeza
e arborização. Isso expõe como a sociedade natalense se sente incomodada com a emissão de
ruídos.
Avaliando uma possível solução nesse sentido para Natal, a fim de minimizar os efeitos da
poluição sonora, Viveiros et al (2008), define que “o mapeamento acústico é uma ferramenta
fundamental para o estudo do ruído ambiental. Baseado no levantamento dos níveis de ruído
de uma cidade, através da medição ou através do uso de método predicional, o mapa acústico,
nada mais é do que a representação de curvas isofônicas (similar às curvas topográficas dos
mapas convencionais) ‐ pontos de ruído com a mesma intensidade ‐ de certa área geográfica.
Os diversos níveis de intensidade sonora são separados por zonas com cores padronizadas em
trechos de 5 dB.”
Os ambientes urbanos apresentam cenários acústicos complexos e seus estudos precisam
considerar a participação de várias fontes sonoras e a necessidade de se avaliar inúmeros
pontos. Para este fim, os modelos computacionais se tornam imprescindíveis, uma vez que
possibilitam a realização de cálculos, análises e relatórios rápidos e com certa precisão (Viveiros
et al, 2008).
As simulações computacionais calculam automaticamente para um número muito grande de
pontos, os níveis de emissão sonora, a partir dos parâmetros dos níveis sonoros das fontes
específicas e das características físicas do local que se está estudando. Com isso, é capaz de gerar
um mapa dos níveis de pressão sonora utilizando uma escala de cores relacionada aos níveis
sonoros. Com este recurso, é possível se conhecer os níveis de pressão sonora em qualquer
ponto de uma área modelada, por meio de leitura direta no mapa do ruído. Além disso, permite
que sejam simuladas alterações nos parâmetros que determinam a emissão do ruído,
constituindo‐se assim numa importante ferramenta não só para a avaliação do impacto
ambiental causado pelas fontes sonoras, mas também para a avaliação prévia da eficácia de
alternativas de controle do ruído que possam ser adotadas (Carlitxo, 2002).
Mapas de ruído e planos de ação de ruído estão sendo desenvolvidos em países da União
Europeia após a Directiva 2002/49/CE, permitindo simulações baseadas nos modelos e apoiado
pelo processamento de resultados de medição acústica. É obrigatório para as autoridades
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responsáveis pelo desenvolvimento de mapas estratégicos de ruído e planos de ação de ruído
informar e consultar a sociedade de uma forma clara, compreensível e acessível. Como muitas
observações mostram métodos comumente utilizados nos processos de consultoria, problemas
de ruído ambiente muitas vezes não atendem a esses requisitos (Wilinska et al,2012; PE/CE,
2002) .
De acordo com a Directiva 2002/49/CE (PE/CE, 2002), que se refere à avaliação e gestão do ruído
ambiente, os municípios com mais de 250 mil habitantes em todos os estados membros da UE
foram obrigados a desenvolver mapas estratégicos acústicos desde 2007, e para a elaboração
de planos de ação contra o ruído na base de dados a partir desses mapas 12 meses mais tarde.
Estas obrigações incluem municípios com mais de 100 mil habitantes, com perspectiva de junho
de 2012 para a preparação de mapa acústico e junho de 2013 para desenvolvimento de planos
de ação contra o ruído. Os planos de ação devem ser projetados para melhorar a gestão de
problemas e efeitos do ruído. Esta não é uma tarefa fácil, dada, se levarmos em conta a
complexidade das questões acústicas para o cidadão comum por um lado, e vulnerabilidade
social dos problemas gerados pelo excesso de ruído no outro (Wilinska et al, 2012).
A cidade do Natal/RN ainda possui poucos estudos sobre conforto acústico urbano, sendo todos
eles direcionados a algumas frações espaciais específicas da cidade. Este trabalho tem como
objetivo avaliar o cenário acústico da cidade do Natal considerando levantamento de dados
sobre denúncias de poluição sonora, através do mapeamento acústico realizado através do
modelo computacional SoundPLAN®. Trata‐se, portanto, de um estudo inédito para a cidade,
mapeada como um todo, através de dados fornecidos pelos cidadãos.
2

METODOLOGIA

A cidade do Natal/RN possui uma configuração espacial que se aproxima ao recorte geográfico
de uma figura triangular, com seu vértice localizado no encontro entre o Oceano Atlântico e a
desembocadura do estuário do Potengi/Jundiaí, onde começou o povoamento da Cidade.
Espalhou‐se gradativamente, com um crescimento natural em direção ao Sul, pois os elementos
naturais (o parque das Dunas, o Rio Potengi e o Oceano Atlântico) dificultaram
significativamente outra forma de expansão. Posteriormente o povoamento deu‐se
atravessando o Rio Potengi/ Jundiaí em direção ao Norte (Macedo, 2005). É possível observar
na Figura 1 o macrozoneamento administrativo da cidade, cuja origem se deu na Zona Leste,
além do destaque aos bairros citados posteriormente nos resultados deste trabalho.

Figura 1. Mapa de Natal com regiões administrativas. (SEMURB , 2008)
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Para o mapeamento acústico da cidade do Natal/RN foi coletado o relatório de denúncias do
Setor de Programas Ambientais (SPA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
(SEMURB) da referida cidade para os anos de 2012 e 2013. A partir de tal relatório, foi detectado
que a poluição sonora é o tipo de poluição ambiental com maior quantidade de denúncias. Cada
uma destas sobre poluição sonora, neste recorte temporal, foi localizada no mapa da cidade
classificada de acordo com o tipo de fonte sonora identificada. Foram pontuadas 528 denúncias
de poluição sonora ao todo, nos quais foram agrupadas conforme características semelhantes
dos usos.
Os dados de número de denúncias coletados foram inseridos no programa SoundPLAN®, versão
7.1 do Laboratório de Conforto Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no
qual foi gerado o mapeamento acústico da cidade, através de análise qualitativa do ruído
decorrente das denúncias de poluição sonora. Tais denúncias foram individualmente inseridas
no mapa da cidade no software AutoCAD®, o qual foi posteriormente importado pelo software
SoundPLAN®. A utilização deste para o desenvolvimento do mapa realizado nesta pesquisa é
justificada pela representação gráfica proporcionada pelo software ao gerar um mapa de fácil
legibilidade espacial, de modo a resultar um mapa de concentração de denúncias de poluição
sonora.
Foram utilizados níveis de potência sonora de 85dB(A) para a maioria das fontes sonoras e de
95dB(A) para algumas fontes pontuais de altos níveis de ruído ambiental1. Foram considerados
ruídos diurnos e noturnos, estimados com base em medições realizadas na cidade do Natal e
nos dados encontrados nos processos de poluição sonora do órgão fiscalizador, buscando‐se
trabalhar com o cenário mais crítico para os tipos de fonte de ruído encontrados. O mapa de
ruído no plano horizontal (Grid Noise Map) foi gerado possuindo entrada de dados com altura
de 1,20m acima do nível do solo e malha de cálculo de 50m x 50m. Vale ressaltar que, para efeito
de simplificação de modelagem, não foi considerado o mapa de gabarito, topografia e contagem
de tráfego de veículos.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O levantamento de dados sobre denúncias de poluição sonora na cidade do Natal permitiu a
classificação dos tipos de ruídos emitidos, bem como sua frequência de ocorrência destes diante
da amostragem total. De acordo com o quantitativo, bares e restaurantes são os principais
motivos de denúncias de poluição sonora, seguidos, com diferença consideravelmente
discrepante, por caixas de som, paredões de som e oficinas. É possível inferir, então, que os
bares e restaurantes apresentam níveis sonoros acima do permitido pela NBR 10151/2000 e,
portanto, cometem infrações ao promover música ao vivo ou transmissão de jogos de futebol
ao vivo em telões sem o devido isolamento acústico.
GRUPO 05;
111; 21%

GRUPO 01;
136; 26%
GRUPO 02;
35; 7%

GRUPO 04;
214; 41%

GRUPO 03;
32; 6%

Figura 2. Gráfico de quantitativo por agrupamento (SEMURB, 2014).

A Figura 2 demonstra o agrupamento realizado de acordo com a semelhança de usos, no qual o
grupo 01 é composto por lava jato, maquinário, oficina e serraria, o grupo 02 por escola, esporte

1

Para esta análise simplificada, o software registrava as potências sonoras, obtidas através das referências
bibliográficas BISTAFA (2006) e EGAN (1988), estabelecidas para a frequência de 500Hz.
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e igreja, o grupo 03 por alarme, animal, construção e residência (com predominância relevante
de construção em mais de 84% das ocorrências do grupo), o grupo 04 por bares e restaurantes,
boates e casas de festas (no qual 80% das denúncias são a bares e restaurantes) e o grupo 05
por ambulante e carro de som, caixa de som e paredão de som.
A partir da metodologia adotada, foram gerados mapas através do software SoundPLAN® por
agrupamento. Tais mapas apresentam manchas de concentrações de ruído urbano,
demonstrando quais as localidades mais ruidosas da cidade de acordo com as denúncias de
poluição sonora feitas pela população para cada grupo. Foi gerado, também, um mapa geral
com todas as denúncias coletadas. Sabe‐se que este mapa não pode ser considerado como um
mapeamento acústico da situação real da cidade, tendo em vista que a base de dados se
restringe às denúncias de poluição sonora coletadas pela SEMURB, os níveis de pressão sonora
são estimados de acordo com o uso descrito nestas e na eventualidade da ocorrência de alguns
casos denunciados. Ocorre, porém, que o mapa se aproxima ao máximo da realidade existente
em Natal, se o tráfego for desconsiderado, já que estes são os dados mais significativos sobre
poluição ambiental. Foi desconsiderado o ruído de tráfego neste trabalho por este ser alvo de
outra pesquisa em desenvolvimento pelos autores. Pretende‐se agrupar os dados resultantes
desta pesquisa com aqueles referentes ao tráfego, gerando, assim, o mapeamento acústico da
cidade. Os resultados obtidos para os grupos são mostrados na Figura 3 e o mapa acústico
generalizado, na Figura 4.

Figura 3. Mapas acústicos dos grupos indicados (SoundPLAN, 2014).

Com base na leitura crítica dos mapas gerados, é possível perceber a distribuição das
concentrações de poluição sonora na cidade do Natal. Sabe‐se, através do mapa acústico do
grupo 01, que o ruído provocado por lava‐jatos, maquinários, oficinas e serrarias possuem uma
distribuição espacial relevante em toda a cidade. Quanto às escolas, esportes e igrejas,
representados no mapa acústico do grupo 02, percebem‐se pequenas concentrações
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principalmente nas regiões administrativas norte e oeste. O mapa acústico do grupo 03
representa o ruído causado por construções, havendo apenas 05 casos neste grupo decorrentes
de alarmes, animais ou residências. É perceptível a concentração de tais denúncias nas regiões
administrativas leste e sul, zonas em constante processo de verticalização na cidade. Os bares e
restaurantes, detentores do maior número de denúncias em geral, constituem o grupo 04
juntamente com boates e casas de festas. O mapa acústico demonstra uma distribuição espacial
relativamente constante em toda a cidade, sendo possível observar algumas concentrações mais
bem definidas nas zonas norte e oeste. Assim como o grupo anterior, o mapa acústico do grupo
05, composto por ambulantes e carros de som, caixas de som e paredões de som, verifica‐se
ocorrência em toda a cidade, majoritariamente nas zonas norte e oeste com um ponto de
concentração relevante na zona sul. Este grupo mostra, claramente, o uso constante de
paredões de som na região administrativa norte e no trecho indicado na região sul, por parte da
população ou de equipadoras de automóveis, enquanto a concentração na região oeste e parte
da leste demonstra bairros mais comerciais, nos quais o uso de caixas de som para promoção
dos comércios é constante.
O mapa geral, mostrado na Figura 9, dez bairros foram identificados como aqueles com
concentrações de denúncias de poluição sonora mais agravantes. O primeiro deles, Nossa
Senhora da Apresentação, juntamente com o segundo, Potengi, são localizados na Região
Administrativa Norte e apresentam pequenas concentrações em determinadas regiões dos
bairros, sendo na porção leste do bairro Nossa Senhora da Apresentação e porção norte do
bairro Potengi. Foram identificadas denúncias que envolvem, principalmente, bares, paredões
de som e serrarias.
Os bairros Ribeira (03) e Cidade Alta (04), ambos localizados na Região Administrativa Leste,
deram origem à cidade do Natal e constituem dois dos três bairros mais ruidosos da zona. Estes
são predominantemente comerciais, nos quais se pode considerar apenas ruído diurno. Na
Ribeira a poluição sonora é provocada, em sua maioria, por eventos envolvendo música, como
“pagodes” ou festas diurnas. Já na Cidade Alta, a predominância é de caixas e carros de som
utilizados pelas lojas comerciais para veicular propagandas.

Figura 4. Mapa acústico da cidade do Natal/RN com base em poluição sonora. (SoundPLAN, 2014).
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O Alecrim (05), bairro majoritariamente comercial da Região Administrativa Leste, juntamente
com os bairros Dix‐Sept Rosado (06), Nossa Senhora de Nazaré (07) e Cidade da Esperança (08),
localizados na Região Administrativa Oeste, formam um cordão de bairros ruidosos na cidade,
unidos aos bairros Ribeira e Cidade Alta supracitados. Nestes bairros, as principais ocorrências
são de caixas de som, bares, maquinários e oficinas. Algumas denúncias de paredões de som e
casas de festas também foram identificadas. Tais dados demonstram que estes bairros podem
ser considerados ruidosos independente do turno.
Os bairros Neópolis (09) e Ponta Negra (10), pertencentes à Região Administrativa Sul da cidade,
se mostraram os mais ruidosos desta zona. Neópolis possui, de fato, uma concentração de lojas
equipadoras automotivas e uso de paredões de som, que refletem no índice de poluição sonora
encontrado em todo o bairro. Já Ponta Negra concentra ruídos provenientes de bares com
música ao vivo ou caixas de som, principalmente na região mais próxima da orla marítima, ainda
que exista boa parcela do bairro com uso de solo residencial.
A Região Administrativa Norte de Natal é considerada uma Mancha de Interesse Social pelo
Plano Diretor e, juntamente com a Região Oeste, compõe, de modo geral, as áreas de menor
renda da cidade. Já a Zona Sul e Leste concentram, também de modo generalizado, os bairros
de maior renda na cidade. Estas características são, de certa forma, refletidas nos tipos de fontes
sonoras encontradas como emissoras de maiores concentrações de poluição sonora em cada
uma das regiões. A predominância no uso de solo do bairro também interfere nos tipos de fontes
sonoras. Os bairros tidos como comerciais possuem denúncias de poluição sonora diurna
causadas, em sua maioria, por caixas de som. Além disso, pode‐se inferir que as denúncias feitas
à SEMURB possuem influência cultural do tipo de comunidade moradora de cada bairro e região,
já que para alguns qualquer ruído é motivo de denúncia, enquanto para outros as denúncias se
caracterizam apenas para ruídos de alto nível de poluição ambiental.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de uma análise do espaço urbano, notadamente do ponto de vista acústico, pode‐se
identificar os principais componentes que influenciam no ruído urbano, verificar as fontes
sonoras, detectar quais áreas precisam de tratamento e o que pode ser feito para melhorar a
qualidade sonora do ambiente construído.
Em relação à área de estudo foi possível perceber que a influência da concentração de fontes
sonoras próximas apresentou, no mapa acústico, níveis acima do recomendado pela ABNT NBR
10151/2000, desconsiderando a influência do ruído de tráfego, tido um grande problema na
cidade. Percebe‐se, desta forma, que as denúncias realizadas para a SEMURB carecem de maior
fiscalização para que o ruído urbano seja mais bem controlado e haja uma melhoria significativa
da qualidade acústica da região. Conclui‐se, ainda, que a ferramenta de mapa de ruído tende a
ser extremamente interessante para o mercado imobiliário e para a Prefeitura, a qual poderia
utilizá‐lo para criar ou rever suas leis de zoneamento e uso do solo.
Com as questões referentes à acústica do espaço urbano, estima‐se que foi assumida a premissa
de que nas cidades o ruído é inevitável e que nada pode ser feito. Porém, diversos estudos
demonstram que existem ferramentas de mapa de ruído, e instrumentos de traçado urbano e
barreiras acústicas com enorme potencial para reduzir o impacto sonoro no meio urbano,
associados a políticas de conscientização da população dos perigos trazidos pela poluição sonora
e uma intensa fiscalização de controle desta.
Vale ressaltar que esta pesquisa traz inovações em metodologia que podem ser aplicadas em
novos trabalhos e servirá de base para o mapeamento acústico da cidade de Natal/RN,
juntamente com o mapa de ruído viário.
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ABSTRACT: Urban centers in Brazil have experienced a great sprawl over the last decades.
However, the rapidly grown has been exceeding the ability of local administration to provide
adequate infrastructure and life quality for its inhabitants. The noise pollution in Brazilian cities
has often been augmented by the disregard of the environmental issues in the context of urban
planning. This paper aims to discuss the transformations over the acoustical environmental due
the new urban parameters approved by the 1004/2009 law for Vargem Grande district, in the
western area of Rio de Janeiro. Among the probable negative impacts there is the increase of
noise pollution due the population growth and to the resulting increase in vehicle traffic. The
evaluation methodology has involved the elaboration and critical analysis of noise maps (present
situation/ future scenario)
Keywords: Noise pollution, urban planning, noise maps.
RESUMO: As cidades brasileiras têm experimentado uma grande expansão nas últimas décadas.
No entanto, este rápido crescimento tem sido superior à capacidade das administrações locais
de oferecer infraestrutura adequada e qualidade de vida para seus habitantes. A poluição
sonora tem sido agravada pela desconsideração das questões ambientais no contexto do
planejamento urbano. Este trabalho tem por objetivo discutir a modificação do ambiente sonoro
em função dos novos parâmetros urbanísticos aprovados pela lei complementar 1004/ 2009
para a região de Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os impactos negativos
esperados está o aumento da poluição sonora, decorrente do adensamento populacional e do
consequente aumento do tráfego de veículos. A metodologia de avaliação envolveu a
elaboração e analise critica de mapas de ruído (situação atual/ cenário futuro).
Palavras‐chave: poluição sonora, planejamento urbano, mapas de ruído.
1

INTRODUÇÃO

Os centros urbanos de países em desenvolvimento como o Brasil têm crescido rapidamente nas
últimas décadas. Atualmente, 85% da população brasileira vivem em áreas urbanas, sendo cerca
de 30% concentrada nas oito principais regiões metropolitanas (IBGE 2010). O rápido
crescimento de muitas destas cidades tem superado a capacidade da administração local de
suprir as necessidades de infraestrutura adequada, habitação e qualidade de vida de sua
população (Assis 2006).
Entre os impactos negativos deste crescimento está o aumento da poluição sonora, que expõe
a população urbana a níveis de ruído nocivos, potencialmente causadores de danos à saúde
física e mental (i. e. perturbação do sono, stress, perda de concentração, perda auditiva, etc.)
(WHO 2003). Nas cidades brasileiras, o agravamento da poluição sonora pode ser atribuído à
desconsideração do ambiente sonoro nas ações de planejamento urbano.
As políticas públicas relacionadas ao meio urbano pouco tem considerado a problemática
ambiental, especialmente as novas demandas associadas aos efeitos das mudanças climáticas
(Bueno 2012) e da poluição sonora urbana. A abordagem dos problemas relacionados à gestão
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do ruído nas cidades tem sido realizada a partir de critérios puramente quantitavos, sem
considerar aspectos relativos à paisagem sonora (Rego 2012).
Por outro lado, impulsionada pela ineficiência do transporte público, a taxa de expansão da frota
circulante tem ultrapassado o crescimento populacional, passando de 24,3 milhões em 2006
para 4,1 milhões de veículos1 em 2013. Ainda mais expressivo foi o aumento do número de
motocicletas que passou de 2,5 milhões em 2000 para 13,1 milhões de unidades em 2013. Os
estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram 56% do total de automóveis e
comerciais leves (Sindpeças, 2013). A construção de autoestradas, túneis e viadutos estão,
frequentemente, sendo adotadas como alternativa para resolver os problemas de mobilidade
urbana (Niemeyer 2010). Estas intervenções têm sido particularmente mais prejudiciais quando
realizadas em um contexto urbano consolidado.
O Estatuto da Cidade, denominação oficial da lei 10.257 (10/07/2001), regulamenta o capítulo
Política Urbana da Constituição Brasileira. O Estatuto apresenta entre os seus objetivos: “a
garantia do direito a cidades sustentáveis (...); a ordenação e controle do uso do solo, de forma
a evitar (...) a poluição e a degradação ambiental” (Brasil 2001). Além disso, define instrumentos
de política urbana ‐ plano diretor, estudo prévio de impacto ambiental e de impacto de
vizinhança.
O Plano Diretor (Brasil 2005) é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes e para
cidades com especial interesse turístico ou dentro da área de influencia de empreendimentos
que geram impactos ambientais significativos. Entre seus principais objetivos está o
planejamento do uso do solo municipal e a promoção das políticas setoriais (i.e. meio ambiente,
patrimônio artístico e cultural, habitação, transporte).
O Estudo de Impacto de Vizinhança, por sua vez, é uma avaliação técnica requerida para
implantação de empreendimentos potencialmente danosos ao meio ambiente pelo seu porte/
tipo de atividade ou pela fragilidade/ importância da área de implantação. O Relatório de
Impacto de Vizinhança deve conter, no mínimo, a análise das seguintes questões: "aumento da
densidade populacional, equipamentos urbanos e comunitários; uso da terra; valorização
imobiliária; de geração de tráfego e demanda por transporte público; ventilação e iluminação;
paisagem urbana e cultural". No entanto, mesmo que muitos desses tópicos sejam
potencialmente modificadores do ambiente acústico, no texto da lei não são definidas
metodologias objetivas de avaliação de impacto sonoro.
No Brasil, a principal referência para avaliação de ruído ambiental é a norma NBR 10151 ‐
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade (ABNT, 2000) que
estabelece Níveis Critério de Avaliação (NCA) em função do uso do solo. Entretanto, os
procedimentos da norma são baseados na conformidade entre o ruído emitido e NCA, ou seja,
para atividades em funcionamento.
A Diretiva 2002/49/EC deu aos países da Comunidade Europeia um instrumento fundamental
para a gestão do ruído urbano: os mapas de ruído estratégico que permitem identificar situações
de conflito; avaliar a exposição da população ao ruído; subsidiar medidas para mitigação de
danos estabelecidos; definir metas e planejar ações para controle da poluição sonora (Barrigón
Morillas 2002, Mendes & Silva 2006 Doysi et al. 2008, Picaut & Fortin 2011).
Neste sentido, embora a legislação brasileira estabeleça limites de ruído ambiental, na prática,
a efetiva aplicação dessas normas é inviabilizada pelo custo elevado de aplicação de medidas
mitigadoras em situações consolidadas. Esse contexto aponta para a necessidade de integrar
instrumentos de avaliação preliminar de impacto sonoro aos Estudos de Impacto de Vizinhança,

1
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para permitir que o estudo de alternativas para mitigação de danos seja realizado na fase de
planejamento das intervenções.
No Brasil, a utilização de programas de mapeamento sonoro está prioritariamente concentrada
em centros de pesquisa, universidades e alguns escritórios de consultoria acústica (Guedes
2005, Moraes 2006, Barreto & Freitas 2008, Pinto & Mardones 2009, Garavelli et al. 2010,
Cantieri et al 2010). Apesar do estado da arte das pesquisas, o uso de mapas de ruído ainda não
foi incorporado pela administração pública aos procedimentos para concessão de licença
ambiental, nem mesmo para implantação de estruturas viárias e empreendimentos de grande
porte.
Este trabalho tem por objetivo avaliar o potencial de impacto sonoro decorrente de alterações
na legislação de uso do solo definida pela lei complementar 1004/ 2009, o chamado "PEU das
Vargens" (PCRJ 2009).
A área de estudo está localizada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro que, nos últimos
anos, vem sofrendo forte pressão do mercado imobiliário em função da proximidade com os
investimentos para as Olimpíadas de 2016 e pelos novos parâmetros urbanísticos. Ressalta‐se
que entre os impactos esperados está o aumento poluição sonora decorrente do adensamento
populacional e consequente aporte no tráfego de veículos.
2

ÁREA DE ESTUDO

A Baixada de Jacarepaguá abrange os bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos
Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Camorim. É limitada ao norte pelos maciços
da Pedra Branca e da Tijuca e ao sul pela orla marítima. No final da década de 60, foi elaborado
por Lúcio Costa o “Plano da Barra da Tijuca e Jacarepaguá” (Fig. 1a), que seguia os mesmos
princípios modernistas adotados pelo urbanista no "Plano Piloto de Brasília". O traçado urbano
se apresentava como contraponto ao modelo dos bairros da Zona Sul carioca "que sofriam um
processo intenso de construção e adensamento… desvencilhando‐se das dificuldades impostas
em áreas já parceladas e edificadas" (Rezende & Leitão 2003 apud Name & Silva 2012).

Figura 1. À esquerda (a) traçado original do plano de Lucio Costa. (2010). À direita (b) limites do “Peu das Vargens”
sobre imagem do Google Earth

A partir da década de 1970 os parâmetros urbanísticos originais foram sendo progressivamente
modificados visando atender às demandas do mercado imobiliário nas áreas da Barra da Tijuca
e Recreio dos Bandeirantes. Por quatro décadas a região das Vargens se manteve a margem
deste processo, até a modificação radical dos parâmetros urbanísticos pelo "PEU das Vagens"
(Fig. 1b).
O recorte espacial foi definido pela interação com a pesquisa “Mudanças climáticas e as formas
de ocupação urbana: estudos comparativos de tipos de ocupação e indicadores socioambientais
para adaptação de situações de vulnerabilidade e risco das regiões metropolitanas de Rio de
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Janeiro e Campinas”2 (Tangari & Bueno 2012). Este projeto foi desenvolvido de forma
colaborativa por duas equipes, uma do Rio de Janeiro e outra de Campinas, que realizaram, a
partir de projetos metodologicamente idênticos, pesquisas quantitativas e qualitativas em
recortes espaciais específicos de cada cidade.
Além de maior agilidade nas etapas de levantamento de dados e construção do modelo digital
de simulações sonoras, o compartilhamento de informações viabiliza o cruzamento dos mapas
de ruído com os mapas temáticos resultantes das diferentes abordagens da área em questão.
Para efeito de estudo, a equipe do Rio de Janeiro definiu quatro Unidades de Paisagens (UPs)
em função de suas características tipo‐morfológicas: (UP1) Domínio Florestal e de Encostas;
(UP2) Interface Floresta/Zona Edificada; (UP3) Baixa Densidade de Edificações; (UP4) Alta
Densidade de Edificações (Fig. 2a).

Figura2. À esquerda (a) localização das Unidades de Paisagem em relação aos limites do PEU. À direita (b) recorte
espacial dos mapas de ruído.

Em função da extensão da área de estudo, as primeiras simulações foram realizadas na Unidade
de Paisagem 2, setor 5 do PEU. Trata‐se de área relativamente plana localizada em base de
encosta, onde a baixa densidade de ocupação e a presença de grandes glebas sem uso aparente
indica elevado potencial de transformação, devido à valorização do solo e às mudanças da
legislação urbanística. Deste critério resultou a seleção das áreas para realização dos mapas de
ruído, localizados nas estradas dos Bandeirantes, Sacarrão e Rio Morto (Fig. 2b).
3
3.1

METODOLOGIA
Modelo Digital

Os mapas foram gerados no programa Soundplan, versão 7.2 (Braunstein & Berndt 2004). Os
dados de entrada para a simulação são divididos em duas categorias: modelagem do campo de
propagação e quantificação da emissão sonoras das vias de trafego.
A entrada de dados deve abranger uma área maior que o recorte do mapa propriamente dito,
para que seja computada a influência das fontes sonoras do entorno. As dimensões desta
“borda” dependem do tipo e intensidade das fontes sonoras e do padrão de ocupação do solo
da área de estudo (Pinto et al. 2004).
Para construção do modelo do campo de propagação, os dados referentes à topografia (curvas
de nível e pontos cotados) e à malha viária (eixo e largura das vias) foram importados
diretamente de bases cadastrais da Prefeitura. Como a área de estudo sofre um acelerado
processo de ocupação, para modelagem dos edifícios foram utilizadas bases cadastrais ‐

2

A pesquisa recebeu recursos do Programa FAPERJ/ FAPESP e é coordenada pelas professoras doutoras Vera Regina
Tângari (PROARQ/FAU/UFRJ) e Laura Machada de Mello Bueno (PUC/ Campinas). No Rio de Janeiro o trabalho está
sendo desenvolvido pela equipe do Grupo Sistema de Espaços Livres (SEL‐RJ).
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atualizadas por ortofotos, levantamento de campo e sobrevôos de helicóptero ‐ cedidas pela
equipe do projeto “Mudanças Climáticas”.
Para racionalizar o processo de alimentação do programa de simulação, os arquivos foram
previamente trabalhados em Autocad, com o objetivo de filtrar, organizar e separar os
elementos (topografia, edifícios, muros, barreiras, massas vegetais, vias de tráfego) relevantes
para a simulação sonora.
3.2

Trabalho de campo

O trabalho de campo tem por objetivo complementar a base de dados necessária para
construção do modelo, geração e calibração do mapa de ruído da situação atual. Os dados de
campo organizados em fichas, apresentadas no anexo 1, são os seguintes:
 Medição dos Níveis de Pressão Sonora e contagem de veículos para calibração do modelo;
 Caracterização do tráfego: número de faixas, declividade, velocidade média do fluxo e tipo
de pavimentação das vias e passeios;
 Complementação e atualização das informações das bases cadastrais (pavimentações,
massas vegetais, construções novas / demolições);
 Registro fotográfico dos pontos notáveis (espaços sensíveis, paisagens sonoras relevantes,
zonas de conflito).
3.3

Calibração do mapa

Esta etapa é particularmente importante porque o Soundplan ‐ assim como os demais
programas disponíveis no mercado brasileiro ‐ foi produzido para atender aos requisitos da
Diretiva 2002/49/EC, definidos a partir das especificidades de cidades localizadas em países da
União Europeia.
Para validação e calibração dos mapas, os valores simulados são comparados com os valores
medidos. Mesmo quando os dados de emissão sonora são baseados em medições in loco, a
calibração é importante para verificar se os valores são condizentes com a realidade.
3.4

Cenário futuro

O modelo usado nas simulações considerou o cenário de curto prazo: manutenção das
edificações existentes e ocupação das maiores glebas vazias das estradas dos Bandeirantes,
Sacarrão e Rio Morto. O cenário de simulação foi construído pelo grupo SEL/RJ, com base no
padrão de ocupação e tipologias construtivas que estão sendo adotados pelo mercado
imobiliário e dos parâmetros urbanísticos previstos para o Setor E do PEU das Vargens (Tab. 1).
Tabela 1 ‐ Parâmetros Urbanísticos (Setor 5/ PEU das Vargens)
LOTE

TESTADA

MÍNIMO

MÍNIMA

600 m2

15 m2

AFASTAMENTO

N0 DE

MÍNIMO

PAVIMENTOS

FRONTAL

DIVISAS

5m

OBRIGATÓRIO

ZUM 1
ZUM 2
ZUM3
ZRU

SC
4

CC
6

PISOS

PISOS

(14
(20
m)
m)
4 PISOS (14 m)

IAT
SC

CC

2,25

2,5

TAXA DE

TAXA DE

OCUPAÇÃO

PERMEAB.

60%

30%

2,25

O cenário futuro considerou ocupação das glebas por condomínios de edifícios multifamiliares
(24 unidades com 3 quartos e 48 unidades de 2 quartas cada) e, na faixa de zoneamento a 100
metros do alinhamento, edifícios unifamiliares, com o numero máximo de pavimentos
permitido pela legislação, com contrapartida. Em virtude das características do solo não foi
considerado o uso de subsolo e sim o estacionamento externo, solução que tem sido adotada
pelo mercado imobiliário na região.
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Figura 3. Simulações de cenário futuro: acima a Estrada dos Bandeirantes, abaixo à esquerda a Estrada do Rio Morto
e à direta, Estrada do Sacarrão. Fonte: Grupo SEL‐RJ.

O calculo do aporte de tráfego, nas vias publicas e internas dos condomínios, adotou os índices
de geração de viagem para uso residencial, na cidade do Rio de Janeiro: 1,2 viagens e 1,8
viagens/ dia, para unidades de 2 e 3 quartos respectivamente (Grieco et al. 2012).
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS
SACARRÃO
BANDEIRANTES

Figura 4 – Limite dos mapas de ruído sobre zoneamento sonoro do PEU das Vargens. O nível máximo de ruído para
o período diurno é de 55 dB(A) nas áreas em azul e de 65dB(A) nas áreas em vermelho.
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De acordo com a lei municipal 3268 (PCRJ 2001) os níveis máximos de ruído permitidos na
cidade do Rio de Janeiro são vinculados ao zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, por
similaridade com a NBR 10151 (ABNT 2000). O nível máximo de ruído permitido para as
Zonas de Uso Residencial Unifamiliar (ZRU) e Multifamiliar (ZRM) é de 55 dB(A) para o
período diurno e 50 dB(A) para o período noturno. Para Zonas de Uso Misto (ZM1, ZM2 e
ZM3) o limite é de 65 dB(A) para o período diurno e 60 dB(A) para o período noturno (Fig.
4).
4.1

Estrada do Rio Morto

A simulação de cenário futuro indica significativa elevação dos níveis sonoros ao longo das
Estradas do Rio Morto e Bandeirantes como consequência do aporte de trafego de veículos
particulares. Entretanto, em função da topografia plana e do tecido aberto, o níveis sonoros se
mantém próximo aos limites permitidos pela legislação para o período diurno: 65 dB (A) no
entorno imediato das vias de trafego e 55 dB(A) no interior das quadras (Fig. 5).

Figura 5. À esquerda, situação atual. À direita, cenário futuro da Estrada do Rio Morto.

4.2

Estrada dos Bandeirantes

Na situação atual, os níveis sonoros estão dentro dos limites da legislação. Os valores mais
elevados, de 61 a 65 dB (A), ocorrem ao longo da Estrada dos Bandeirantes. Na maior parte do
mapa estão abaixo de 50 dB(A), com exceção das vias secundarias onde chegam a 55 dB(A).

Figura 6. À esquerda, situação atual. À direita, cenário futuro da Estrada dos Bandeirantes.

Na estrada dos Bandeirantes, a simulação de cenário futuro aponta um aumento dos níveis em
toda a área de estudo (Fig. 6). Na estrada dos Bandeirantes, este aumento se deve não apenas
ao aumento do volume de veículos, mas também à consequente redução da fluidez do
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escoamento. No interior dos condomínios, além do tráfego nas vias internas deve também ser
considerado o efeito das reflexões sobre os edifícios e à pavimentação do solo nas áreas para
estacionamento.
4.3

Estrada do Sacarrão

O impacto sonoro mais significativo foi verificado na Estrada do Sacarrão. O mapa de ruído da
situação atual apresenta níveis de ruído ligeiramente mais elevados no entroncamento com
a estrada dos Bandeirantes, que apresenta maior densidade de ocupação residencial, comércio
local e acesso a um grande parque aquático. Entretanto, com exceção deste trecho inicial, tanto
na estrada d o S a c a r r ã o quanto no interior das quadras o nível de sonoro se mantém abaixo
dos limites definidos pela legislação, onde a paisagem sonora é constituída por sons da natureza
(animais, rio) e de atividades cotidianas dos moradores.

Figura 7. À esquerda situação atual, à direita, cenário futuro ‐ Estrada do Sacarrão.

O cenário futuro indica impacto sonoro significativo em toda a área simulada, ultrapassando os
limites fixados pela legislação no entorno das Estradas do Sacarrão e Bandeirantes e da Rua
Crescêncio Mendes do Nascimento (acesso ao segundo grupo de edificações) e nas áreas de
maior densidade dos condomínios. Além do aporte de trafego, em uma via estreita e em aclive
acentuado, contribuem para este aumento a eliminação das grandes massas vegetais e a
pavimentação das áreas de estacionamento.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os parâmetros urbanísticos definidos pelo PEU das Vargens modificam de forma radical o
padrão de ocupação da região de Vargem Grande. O mercado imobiliário tem investido
maciçamente na região em função da proximidade com o Parque Olímpico que está sendo
construído na Barra da Tijuca e da carência de terrenos em áreas consolidadas da cidade.
Os resultados indicam um impacto significativo no ambiente sonoro no cenário de curto prazo,
apesar das simulações terem considerando o uso exclusivamente residencial, que apresenta
menor potencial de geração de viagens que as atividades de comercio e serviços também
permitidas para a área.
O elevado custo exigido para redução de danos em situações já estabelecidas aponta para a
necessidade de incluir metodologias objetivas de avaliação de cenários futuros para as ações
que impliquem em modificações significativas na morfologia urbana.
Sistemas de auxilio à decisão, baseados na simulação de cenários futuros, são fundamentais
para o planejamento de ações sobre o meio urbano e para a formulação de parâmetros
urbanísticos coerentes com uma política urbana sustentável. A maioria desses softwares
permite a importação de dados de bases cadastrais e Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
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viabilizando a análise integrada de diferentes disciplinas e o gerenciamento das complexas
relações espaciais do meio urbano.
Entretanto, apesar dos avanços obtidos na pesquisa de métodos de avaliação do ambiente
sonoro, alcançados no âmbito das universidades e centros de pesquisa, ainda persiste um
descompasso entre a produção acadêmica e as práticas de gestão urbana.
6

AGRADECIMENTOS

A autora agradece à Capes pelo auxilio financeiro para participação no Euro ELECS.
REFERÊNCIAS
Assis, Eleonora S. 2006. Aplicações da climatologia urbana no planejamento da cidade: revisão dos estudos brasileiros.
Revista de Urbanismo e Arquitetura. V.10. P. 20‐25.
ABNT ‐ Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2000. NBR 10.151: Avaliação do nível do ruído em áreas habitadas
visando o conforto da comunidade. Rio de Janeiro, 2000.
Braunstein & Berndt Gmbh. 2004. Handbookuser's manual. SoundPlan LLC. Disponível em: <http:www.
soundplan.com>.
CETRio ‐ Gerência de Informações de Tráfego do Rio de Janeiro ‐ 2013. Volume diário de veículos das principais vias
do
município
do
Rio
de
Janeiro.
Disponível
em:
<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/859227/4103802/Volumediariodeveiculosnasprincipaisviasdacidade.pdf>
Acesso em mar. 2015.
Barreto, Debora & Freitas, Ilce Marilia. 2008. Importância de mapas de ruído na análise do planejamento dos
transportes, Anais do XXII Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, Belo Horizonte, 26‐29.
Barrigón Morillas, J. M. et al. 2002. An environmental noise study in the city of Cárceres, Spain. Applied Acoustics,
v.63, n.10, p.1061‐1070.
Brasil. 2001. Estatuto da Cidade ‐ Lei nº. 10.257. Guia para Implementação pelos Municípios e Cidadãos. Câmara dos
Deputados – Coordenação de Publicações: Brasília.
_____. 2005. Plano diretor participativo: guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. Ministério das Cidades,
Brasília.
Bueno, Laura. et al. 2012. Mudanças climáticas e as formas de ocupação urbana: processo de criação de cenários
socioambientais. Paisagem e Ambiente. FAUUSP, v.30, p.123 ‐ 136.
Cantiere, E. et al. 2010. Elaboração de um mapa de ruído para a região central da cidade de Curitiba – PR. Revista
Produção Online, Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO, Universidade Federal de Santa Catarina
– UFSC, v.10, n. 1, 2010. Disponível em <www.producaoonline.org.br> Acesso em: 05 fev. 2013.
Costa, Lucio. 2010. Plano Piloto para a urbanização da baixada compreendida entre Barra da Tijuca, o Pontal de
Sernambetiba e Jacarepaguá. Arquitextos, São Paulo, ano 10, n. 116.00, Vitruvius, jan. 2010. Disponível em
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.116>.
Doisy, S. Lelong & J. Mamet (2008). New vehicule noise emission values to update the French Guide de Bruit. In:
Proceedings of Acoustic 2008. Paris, France.
Garavelli, S. L.; et al. 2010. Mapa de Ruído como Ferramenta de Gestão da Poluição Sonora: Estudo de Caso de Águas
Claras ‐ DF. In: Actas do 4º Congresso Luso‐Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável,
Faro, Portugal.
Guedes, Ítalo. 2006. Influência da forma urbana em ambiente sonoro: um estudo de caso no bairro Jardins em
Aracajú‐Sergipe. Dissertação de mestrado. Unicamp, Campinas, São Paulo.
Grieco, E. 2012. Estabelecimentos Residenciais. In: Portugal, L.S. (org.). Polos Geradores de Viagens orientadas à
qualidade de vida ambiental: modelos e taxas de geração de viagens. Rio de janeiro: Interciência.

967

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Instituto Brasileiro de Geografia
<http://www.censo2010.ibge.gov.br>.

e

Estatística

‐

IBGE.

2010.

Censo

2010.

Disponível

em:

Mendes, J. & Silva, L. 2006. Indicadores de Alteração Global do Clima Acústico, Uma Metodologia de Análise para
Monitorização do Ruído Urbano . In: Actas do 2º PLURIS. Braga, Portugal.
Moraes, Elcione. 2006. Poluição sonora em Belém – Brasil: identificação, caracterização e medidas de controle do
ruído urbano. II Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento, Urbano, Regional, Integrado e Sustentável. In: Anais
do PLURIS 2006, Portugal.
Name, Leonardo & Silva, Jonathas. 2012. Espaço normativo, espaço consolidado: por um embasamento teórico sobre
a produção do espaço e cenários de mudança. In: Anais Do II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós‐
Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal, RN.
Niemeyer, M. L. A. (2010) Conforto Acústico em Ruas do Bairro de São Cristóvão, Rio De Janeiro/ Brasil. In: Actas do
4º Congresso Luso‐Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, Faro, Portugal, outubro
2010.
PCRJ. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 2001. Lei Municipal 3268 ‐ Proteção da Coletividade Contra a Poluição
Sonora.
_____ Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 2009. Lei Complementar 104. Projeto de Estruturação Urbana dos
bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da
Tijuca e Jacarepaguá.
Picaut, J. & Fortin N. 2011. Approche simplifié pour
http://www.ifsttar.fr/fileadmin/uploads/recherches/seminaires.

la

réalisation

de

cartes

de

bruit.

Pinto, Fernando. & Mardones, Maisa. 2009. Noise mapping of densely populated neighborhoods: example of
Copacabana, Rio de Janeiro – Brazil. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 155, 309‐318.
Rego, Andrea & Niemeyer, M. Lygia. 2012. Qualidade Sonora e Clima Urbano: Cotejando Dimensões Invisíveis. In:
Anais Do II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal, Rio
Grande do Norte.
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores ‐ SINDIPEÇAS. 2013. Relatório da frota
circulante,
dados
de
2013.
Disponível
em:
<http://www.sindipecas.org.br/Newsletter/Relatorio_FrotaCirculante_Fevereiro_2014.pdf>.
Tangari, Vera & Bueno, Laura M. 2012. Mapeamentos temáticos, classificação e categorização de dados. In: Anais Do
II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós‐Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal, RN.
EU ‐ União Européia. 2000. Directiva 2002/49/EC do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia, de Junho
de 2002, Official Journal of the European Communities, p.12‐25.
WHO ‐ World Health Organization. 2003. World Health Report − Shaping the future. Disponível em: <
http://www.who.int/whr/2003/en/whr03_en.pdf>.

968

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Metodologia para avaliação acústica de espaços livres
(Parque do Aterro do Flamengo, RJ)
M. Lygia Niemeyer
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de pós Graduação em Arquitetura, Rio de Janeiro, Brasil.
lygianiemeyer@gmail.com

Marina M. Cortês
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de pós Graduação em Arquitetura, Rio de Janeiro, Brasil.
marinameco@hotmail.com

Felipe M. Aguiar
Universidade Federal do Rio de Janeiro,Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro, Brasil.
felipemda@gmail.com

Maria Luiza Niemeyer Chaves
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro, Brasil.
maluniemeyer@hotmail.com

ABSTRACT: In most Brazilian cities, the increasing of built density has been followed by a
significant rise of noise pollution. In hot weather cities the noise pollution control is particularly
important. Due intensive use of open spaces, for living and leisure activities, the people are
exposed to levels often harmful of environmental noise. This paper aims to present a case study
conducted in Aterro do Flamengo Park, located in the South Zone of the city of Rio de Janeiro.
The park ‐ a major public recreational area ‐ has great sound diversity and morphological aspects
of particular interest for of the environmental acoustics study. The survey used a combination
of methods of measurement and computational simulation for analysis of the acoustic
environment.
Keywords: urban noise, open spaces, acoustical comfort.
RESUMO: Em grande parte das cidades brasileiras, o adensamento da massa edificada tem
resultado em expressivo aumento da poluição sonora. Em cidades de clima quente, o controle
da poluição sonora assume especial importância em função do uso intensivo dos espaços livres
para atividades de estar e lazer, expondo a população a níveis ‐ muitas vezes nocivos‐ de ruído
ambiental. Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso realizado no Parque
do Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O parque ‐ uma das principais
áreas públicas de lazer da cidade ‐ apresenta grande diversidade sonora e aspectos morfológicos
de especial interesse para estudos da acústica ambiental. A pesquisa utilizou uma combinação
de métodos de medição e de simulação computacional para análise do ambiente acústico do
parque.
Palavras‐chave: ruído urbano, espaços livres, conforto acústico.
1

INTRODUÇÃO

Uma das principais consequências do crescimento desordenado das cidades é o aumento da
poluição sonora, que expõe a população a níveis nocivos de ruído ambiental, que ameaçam a
saúde física e mental da população (estresse, distúrbios do sono, danos auditivos, perda de
concentração) (WHO 2003).
Em cidades de clima quente, o controle da poluição sonora assume especial importância, em
função do uso intensivo de espaços livres (públicos ou privado), onde os usuários ficam expostos
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a toda sorte de estímulos sensoriais ‐ cores, formas, texturas, odores, ruídos. Neste contexto
climático, é fundamental que a preocupação com a qualidade acústica do ambiente construído
ultrapasse os limites físicos do edifício, abrangendo os espaços livres, públicos ou privados
(Niemeyer 2007).
Os sons são elementos estruturadores dos espaços urbanos, comumente negligenciados. De
modo geral são categorizados apenas como um incômodo, ruídos a serem eliminados ou
permitidos, em circunstâncias específicas. Entretanto, os sons poluentes, que nos incomodam,
estão limitados a algumas porções da cidade e não é razoável generalizá‐los. Entre o "silêncio
absoluto" e "barulho ensurdecedor", a cidade oferece uma gama ricas e variadas sonoridades
que, se bem exploradas, podem gerar espaços urbanos de maior qualidade (Rego 2006).
Schafer (1994), já nos anos 70, destacava a importância de considerar todas as fontes sonoras
que configuram o soundscape, a paisagem sonora do ambiente. Os sons conferem aos espaços
urbanos atributos específicos, ao ponto de torná‐los reconhecíveis por sua paisagem sonora,
(Rego 2012). Este conceito permite uma abordagem mais ampla dos ambientes acústicos
urbanos, considerando todas as fontes, como parte da identidade do som da cidade, sem
julgamento positivo ou negativo.
Este artigo apresenta os resultados do estudo de caso realizado no Parque do Aterro do
Flamengo, Rio de Janeiro, selecionada como área de “avaliação piloto” da pesquisa “Conforto
Acústico no Ambiente Construído: gestão do ruído no contexto das mudanças climáticas e
formas de ocupação urbana”. O desenvolvimento da “avaliação piloto” se justifica pela
necessidade de realizar o treinamento da equipe nos procedimentos técnicos de medição em
um local que oferece grande diversidade sonora e aspectos morfológicos de especial interesse
para estudos da acústica ambiental. Por outro lado, a centralidade e oferta de transporte público
para acesso a área, viabilizou a compatibilização dos horários dos membros das equipes, em
especial dos bolsistas de graduação.
A pesquisa adotou uma combinação de métodos de medição e simulação computacional,
buscando identificar a influência dos atributos morfológicos sobre a propagação sonora. Foram
comparados também os resultados das medições realizadas nos anos de 2013 e 2014, para
verificar o impacto sonoro da redução do fluxo de veículos nas vias que margeiam o Parque, em
função de alterações importantes no sistema viário da cidade do Rio de Janeiro.
2

O PARQUE DO ATERRO DO FLAMENGO

O parque linear ‐ construído entre 1951 e 1962 a partir do traçado urbano de Affonso Eduardo
Reidy e projeto paisagístico de Roberto Burle Marx ‐ tem sete quilômetros de extensão e é
cortado pelas vias expressas da Avenida Infante Dom Henrique, que fazem a conexão viária
entre a Zona Sul e o Centro da Cidade do Rio de Janeiro (Fig.1).
Os jardins com vegetação exuberante composta por espécies nativas e exóticas são permeados
por caminhos de saibro. Uma pista de concreto com 5 m de largura, compartilhada por ciclistas
e pedestres, cruza o parque em toda sua extensão interligando as quadras esportivas e áreas de
permanência. Outra pista margeia a praia artificial. O acesso de pedestres se dá através de
passagens subterrâneas ou passarelas suspensas sobre as vias expressas.
O parque é uma das principais áreas publicas de lazer da cidade. Em função da proximidade com
bairros residenciais os equipamentos esportivos, a ciclovia e a pista da praia são usados
intensivamente ao longo de todo o ano. Durante a semana, principalmente no período da
manhã, o parque é frequentado por uma população que inclui crianças, bebês e idosos. Aos
domingos, dia de maior movimento, o trafego é interrompido e as pistas das vias expressas se
integram às áreas de lazer.
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Aeroporto
Santos Dumont

Flamengo
Glória
Centro

Catete
Botafogo

Figura 1. O Parque do Aterro do Flamengo. Em vermelho as vias expressas, em amarelo a ciclovia. O quadrado
branco delimita o recorte espacial da pesquisa de campo.

No ano de 2014, como consequência das obras de revitalização da área portuária, o Aterro
perdeu temporariamente sua importância como ligação viária entre a Zona Sul e o Centro da
cidade.
“Com o fechamento definitivo do Elevado da Perimetral para a derrubada da via, caiu
também a importância do Aterro na vida do carioca. (...). É o que comprovam números da
Secretaria municipal de Transportes e da CETRio. Antes da interdição da via e do
Mergulhão, passavam pelo Aterro, em média, num dia útil, 47 mil veículos em cada
sentido. Esta semana, estão trafegando, por dia, por sentido, 29 mil. Uma redução de 38%.
Sem a ligação com a Perimetral, a Avenida Rio Branco e o Mergulhão da Praça Quinze,
portanto, a via expressa se transformou num elo perdido” (Autran, 2014).
3
3.1

METODOLOGIA
Recorte Espacial

Em função da extensão do Parque, a etapa inicial do estudo consistiu na delimitação do recorte
espacial da pesquisa de campo. A seleção – realizada partir da analise de ortofotos, das plantas
cadastrais e visitas exploratórias – considerou os seguintes aspectos: (1) características
morfológicas; (2) variedade funcional; (3) modos de apropriação; (4) significados culturais e
patrimoniais e (5) presença de sons notáveis.
O recorte espacial foi determinado em função da predominância do uso residencial no seu
entorno imediato. Mesmo em dias úteis, a ciclovia e a pista da praia são usadas por moradores
do entorno para execução de sua rotina de exercícios. Nos fins de semana, em especial no
domingo, quando as pistas da via expressa são fechadas para veículos, o parque atrai usuários
de outros bairros da cidade.
O percurso, que estruturou a coleta de dados morfológicos e medições, tem cerca de 700m de
extensão e foi realizado no trecho situado entre a passagem subterrânea da Av. Rui Barbosa e a
passarela da Rua Paissandu (Fig. 1).
3.2

Inventário Físico

O inventário físico visou identificar as características morfológicas com maior potencial de
interferência sobre a propagação sonora, tais como a topografia, mobiliário urbano e
recobrimento do solo. Foram também identificadas as fontes sonoras e formas de apropriação
dos locais de medição.
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Embora independente, o estudo de caso foi realizado em paralelo com duas outras pesquisas:
“Análise da paisagem sonora urbana com base no cotejamento da ventilação e da arborização”,
coordenada pela Profª Andrea Queiroz Rego e “O papel da vegetação no conforto ambiental”,
coordenada pela Profª Virginia Vasconcellos. As afinidades e interesses comuns na avaliação de
espaços urbanos abertos com base no cruzamento de parâmetros morfológicos e de conforto
ambiental motivaram esta integração. Além de racionalizar o trabalho de coleta de dados, a
articulação entre pesquisas permite o cruzamento das abordagens distintas e complementares
para a mesma área de estudo.
3.3

Medições

O registro dos Níveis de Ruído Equivalente na ciclovia foi realizado por períodos de 10 minutos,
com o medidor de NPS marca Kimo, modelo DB200, na curva de ponderação (A), com certificado
de calibração N°MEA1200096 emitido pela Kimo Instruments. O equipamento foi apoiado sobre
tripé a 1,20 m de altura em relação ao solo e, no mínimo, 2 m de distância de superfícies
potencialmente refletoras.
Foram adotados os seguintes procedimentos:
 Todas as medições foram realizadas no período da manhã, entre 9:00 e 12:00 horas, que
corresponde à máxima apropriação, inclusive por crianças e idosos;
 O equipamento foi posicionado de forma a não impedir a circulação normal dos usuários;
 Foram realizadas medições em diferentes dias da semana e épocas do ano;
 Em todas as medições o fluxo do tráfego nas vias expressas se apresentou sem retenções;
 Foram evitadas medições em situações de chuva e vento com velocidade superior a 5 m/s.
3.4

Simulação Computacional

Para produção dos mapas de ruído foram utilizados os módulos “grid noise map” e “cross section
map” do programa Soundplan (.
A etapa inicial de simulação é a modelagem digital do campo de propagação. As informações
relevantes para a simulação (topografia, vias de tráfego e edifícios) foram extraídas das bases
cartográficas da prefeitura, atualizadas e complementadas pelos dados coletados nas visitas a
campo (mobiliário urbano, localização das fontes sonoras, pavimentações, sentido e número de
faixas das vias de tráfego).
Para a etapa seguinte, a quantificação da emissão sonora das vias expressas, foram utilizadas
estatísticas de volume de tráfego diário, disponibilizadas pela CET Rio (2013). O modelo foi
calibrado com os níveis de pressão sonora medidos em campo. Como o programa usado foi
desenvolvido a partir de parâmetros estabelecidos pela Diretiva 2002/49 (UE 2002), para
confiabilidade da simulação é fundamental a calibração do modelo, que corrige eventuais
distorções geradas por características locais. Por ser tratar de um tecido aberto, as simulações
consideraram apenas duas reflexões.
Tabela 1. Parâmetros gerais de cálculo adotados.

Tipo de mapa
Tipo de simulação
Altura do mapa horizontal acima da cota do solo
Altura do corte
Espaçamento dos pontos da malha de simulação
Número de reflexões
Índice calculado
Normas e legislações
Dados climáticos
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Mapa acústico horizontal e Corte
Módulo gráfico Grid noise map e Cross Section map
1,20m
120 m
Mapa Horizontal ‐ 15m / Corte – 2,5m
2
LAeq diurno
RLS 90, NBR 10.151
Temperatura do ar ‐ 280C/ Umidade relativa ‐ 70%
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4
4.1

ANALISE DOS RESULTADOS
Caracterização do percurso de medição

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 7

Ponto 4
Figura 2. Locais de medição (fotos dos autores).

Ponto 5

Ponto 6

O parque apresenta grande diversidade de fontes sonoras geradas por meios de transportes,
equipamentos mecânicos, atividades humanas e natureza. Além do ruído contínuo do tráfego
de veículos e da estação de tratamento, o ambiente sonoro é marcada pela passagem de aviões
em procedimento de pouso e decolagem para o Aeroporto Santos Dumont, que está situado em
uma das extremidades do Parque (Fig. 2).
A presença de pássaros é marcante, especialmente nos locais mais afastados e protegidos do
ruído de tráfego. O ruído do mar é mais perceptível no deck e mirante na foz do rio Carioca.
Entretanto, o elemento sonoro mais marcante do Parque é a superposição de sons gerados por
atividades humanas: vozes, passos, impacto de bolas, ambulantes e música nas barracas de
comércio da praia.
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Com exceção dos acessos ao parque e da ciclovia pavimentados em pedra portuguesa e
concreto, respectivamente, os pisos em saibro e a grama são predominantes.
A primeira série de medições foi realizada no ano de 2013, em dias úteis, sábados e domingos,
com o objetivo de comparar a influência nos níveis de ruído ambiental, pela variação do fluxo
de veículos ao longo da semana. Após a demolição da perimetral, foram realizadas novas
medições para avaliar o impacto da redução do tráfego nas vias expressas. Para avaliação do
ruído de tráfego também foi realizada medição no canteiro central, entre as vias expressas.
Como no trecho avaliado não ocorre fluxo significativo de entrada ou saída de veículos,
admitimos não existir variação expressiva no volume de tráfego. Os resultados das medições são
apresentados na tabela 2.
Tabela 2. Resultado das Medições em dB(A)

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO

2013
SÁBADO

2014
DOMING

DIAÚTIL

DIAÚTIL

O

1 Em frente à passagem subterrânea da Av. Rui Barbosa

62,3

61,3

68,6

66,0

2 Ciclovia rebaixada em relação às vias expressas, taludes
laterais

57,2

63,9

61,2

56,5

3 Ciclovia próxima e no mesmo nível das vias expressas,
campo de futebol

67,6

58,8

69,8

68,8

4 Cruzamento com acesso ao Teatro de Marionetes

55,7

59,8

58,1

59,7

5 Em frente à passagem subterrânea da Rua Tucumã e ponte
de acesso à praia

60,3

62,8

59,3

59,1

6 Praça em frente à passarela da Rua Paissandu

60,8

62,2

60,1

59,0

7 Canteiro entre as pistas da Av. Infante Dom Henrique

73,5

61,0

79,4

77,9

No gráfico da figura 3, nos pontos de medição (1), (2) e (3), que são os mais próximos das vias
expressas, a curva (azul) corresponde ao sábado e apresenta uma variação bastante semelhante
acurva do dia útil (verde). Os valores de LAEq ligeiramente inferiores são coerentes com a
redução do nível de ruído das vias de tráfego nos dias úteis. Nos pontos (5) e (6), mais afastados
das vias expressas os valores medidos correspondem à maior afluência de usuários pela
passagem subterrânea e passarela.
Aos domingos (vermelho), sem a influência de tráfego, as medições correspondem à maior ou
menor intensidade de uso e a influencia da morfologia. Nota‐se o desempenho do ponto (2) que
durante a semana é protegido pelos taludes laterais que configuram uma barreira acústica aos
veículos. Aos domingos, a curva se inverte refletindo a intensa apropriação da pista não apenas
por corredores e ciclistas, como também por grupos de turistas e famílias com crianças.
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LAEq

PONTOS DE MEDIÇÃO
Figura 3. Medições realizadas em dias úteis, sábados e domingos (2013).

O gráfico da figura 4 apresenta a comparação entre o resultado das medições em dias úteis,
antes (2013) e depois (2014) da redução de aproximadamente 38% do volume de tráfego. Nas
medições realizadas após a redução do fluxo de veículos, os pontos (1), (2) e (3) apresentam
variação coerente com a redução no nível de ruído das vias expressas. A única distorção é o valor
registrado no ponto (4), que deve ser atribuído ao uso do campo de futebol, durante o período
de medição.
LAEq

PONTOS DE MEDIÇÃO
Figura 4. Medições realizadas em dias úteis em (2013) e (2014).

4.2

Mapas de ruído

Os mapas de ruídos dos dias úteis foram realizados com o objetivo de avaliar a influência da
morfologia na propagação do ruído de tráfego.
O mapa de ruído horizontal do dia útil (Fig. 5) foi elaborado com base nas estatísticas de volume
de tráfego e medições correspondentes ao fluxo de veículos de 2014. Para efeito de cálculo das
reflexões assumiu‐se para todos os pisos do Parque o coeficiente de absorção  = 0,6 (Egan
1994).
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Figura 5. Mapa de ruído horizontal para dia útil.

Os cortes, indicados no mapa de ruído horizontal, passam pelos pontos (1) e (2), em frente à
passagem subterrânea e na pista entre taludes, respectivamente.
o corte A (Fig. 6), localizado no cruzamento entre a ciclovia e a rampa de acesso à passagem
subterrânea (Fig. 2 ‐ Ponto 1), pode ser observada a sombra acustica provocada pela vias
expressas sobre a ciclovia e a passagem subterrânea

PASSAGEM
SUBTERRÂNEA

CICLOVIA
(1)

Figura 6. Corte A.

No corte B (Fig. 7), a pista da ciclovia (ponto 2) também rebaixada em relação às vias expressas
é protegida por taludes laterais que funcionam como barreira, provocando a difração do ruído
das vias. Neste caso, a atenuação sonora é reforçada pela inclinação e cobertura vegetal dos
taludes.
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CICLOVIA (2)
Figura 7. Corte B

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Macedo (1995), a avaliação de espaços livres deve ser realizada a partir de três
critérios: adequação funcional (conformação morfológica e dimensional em função do tipo de
uso), adequação estética (conceito mais difuso porque varia de acordo com as expectativas
socioculturais) e adequação ambiental (quando oferece condições de salubridade para o uso
proposto).
O caso estudado pode ser considerado exemplar: o traçado do urbano e o tratamento
paisagístico definiram uma série de barreiras acústicas geradas pela topografia do terreno e
reforçadas pela absorção do solo (relvados e saibro), criando espaços de grande qualidade
acústica, mesmo em áreas relativamente próximas às pistas. Por outro lado, a diversidade
funcional ‐ atividades culturais, esportivas e de permanência dos usuários–reforça a presença
de sons da natureza e gera uma sonoridade rica e variada.
A importância da vegetação no ambiente urbano tem sido bastante destacada na literatura, seja
por seu papel termorregulador, seja como suporte ecológico‐ambiental ou ainda pelos valores
e significados simbólicos a ela atribuídos. Entretanto, nos estudos de acústica raramente é
ressaltada sua importância como absorvedor das ondas sonoras, quando utilizada como
revestimento do solo, em especial quando associada a taludes e desníveis que configurem
barreiras acústicas.
Os projetos das cidades têm relegado, muito frequentemente, o Conforto Acústico a um plano
secundário. Na prática, esta atitude determina que a discussão de questões relacionadas à
qualidade acústica dos espaços ocorre a partir do uso, como resposta a problemas criados, não
raro, pelas próprias decisões de projeto.
A escolha da área de estudo se revelou acertada também do ponto de vista didático por
estimular os bolsistas no treinamento de técnicas de medição e por ampliar o repertório de
soluções projetuais, além de estimular a percepção do impacto dos atributos morfológicos na
configuração do ambiente sonoro.
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ABSTRACT: The buildings and urban spaces are acquiring new settings, because residents seek
to fit models identified with beauty, modernity and technology. Daily activities generates in‐
tense movement of vehicles and people. This results in high noise levels, which cause annoyance
and physical and psycho‐emotional for health problems for the population. The challenge is to
propose measures to reduce noise. In search of a sustainable proposal, we seek to use green
plant species to compose modules that contribute to sound absorption. Such elements may be
located inside of buildings, at the facades, gardens or in public spaces. These elements, which
consist of green species available in southern Brazil were tested in a reverberation chamber. The
measurements followed the ISO 354:2003 and the results are part of the cataloging of green
species from southern Brazil, which will serve as a reference for sustainable design of acoustic
environments in private and public spaces.
Keywords: sound absorption, green modules.
RESUMO: As edificações e os espaços urbanos estão adquirindo novas configurações, pois os
habitantes buscam se adequar aos modelos identificados com beleza, modernidade e
tecnologia. As atividades diárias e os deslocamentos geram intenso movimento de veículos e
pessoas. Assim, surgem altos níveis sonoros, que causam desconforto e problemas à saúde física
e psicoemocional da população. O desafio é propor adequações que minimizem os ruídos. Em
busca de uma proposta sustentável, procura‐se utilizar espécies vegetais para compor módulos
verdes, que contribuam na absorção sonora. Tais elementos poderão ser localizados no interior
das edificações, nas fachadas, nos jardins ou nos espaços públicos. Foram ensaiadas, em câmara
reverberante, plantas usadas na região sul do Brasil. As medições seguiram a ISO 354:2003 e os
resultados fazem parte da catalogação de espécies vegetais da região sul do Brasil, que servirá
de referência para projetos sustentáveis de adequação acústica de ambientes privados ou
espaços públicos.
Palavras‐chave: absorção sonora, módulos verdes.
1

INTRODUÇÃO

O padrão dos grandes centros urbanos, destacado por sua beleza, modernidade e tecnologia,
tem atraído as pequenas cidades, que tendem a seguir as mesmas linhas e exemplos de desenho
em suas edificações e em seus espaços públicos. Com isso, os habitantes vão se inserindo na
nova paisagem, na qual os transportes, a industrialização, o comércio e outras atividades diárias
trazem consigo o intenso movimento de veículos e pessoas e, com eles, os altos níveis de pressão
sonora, que causam desconforto e problemas à saúde da população. Aos projetistas, cabe a
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responsabilidade de buscar propostas de adequações do ambiente urbano que minimizem os
ruídos, tanto no interior das habitações, como nos espaços públicos.
Os problemas referentes ao controle do ruído envolvem as fontes sonoras, a transmissão em
uma trajetória e o receptor, que normalmente é o ser humano. O controle do ruído é uma
atividade multidisciplinar que busca, para um determinado ambiente, um nível de ruído
aceitável, contemplando aspectos econômicos, operacionais, legais, médicos, psicológicos e
culturais (Bistafa, 2011).
Uma proposta interessante é a utilização de espécies vegetais, para que atuem como
absorvedores sonoros. As plantas, localizadas no interior das edificações, nas fachadas, nos
jardins ou espaços públicos, poderão auxiliar na melhoria do conforto acústico, ao mesmo
tempo em que embelezam o ambiente.
Para contribuir na viabilização de uma proposta desse tipo, está em execução na Universidade
Federal de Santa Maria, a elaboração de um Catálogo de Plantas, onde sejam apresentadas as
suas características e os seus indicadores de performance para absorção sonora.
O presente texto se refere aos ensaios iniciais realizados com espécies verdes populares na
região sul do Brasil para a determinação de sua absorção sonora em câmara reverberante.
Buscou‐se uma descrição das características acústicas de espécies verdes com o intuito de
entender seu comportamento em relação à absorção para sua utilização como elemento
absorvedor em ambientes fechados ou espaços urbanos. Foi calculado o coeficiente de absorção
sonora das espécies estudadas, a partir do parâmetro acústico Tempo de Reverberação (TR)
derivado da medição da resposta impulso de acordo com as recomendações da norma ISO
3382:2009.
2

ABSORÇÃO SONORA E O EMPREGO DA VEGETAÇÃO

Devido à crescente preocupação com relação à poluição sonora, a construção de barreiras de
vegetação tem sido proposta em diversas situações de controle de ruídos ambientais. As
folhagens, pequenos ramos e arbustos de um modo geral têm a propriedade de absorver o som,
ainda que parcialmente. Os troncos, ramos grandes e folhagens densas espalham o som.
(Bistafa, 2011).
Para absorver o som, geralmente empregam‐se materiais fibrosos ou porosos, devido à resis‐
tência ao fluxo de ar que eles apresentam. É importante destacar, também, a importância da
forma de montagem do material absorvedor, pois o coeficiente de absorção sonora varia com a
frequência para diferentes montagens (Horoshenkov, et al, 2013).
Outro fator a ser considerado é a ocorrência de vários processos irreversíveis complexos de
absorção sonora, que dependem da frequência. Isso ocorre porque o ar não é um meio
perfeitamente elástico, durante suas sucessivas compressões e rarefações (Gerges, 2000).
O coeficiente de absorção sonora é normalmente obtido a partir de experimentos realizados em
câmara reverberante, apresentando um crescimento segundo a espessura e a densidade para
os materiais porosos ou fibrosos (Burns, 1979).
No que se refere à atenuação de ruído na comunidade, Gerges (2000) enfatiza que as zonas de
árvores, folhagens, gramas, florestas, entre outras são aproveitadas para esse fim. No caso
específico de grama densa e folhagem no solo, a atenuação aumenta 4 dB para 100 metros de
distância de vegetação, observando‐se que ela é maior nas altas frequências. Embora a
vegetação forneça pouca atenuação de ruído, ela pode servir como isolador visual do receptor,
fornecendo um efeito psicológico positivo.
A capacidade de atenuação sonora de um cinturão verde depende mais da densidade, da largura
e da altura da vegetação, do que eventuais diferenças entre tipos de folhas ou galhos ou até
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mesmo as formas. Bistafa (2011) firma que, na determinação do poder de atenuação de um
cinturão verde, o processo de espalhamento do som tem maior importância do que a absorção
sonora da planta, pois essa se torna significativa nas altas frequências.
Embora existam constatações que reconheçam o fato das plantas serem capazes de contribuir
para a atenuação sonora, ainda não há um modelo teórico válido que possa fazer uso da
morfologia da planta para prever o coeficiente de absorção acústica de uma espécie
(Horoshenkov et al, 2013).
Há mais de três décadas, Burns (1979) se propôs a analisar em laboratório uma espécie vegetal
– o pinheiro – e desenvolver mecanismos que propiciassem a avaliação da absorção desta
espécie vegetal. Com isso, ele dava continuidade aos estudos realizados, em campo, por
Embleton (1963) deixou dois questionamentos sem explicação durante suas pesquisas, primeiro
sobre quais seriam os mecanismos de absorção e o segundo, qual a causa da diminuição
anômala na atenuação próximo de 1 kHz. Aylor (1972), durante suas medições com os pinheiros,
sugeriu que as causas da absorção em florestas são devidas a absorção nos poros do solo em
baixas frequências e à dispersão causada pelos troncos em altas frequências.
Assim, Burns (1979) desenvolveu os estudos da absorção termo viscosa em superfície e da
absorção por ressonâncias do ramo da vegetação a partir de ensaios realizados em câmara
reverberante. Já os mecanismos que explicam o espalhamento da onda sonora nos troncos do
pinheiro foram discutidos através de cálculos.
Bullen & Fricke (1982), em pesquisas relacionadas à propagação do som através da vegetação,
fazem referência a vários estudos experimentais como, por exemplo, Emblenton (1963) e
Aylor(1972), que direcionaram as pesquisas no sentido de encontrar a atenuação sonora que
ocorre em um cinturão de vegetação, expressa em decibels por unidade de distância, e suas
propriedades, tais como densidade de caules e área foliar por unidade de volume conhecido.
Para encontrar esses valores, os métodos variaram muito e nem sempre são possíveis de
comparação.
Embora não possam ser validadas para todas as circunstâncias, as conclusões sobre a atenuação
de cinturões de vegetação apresentadas por Bullen & Fricke (1982) são muito significativas. Eles
constataram que, por exemplo, em frequências abaixo de 1 kHz a vegetação é quase
transparente, mas há interferência do solo, o que pode ser visto depois de passado o som
através de mais de 60 m de árvores. A atenuação acima de 1 kHz resulta da interação de
dispersão e absorção. A dispersão é devida aos troncos e a absorção, em grande parte, à
folhagem. Portanto, para uma fonte pontual e o receptor, pode ser preferível utilizar um
cinturão de vegetação relativamente curto, de modo que o som possa ser espalhado para o lado,
fornecendo atenuação adicional.
Os mesmos Bullen & Fricke (1982) indicam que é preferível colocar o cinturão o mais perto
possível do receptor, uma vez que, com a distância, a atenuação do outro lado da vegetação
provavelmente será lenta, devido à difração.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa exploratória, de natureza aplicada e de caráter experimental, fundamentou‐se na
realização de medições dos tempos de reverberação, em câmara reverberante. Espécies verdes
foram consideradas como amostras de ensaio, com o objetivo de determinar os coeficientes de
absorção de cada uma delas, contribuindo para a identificação das características acústicas des‐
ses elementos. A expectativa era de que os resultados obtidos pudessem apontar a viabilidade,
ou não, de utilizar essas plantas como absorvedores dos ruídos gerados, localizados no interior
de edificações, fachadas, jardins ou espaços públicos, melhorando o conforto acústico.
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Para a realização dos ensaios foram seguidos os procedimentos especificados na norma ISO
354:2003 – (Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room).
3.1 Caracterização das amostras
As espécies verdes utilizadas para este estudo foram duas: a Buxus sempervirens L., conhecida
como Buxinho e a Dietes iridioides, conhecida como Moreia. Empregaram‐se doze exemplares
de cada espécie para compor as amostras ensaiadas. As mudas estavam acondicionadas em
vasos de policloreto de vinil (PVC) de aproximadamente quarenta centímetros (40 cm) de altura
e diâmetro de trinta centímetros (30 cm), com terra e cobertura de casca de madeira.
A espécie conhecida o Buxinho é da família Buxaceae (Fig. 1). Constitui‐se num arbusto de
textura lenhosa, originário das regiões do Mediterrâneo, Oriente e China, que apresenta
crescimento muito lento. Possui folhagem coriácea, de cor verde‐escura, perene e muito
ornamental. Esta espécie assume com facilidade as formas desejadas. São cultivados a pleno sol
em vasos, como bordadura de jardins, muros, além de cerca viva. Requer solo fértil e necessita
ser regada regularmente, sendo tolerante ao clima frio (Lorenzi, 2001).

Figura 1 .Espécie Buxinho. Figura 2 – Espécie Moreia.

A outra vegetação estudada foi a Moreia, da família Iridaceae (Figura 2), da categoria herbácea
perene, ereta, rizomatosa, entouceirada, bastante ornamental pelo seu florescimento, de 30 a
50 cm de altura, originária da África do Sul. Folhas partindo na base em formação de leque,
linear‐lanceoladas, longas, verde‐escuras e coriáceas. Inflorescências eretas, ramificadas, de cor
branca, amarelas por fora, formadas na primavera e verão. Cultivada em renques ou conjuntos,
formando canteiros a pleno sol, em solo rico em matéria orgânica e permeável, sendo irrigado
periodicamente (Lorenzi, 2001).
3.2 Medição dos tempos de reverberação (TR) em câmara reverberante
Para a realização dos ensaios foram seguidos os procedimentos especificados na ISO 354: 2003
(Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room) considerando para sua
correta execução, a difusão do campo sonoro e a descrição da câmara reverberante.
O campo sonoro durante o decaimento na câmara tem difusão satisfatória, pois além da sala ter
a sua forma definida de acordo com o estabelecido na ISO 354:2003, possui difusores suspensos
estáticos. Com relação à câmara, esta atende as exigências estabelecidas pela norma no que se
refere ao volume (V = 207 m³) e ao formato (que não possui dimensões múltiplas e nem paredes
paralelas).
A figura 3 e a figura 4 mostram a câmara reverberante com as doze unidades de cada amostra
de espécies verdes distribuídas para a realização do ensaio.
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Figura 3. Câmara Reverberante da UFSM, com as doze mudas da espécie Buxinho. Figura 4 . Câmara Reverberante da
UFSM, com as doze mudas da espécie Moreia.

As medições acústicas dos Tempos de Reverberação (TR) seguiram a ISO 354:2003 e foram
realizadas através do método da resposta impulsiva, utilizando para tal os equipamentos: Fonte
sonora Dodecaédrica Omnidirecional tipo 4292, Amplificador de potência tipo 2716, Medidor
de NPS tipo 2270, microfone de precisão de incidência aleatória tipo 4189 e calibrador acústico
(94 dB, ref. 20 µPa, p/1.000 Hz).
Nas medições foram utilizadas duas posições de fonte sonora e cinco posições de microfone. Em
cada ponto, a medição durou trinta (30) segundos, com três repetições em cada ponto. A s
distâncias dos microfones para as espécies foram sempre de 1,5 metros para atender o que está
estabelecido na ISO 354:2003.
O método da resposta impulsiva é o registro, como função do tempo, da pressão sonora gerada
em uma câmara pela excitação dessa câmara.
Cada elemento da amostra de espécie verde utilizada no ensaio foi considerado como
absorvedor isolado. As condições ambientais como a temperatura e a umidade relativa do ar
estiveram submetidas a monitoramento durante os ensaios.
3.3 Área de absorção sonora equivalente (A) e coeficiente de absorção sonora (αs)
Para a execução do procedimento de ensaio em câmara reverberante, visando à determinação
da absorção sonora das espécies vegetais, segundo a norma ISO 354:2003, considerou‐se que:
• Área de absorção sonora equivalente de uma câmara em metros quadrados (m²) é a área
hipotética total de uma superfície de absorção sem efeitos de difração que, se fosse o único
elemento absorvedor presente na câmara, apresentaria o mesmo tempo de reverberação da
câmara em questão.
• Área de absorção sonora equivalente de uma amostra de ensaio é a diferença entre a área de
absorção sonora equivalente de uma câmara reverberante com e sem a amostra de ensaio, ou
seja, (A2 – A1) em m², onde: A1 refere‐se à câmara reverberante vazia e A2 faz alusão à câmara
reverberante com a amostra de ensaio.
• Coeficiente de absorção sonora é a área de absorção sonora equivalente de uma amostra de
ensaio dividida pelo número de elementos (isolados) e representado por αs.
Assim, após caracterizar as amostras em câmara reverberante, foram calculadas as áreas e os
coeficientes de absorção sonora dessas espécies vegetais.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS RELATIVOS À ABSORÇÃO SONORA DE ESPÉCIES VEGETAIS

Os tempos de reverberação (TR) foram medidos, nas frequências de 100 Hz a 5 kHz, em câmara
reverberante, sem a amostra de ensaio e com a amostra de ensaio (as espécies verdes Buxinho
e Moreia).
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As condições ambientais ‐ temperatura e umidade relativa do ar ‐ foram monitoradas durante
os ensaios, como prescreve a ISO 354:2003. Os valores constatados estão na Tabela 1.
Tabela 1. Condições ambientais como temperatura e umidade relativa do ar.

Câmara Vazia
Buxinho
Moreia

Temperatura
° C (media)
15.8
15.8
15.7

Umidade
% (media)
87
90
90

A temperatura do ar no momento das medições, em graus centígrados (°C), atendeu os valores
estabelecidos na norma, pois foi superior a quinze graus centígrados (15°C). A determinação
desse valor é importante, pois se constitui em parcela necessária no cálculo da velocidade de
propagação do som no ar dentro da câmara reverberante. A umidade relativa do ar foi
monitorada e mantida, em média, entre oitenta e sete (87%) e noventa por cento (90%),
atendendo ao especificado na referida norma.
A Figura 5 apresenta o gráfico das medições do TR em câmara reverberante.

Figura 5. Tempos de reverberação obtidos em câmara reverberante – com e sem as amostras das espécies vegetais.

Os dados obtidos nas atividades experimentais, em câmara reverberante, são mostrados na
Tabela 2.
Tabela 2. Medições do TR em câmara reverberante.

Observa‐se que o desempenho dos dois tipos de espécies vegetais ensaiadas foi semelhante. Há
uma mínima diferenciação na performance das duas amostras entre 200 Hz e 1.6 kHz, onde o
TR é menor para a espécie vegetal buxinho, caracterizando que ela apresenta uma melhor ab‐
sorção sonora que a outra espécie estudada (moréia), embora a diferença seja inferior a 01 dB.
Valores inferiores a 200 Hz estão sujeitos à influência da frequência de corte da câmara rever‐
berante na qual foram realizados os ensaios, tendo em vista as dimensões da mesma. Valores
superiores a 1.6 kHz resultaram em desempenhos idênticos para as duas espécies vegetais, du‐
rantes os ensaios realizados.
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Através dos ensaios na câmara reverberante, constatou‐se que, para qualquer uma das espécies
vegetais estudadas houve absorção sonora, pois o TR diminuiu em todas as frequências, con‐
forme mostra o gráfico que foi apresentado na Figura 5. Essa diminuição, no entanto, não ultra‐
passou 02 dB em nenhuma frequência.
Tabela 3. Tempo de Reverberação (TR)(segundos) e área de absorção sonora equivalente (m²).
Frequência (Hz)
Câmara
250
500
1000
2000 4000
Reverberante
Vazia
TR
16.37
14.54
10.97 7.89
4.55
A1
2.05
2.31
3.06 4.26
7.39
Com Buxinho TR
Com Moreia

A2B
TR
A2M

13.69

11.60

8.55

6.41

4.11

2.46
14.58
2.31

2.90
12.30
2.73

3.93
8.95
3.76

5.24
6.55
5.13

8.18
4.17
8.06

As áreas de absorção sonora equivalente, que foram determinadas com o emprego dos valores
dos tempos de reverberação obtidos nos ensaios, são mostradas na Tabela 3. Na mesma tabela
podem ser encontrados os valores dos TRs medidos em câmara reverberante sem amostra e
para a medição com os dois tipos de plantas ensaiadas: o Buxinho e a Moreia. Os resultados
apresentados, portanto, se referem à câmara vazia e com as espécies vegetais analisadas.
A determinação dos valores dos coeficientes de absorção para as duas espécies ensaiadas como
absorvedores isolados foi realizada de forma analítica, segundo a ISO 354:2003. Os valores
obtidos estão na Tabela 4.
Tabela 4. Coeficientes de absorção das amostras.
Câmara com:
Frequência (Hz)
250
500
Com Buxinho (αB)
0.03
0.05
Com Moreia (αM)
0.02
0.04

1000
0.07
0.06

2000
0.08
0.07

4000
0.07
0.06

Avaliando os valores obtidos para o Coeficiente de Absorção e comparando‐os com os
disponíveis na literatura (Bistafa, 2006; Brüel&Kjaer, 1978; Amorim, 2007) observa‐se um bom
desempenho das espécies verdes, pois aproxima‐se de materiais como plástivo/PVC colocado
em pisos e paredes, apresentando uma performance melhor do que superfícies convencionais
como o concreto, os pisos cerâmicos e os revestimentos em paredes de alvenaria. Seu
desempenho, no entanto, não atinge valores próprios de elementos considerados como
absorvedores. Para fins comparativos, a Tabela 5 exemplifica os valores dos coeficientes de
absorção sonora mostrados na literatura citada.
Tabela 5. Coeficientes de absorção de materiais convencionais (Bistafa, 2006; Brüel&Kjaer, 1978; Amorim, 2007)
Frequência (Hz)
250
500
1000
2000
4000
Alvenaria de tijolos rebocada
0.03
0.04
0.05
0.04
0.03
Concreto
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
Cerâmica
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
Plástico/PVC (piso ou teto)
0,10
0,06
0,05
0,04
0,03
Cortinas leves esticadas em contato com a parede 0.04
0.11
0.17
0.24
0.35

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização de estudos sobre as características acústicas de espécies vegetais é um dos
caminhos para a ampliação de pesquisas nesse domínio científico, que agrega questões
ambientais e tecnológicas, respeitando identidades e especificidades regionais e geográficas,
tendo em vista que as variáveis climáticas e urbanas influenciam os resultados.
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Ao caracterizarem‐se folhagens, pequenos ramos e arbustos, em função de sua capacidade de
absorver o som, podem ser criadas alternativas sustentáveis para atenuação dos ruídos, através
de módulos verdes compostos por espécies vegetais típicas de cada local.
O presente trabalho foi desenvolvido para verificar a viabilidade, ou não, de utilização de
módulos verdes, construídos a partir de um conjunto de plantas ornamentais para minimizar os
efeitos do ruído nos ambientes interiores e exteriores às edificações. Os resultados encontrados
indicam que há boas perspectivas para novos estudos, mais numerosos e ampliados.
Os resultados da pesquisa mostraram que a colocação da amostra de ensaio constituída pelas
plantas, ainda em fase de crescimento, na câmara reverberante, conduziu a uma diminuição do
tempo de reverberação que chegou a até 3s em frequências significativas para a voz humana,
como entre 500 Hz e 1 kHz, por exemplo. Com isso, pode‐se esperar uma ampliação na
performance de absorção sonora dos módulos verdes projetados com uma composição de
diferentes espécies vegetais e o emprego de plantas em estágios diferenciados de crescimento.
Esse estudo, ainda incipiente, consolidou a necessidade de aprofundar as pesquisas nesse tema,
que revela o potencial da proposta do emprego de plantas adequadamente compostas em
módulos verdes, para absorção sonora. Para isso, está sendo elaborado um catálogo com
espécies vegetais presentes na região sul do Brasil, para servir de referência a projetos de
adequação acústica em ambientes privados ou espaços públicos.
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ABSTRACT: This paper presents results of acoustic insulation of vertical and horizontal seals
buildings with multiple floors, executed with different construction methods, and results of
sound insulation seals in plaster block. External vertical seals dorms were evaluated, the results
were significantly variable, compared with the other seals evaluated, obtaining values between
18dB and 31dB. The internal partition walls, valued between rooms in 4 sealing systems, showed
more consistent results, ranging between 34dB and 46dB, where only a fence does not meet the
Brazilian standard of performance. The horizontal seals, evaluated as airborne noise and impact
noise presented, respectively, between 45dB and 56dB results, and 69dB and 82dB,
demonstrating the low isolation of floor impact noise systems. It was also rated the standard
deviation, with results between 0.0dB and 4.8dB and the coefficient of variation with results
ranging from 0.00 to 17.09%.
Keywords: Acoustic Insulation; Multiple‐floor buildings’ sealing; Plaster Block
RESUMO: Neste trabalho são apresentados resultados de isolamento acústico de vedações
verticais e horizontais de edifícios de múltiplos pavimentos, executadas com diferentes métodos
construtivos, além de resultados de isolação sonora de vedações em bloco de gesso. Foram
avaliadas vedações verticais externas de dormitórios, cujos resultados mostraram‐se
significativamente variáveis, em comparação com as demais vedações avaliadas, obtendo
valores entre 18dB e 31dB. As vedações verticais internas, avaliadas entre salas em 4 sistemas
de vedação, apresentaram resultados mais uniformes, variando entre 34dB e 46dB, onde apenas
uma vedação não atende à norma brasileira de desempenho. As vedações horizontais, avaliadas
quanto ao ruído aéreo e ruído de impacto, apresentaram, respectivamente, resultados entre
45dB e 56dB, e 69dB e 82dB, demonstrando o baixo isolamento dos sistemas de piso ao ruído
de impacto. Foi avaliado ainda o desvio padrão, com resultados entre 0.0dB e 4.8dB e o
coeficiente de variação com resultados entre 0.00 e 17.09.
Palavras‐chave: Isolamento acústico; Vedações de edificações de múltiplos pavimentos; Blocos
de gesso
1

INTRODUÇÃO

Um tema bastante discutido atualmente na construção civil brasileira é o isolamento acústico
promovido pelas vedações mais usuais. Isto deve‐se ao fato da norma brasileira de desempenho
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NBR 15575 (ABNT, 2013) ter sua última versão publicada em fevereiro de 2013 e exigida a partir
de agosto do mesmo ano.
A NBR 15575 (ABNT, 2013) apresenta requisitos de isolamento sonoro para quatro sistemas de
vedação: vedação vertical externa (fachada), vedação vertical interna, vedação horizontal
quanto ao ruído aéreo e vedação horizontal quanto ao ruído de impacto.
Em se tratando de ruído urbano, as vedações verticais externas desempenham um papel
fundamental no isolamento acústico, tendo como um dos principais objetivos garantir o
conforto acústico no interior das edificações. No entanto, estudos realizados por Queiroz (2007)
na Avenida Beira Mar Norte (Florianópolis) mostram que, entre os anos de 1968 e 2005, o ruído
urbano cresceu e o isolamento promovido pelas vedações externas diminuiu, logo, o conforto
acústico do interior das edificações está diminuindo, o que deverá mudar com a entrada em
vigor da norma de desempenho.
O sistema de vedação vertical externo é composto basicamente por parede, esquadria e sistema
de cobertura (apenas em edificações sem laje de cobertura), sendo as esquadrias as principais
vilãs no isolamento acústico. Ensaios realizados em laboratório por Oliveira (2007) mostram que
uma janela simples de correr com vidro de 4mm possui um índice de redução sonora de 18dB,
no entanto, com duplicação desta janela, uma ao lado da outra com uma camada de ar entre
elas, o índice de redução pode ser elevado a 26dB. Esta é sem dúvida uma boa solução para
edificações já construídas, onde é de interesse dos habitantes da edificação manter a fachada
original.
As vedações verticais internas, definidas na NBR 15575 (ABNT, 2013) como sendo as paredes
que dividem duas unidades distintas (parede de geminação) ou uma unidade e áreas comuns,
devem apresentar isolamento acústico que garanta o conforto e a privacidade dos usuários.
Neste trabalho foi avaliado o isolamento acústico promovido por vedações verticais entre
apartamentos distintos (entre salas). Conforme estabelecido na NBR 15575 (ABNT, 2013) a
Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) da vedação entre unidade, no caso onde
nenhum dos ambientes seja dormitório, deve ser maior ou igual a 40dB para atendimento ao
nível mínimo de desempenho. Ainda segundo norma de desempenho, um isolamento sonoro
de 40dB permite ouvir e entender com dificuldade, o que não é ideal para o conforto e
privacidade.
Na busca por sistemas de vedação que atendam a norma de desempenho, conceitos como lei
da massa e sistema massa/mola/massa incentivam projetistas à procura por sistemas mais
viáveis e satisfatórios. No entanto, em se tratando de ensaios realizados em campo, não são
apenas as paredes que respondem pelo isolamento sonoro. Mesmo em ambientes internos as
portas e esquadrias influenciam no desempenho acústico. Ensaios realizados em campo por
Pinto (2011) mostram que materiais menos densos, como tijolo cerâmico vazado, podem, em
alguns casos, apresentar valores ponderados superiores aos das alvenarias executadas com
materiais mais densos, como o tijolo cerâmico maciço.
Quanto às vedações horizontais, a grande preocupação está no isolamento ao ruído de impacto,
uma vez que, conforme Litwinczik (2012), a composição mista das lajes, camadas de concreto
regularizado e sobrepostas tornam esses elementos bons isoladores de ruído aéreo. Da Silva
(2013) obteve a mesma conclusão, mostrando, em ensaios realizados em campo, que sistemas
de piso composto por lajes nervuradas, revestimento cerâmico e forro de gesso, promovem um
bom isolamento acústico, chegando, em alguns casos, a 52dB de diferença padronizada de nível
ponderada (DnT,w).
O ruído de impacto apresenta os valores de isolamento mais preocupantes. Ensaios de campo
realizados por Da Silva & Silva (2014) mostram que sistemas de piso constituídos por laje maciça
e laje nervurada possuem nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado (L’nT,w)
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elevados, próximos ao limite de atendimento à NBR 15575 (ABNT, 2013). O isolamento quanto
ao ruído de impacto está diretamente ligado à característica elástica do componente que recebe
o impacto, ou seja, essa característica elástica do material é quem irá influenciar no
comportamento acústico final do sistema de piso quanto ao ruído de impacto, como mostrado
por Cornacchia (2009).
O isolamento acústico nas edificações, obtido a partir de ensaios realizados em campo, ainda
possui lacunas a serem preenchidas, dadas as inúmeras variáveis existentes na realização deste
tipo de ensaio. Neste intuito, o presente trabalho vem contribuir com informações de
isolamento acústico de sistemas construtivos pouco estudados, como paredes de bloco de
gesso, e ampliar a gama resultado de sistemas construtivos convencionais, como parede em
tijolo cerâmico.
2
2.1

DESENVOLVIMENTO
Materiais e métodos

Este trabalho foi realizado a partir de ensaios de isolamento acústico executados em campo e
laboratório.
Os ensaios feitos em campo seguiram os procedimentos das normas ISO 140‐5, ISO 140‐4 e ISO
140‐7, aplicáveis, respectivamente, aos ensaios de isolamento acústico de vedações verticais
externas (fachada), vedações verticais internas (vertical e horizontal) e ruído de impacto
padronizado, conforme preconizado na NBR 15575 (ABNT, 2013). Embora essas normas tenham
sido atualizadas pela ISO 16283‐1:2014, na época das medições em campo ainda estavam em
vigor.
Foram respeitadas as distâncias mínimas de 0,5m entre o microfone e quaisquer superfícies
refletoras e 0,7m entre posições de microfone. Tanto a fonte emissora de ruído quanto o
microfone foram posicionadas numa altura de 1,2m em relação ao piso.
Nos ensaios de isolamento de vedações verticais externas a fonte foi posicionada a 3,0m e o
microfone a 2,0m da fachada. Nos ensaios de isolamento das vedações verticais internas a fonte
foi posicionada no mínimo 0,5m de quaisquer superfícies refletoras.
Em cada ambiente foram definidos 3 pontos de medição, exceto nos locais onde a área do
ambiente não tinha dimensões mínimas para tal, sendo realizado o número máximo possível de
medições.
A perda de transmissão sonora, representada pelo Rw ou índice de redução sonora ponderado,
foi obtida através de ensaios realizados em câmaras reverberantes do laboratório de acústica
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os ensaios seguiram os procedimentos
descritos nas normas ISO 10140, partes 1, 2 e 4, todas com versões do ano de 2010.
As câmaras reverberantes possuem volumes de 60m³ e 67m³, separadas por um pórtico em
concreto com 55cm de espessura. As paredes e lajes das câmaras são em concreto armado com
30cm de espessura e cada câmara possui porta dupla, em chapa de aço de 12,7mm de espessura,
1,50m de largura e 2,50m de altura, vedada com borracha em todo o seu contorno e fechada
sob pressão, garantindo assim uma perfeita estanqueidade. As superfícies das câmaras não são
paralelas, permitindo um campo difuso. A estrutura das câmaras é apoiada sobre isoladores em
polímero neoprene, os quais são apoiados em pilaretes. A Figura 1 ilustra representações em
planta e corte da câmara reverberante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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Figura 1. Planta baixa e corte longitudinal das câmaras reverberantes da UFSM (Santos, 2006).

Os ensaios foram realizados utilizando os equipamentos listados abaixo:
 Medidor de nível de pressão sonora 2270, Bruel & Kjaer (em campo e laboratório);
 Fonte emissora de ruído – dodecaedro Omni 12 e um amplificador, marca 01dB (em campo);
 Fonte Sonora omnidirecional tipo 4292, amplificador de potência tipo 2716 para fonte
sonora, rotating boom tipo 3923, todos B&K (em laboratório).
2.2

Sistemas de vedação avaliados e requisitos de desempenho

Os ensaios realizados em campo avaliaram vedações verticais externas (fachadas de
dormitórios), vedações verticais internas (parede entre salas), e vedações horizontais (sistemas
de piso) entre salas e dormitórios. Os resultados de isolamento foram comparados com os
critérios de desempenho da NBR 15575 (ABNT, 2013).
Foram avaliadas as seguintes vedações verticais externas (fachada):
 VVE1: alvenaria em tijolo cerâmico de 90mm de espessura, com 8 (oito) furos na horizontal,
revestida internamente e externamente com argamassa de cimento e areia com espessuras
de aproximadamente 30mm e 15mm, respectivamente, e uma janela de correr de 1,2m de
comprimento por 1,2m de largura, em alumínio e vidro simples;
 VVE2: parede em blocos de concreto de 140mm de espessura, com 2 (dois) furos na vertical,
revestida internamente e externamente com argamassa de cimento e areia com espessuras
de aproximadamente 35mm e 20mm, respectivamente, e uma janela de correr com 1,2m
de comprimento e 1,2m de largura, em alumínio e vidro simples;
 VVE3: parede de concreto armado com 100mm de espessura e revestimento interno em
massa corrida, espessura de aproximadamente 5mm, e revestimento externo em pintura
acrílica, e uma janela de correr com 1,2m de comprimento e 1,2m de largura, em alumínio
e vidro simples.
A NBR 15575‐4 (ABNT, 2013) apresenta os requisitos e critérios para avaliação do isolamento
sonoro promovido pelas vedações verticais externas (fachadas), sendo a vedação classificada
conforme a classe de ruído onde a edificação está inserida. Os resultados obtidos nas vedações
verticais externas foram confrontados com os requisitos da NBR 15575‐4 (ABNT, 2013)
considerando‐se a classe de ruído II, uma vez que as 3 vedações avaliadas tinham sua habitação
localizada em áreas urbanas de trânsito moderado de veículos.
As vedações verticais internas avaliadas estão descritas abaixo:
 VVI1: parede de tijolos cerâmicos de 90mm de espessura, com 8 (oito) furos na horizontal;
e revestimento em argamassa de cimento e areia nas duas faces, com aproximadamente
15mm de espessura cada;
 VVI2: parede em blocos de concreto de 140mm de espessura, com 2 (dois) furos na vertical;
e revestimento em argamassa de cimento e areia nas duas faces, com aproximadamente
20mm de espessura;
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VVI3: parede de concreto armado de 100mm de espessura e revestimento em massa
corrida, nas duas faces, com aproximadamente 5mm de espessura.

Foram avaliadas apenas as vedações verticais internas entre unidades, na situação onde não há
ambiente de dormitório. Cujos requisitos são apresentados na NBR 15575‐4 (ABNT, 2013).
As vedações horizontais foram avaliadas de duas formas: medindo‐se o isolamento do ruído
aéreo e o nível de pressão sonora quanto ao ruído de impacto. Os sistemas de piso avaliados
são descritos abaixo:
 VHI1: laje nervurada, revestimento cerâmico, contrapiso de argamassa e forro de gesso –
alvenaria de tijolo cerâmico;
 VHI2: laje nervurada, revestimento cerâmico, contrapiso de argamassa e forro de gesso –
alvenaria em bloco de concreto;
 VHI3: laje maciça (10cm de espessura), revestimento cerâmico e contrapiso de argamassa.
A NBR 15575‐3 (ABNT, 2013) apresenta critérios de isolamento quanto ao ruído aéreo (DnT,w) e
níveis de pressão sonora de impacto‐padrão (L’nT,w), os quais foram comparados com os
resultados dos ensaios realizados.
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Vedações verticais externas (fachada)

As vedações verticais externas foram avaliadas a partir do número único de isolamento, a
Diferença Padronizada de Nível Ponderada a 2,0m da fachada (D2m,nT,w). A Figura 2 apresenta os
resultados obtidos nas 3 vedações avaliadas.
desempenho superior (S)

D2m,nT,w (dB)

35

desempenho intermediário (I)

30

desempenho mínimo (M)

25
20
15
VVE1

VVE2

VVE3

Figura 2. Resultados de isolamento acústico das vedações verticais externas (D2m,nT,w).

Conforme pode ser observado na Figura 2, existe uma significativa variação nos resultados de
isolamento acústico. A Vedação Vertical Externa 1, ou simplesmente VVE1, apresenta apenas
25% dos resultados que atende ao desempenho mínimo (M). A VVE2 apresenta em 8 casos, 6
resultados que atendem ao desempenho mínimo e 1 resultado em 8 casos, como aquele que
atende em nível intermediário (I). A VVE3 apresenta apenas 25% dos resultados que atendem
ao desempenho mínimo. Ainda na Figura 2, as linhas destacadas logo abaixo das palavras
“desempenho” representam os limites de classificação de desempenho acústico em mínimo (M),
intermediário (I) e superior (S). Observa‐se com os resultados obtidos, o baixo isolamento
sonoro dos elementos de fachada e a significativa variação de resultados, o que torna a
determinação do nível de desempenho algo não tão simples quanto aparenta.
3.2

Vedações verticais internas (paredes entre salas)

O isolamento das vedações verticais internas, parede de geminação entre salas, foi avaliado
através da Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w). Na Figura 3 é apresentado
graficamente os resultados obtidos nas 4 vedações avaliadas.
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Figura 3. Resultados de isolamento acústico das vedações verticais internas (DnT,w).

Analisando os resultados da Figura 3, observa‐se que a VVI1 possui os menores valores de
isolamento acústico, não atendendo em nenhum ensaio ao desempenho mínimo (M). As demais
vedações atendem ao nível mínimo de desempenho, com exceção de dois ensaios, um da VVI2,
que atende ao nível intermediário (I), e outro da VVI4 que não atende ao desempenho mínimo.
3.3

Vedações horizontais – Ruído aéreo

O isolamento acústico quanto ao ruído aéreo, promovido pelo sistema de piso, foi avaliado em
duas situações: onde um dos ambientes é dormitório e onde não há ambientes de dormitório.
A NBR 15575‐3 (ABNT, 2013) apresenta critérios distintos para avaliação destas duas situações.
A Figura 4 e a Figura 5 apresentam os resultados de isolamento acústico promovido pela vedação
horizontal (sistema de piso) onde há ambientes de dormitório e onde não há ambiente de
dormitório, respectivamente.
(S)

55

(I)

50

(M)

45
40

VH1

VH2

VH3

Figura 4. Resultados de isolamento acústico das vedações horizontais onde há ambiente de dormitório (DnT,w em dB).

Os resultados apresentados na Figura 4 mostram que a VH1 e a VH2 atendem em nível
intermediário de desempenho, enquanto que a VH3 atende em nível mínimo de desempenho.
60
55
50
45
40

(S)
(I)
(M)

VH1

VH2

VH3

Figura 5. Resultados de isolamento acústico das vedações horizontais onde não há ambiente de dormitório (DnT,w em
dB).

Os resultados apresentados na Figura 5 mostram que a VH2 atende ao desempenho superior
(S), enquanto a VH1 e VH3 possuem resultados que atendem ao desempenho intermediário (I)
e superior (S).
Analisando os resultados nas duas situações, com e sem ambiente de dormitório, observa‐se
que o VH3 possui os menores valores de isolamento acústico, o que pode ser atribuído ao fato
do sistema de piso não possuir forro de gesso, diferentemente da VH1 e VH2, onde o forro de
gesso é utilizado sob a laje nervurada.
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3.4

Vedações horizontais – Ruído de impacto

As vedações horizontais foram avaliadas também quanto ao ruído de impacto, obtendo o nível
de pressão sonora de impacto padrão (L’nT,w). A Figura 6 apresentado graficamente os resultados
de nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado obtidos das 3 vedações horizontais
avaliadas.
85
80
75
70
65
60
55

(M)

(I)

VH1

VH2

VH3

(S)

Figura 6. Resultados de isolamento acústico das vedações horizontais – Ruído de impacto (L’nT,w em dB).

Pode‐se observar na Figura 6 que apenas a VH2 atende, em todos os ensaios, ao desempenho
mínimo (M), agora identificado pelo maior valor de isolamento. A VH1 possui 2 resultados que
não atendem ao desempenho mínimo e a VH3 apresenta 4 ensaios que não atendem ao
desempenho mínimo, no entanto, todos próximos do limite.
3.5

Análise do desvio padrão e coeficiente de variação dos ensaios em campo

Em razão da quantidade de ensaios realizados e a variação nos resultados obtidos, atrelado ao
fato da NBR 15575 (ABNT, 2013) não apresentar uma quantidade mínima de ensaios, nem uma
forma de se analisar os resultados, resumem‐se, na Tabela 4, os valores médios, o desvio padrão
e o coeficiente de variação referentes ao isolamento acústico das vedações avaliadas.
Tabela 4. Média, desvio padrão e coeficiente de variação das vedações avaliadas.

Elemento avaliado

Vedação vertical externa (VVE)

Vedação vertical interna (VVI)

Vedação horizontal (VH) quanto ao ruído
aéreo – Situação onde HÁ ambiente de
dormitório

Vedação
avaliada

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente de
variação

dB

dB

%

VVE1

20.0

3.4

17.09

VVE2

25.9

3.4

13.31

VVE3

22.0

2.1

9.60

VVI1

36.0

1.3

3.70

VVI2

43.0

1.4

3.29

VVI3

42.5

0.9

2.11

VVI4

40.0

0.4

1.08

VH1

50.7

0.9

1.89

VH2

54.0

0.0

0.0

VH3

46.6

0.8

1.70

Tabela 4. Média, desvio padrão e coeficiente de variação das vedações avaliadas – continuação

Vedação horizontal (VH) quanto ao ruído
aéreo – Situação onde NÃO HÁ ambiente
de dormitório

VH1

49.9

1.2

2.39

VH2

55.5

0.9

1.55

VH3

47.5

1.3

2.68

VH1

77.5

2.3

2.91

Vedação horizontal (VH) quanto ao ruído
de impacto

VH2

73.5

1.1

1.50

VH3

80.0

4.8

5.98
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Como mostrado na Tabela 4, as vedações verticais externas apresentam os maiores valores de
desvio padrão, consequentemente os maiores percentuais de coeficiente de variação. Este
coeficiente de variação pode ser atribuído ao processo de montagem dos elementos que
compõem a vedação, como por exemplo, o assentamento das esquadrias, o que pode permitir
aberturas.
O isolamento das vedações horizontais quanto ao ruído de impacto também possui desvio
padrão significativo, no entanto, coeficientes de variação menores. O desvio dos resultados
neste caso pode ser dado pela real espessura dos componentes do sistema de piso, uma vez que
os dados informados são valores médios e não os realmente medidos em cada elemento.
3.6

Isolação sonora de paredes de gesso – Ensaio em laboratório

Os ensaios de isolação sonora foram realizados em blocos de gesso maciço com 3 diferentes
espessuras a fim de se avaliar a relação entre a densidade superficial e a isolação de um mesmo
elemento de vedação. Os resultados obtidos estão relacionados na Tabela 5.
Tabela 5. Índice de redução sonora ponderado (Rw) de blocos de gesso em função da densidade superficial.

Elemento avaliado

Parede em bloco de gesso maciço com
100mm de espessura
Parede em bloco de gesso maciço com
70mm de espessura
Parede em bloco de gesso maciço com
50mm de espessura

Densidade superficial
média

Isolação sonora

kg/m²

dB

105,0

39

72,40

35

48,02

32

Transcrevendo de forma gráfica os resultados apresentados na tabela 5 tem‐se a Figura 7.

Figura 7. Resultados de Densidade Superficial  (kg/m²) x Índice de redução sonora ponderado Rw (dB).

Analisando os dados da Tabela 5 e da Figura 7 pode‐se traçar uma linha de tendência linear,
mostrada na Figura 7, juntamente com a equação.
Aplicando os valores da Tabela 5 à equação referida obtêm‐se um R² muito próximo de 1, o que
indica uma boa aproximação para prognósticos de resultados de Rw com outros valores de .
Isto significa que se pode prever uma densidade superficial média que proporcione uma isolação
sonora desejável.
Também foi avaliado o comportamento das vedações em bloco de gesso nas bandas de
frequência, conforme mostrado na Figura 8.
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Figura 8. Isolação sonora das vedações em bloco de gesso em bandas de frequência (R’).

Observa‐se na Figura 8 que a isolação sonora não difere significativamente nas baixas
frequências, sendo as altas frequências as principais responsáveis pelo valor único do índice de
redução sonora ponderado (Rw).
4

CONCLUSÕES

Após analisar os resultados apresentados neste trabalho, chegam‐se as seguintes conclusões:
 A maioria das vedações verticais externas (fachada) mostradas neste trabalho não atende
ao desempenho mínimo preconizado na NBR 15575‐4 (ABNT, 2013), e possui uma
significativa variação de resultados;
 As vedações verticais internas constituídas por tijolo cerâmico não atendem ao nível mínimo
de desempenho, enquanto que as vedações em bloco de concreto e parede de concreto
possuem um bom isolamento acústico, atendendo ao desempenho mínimo, devido a maior
densidade deste material;
 O isolamento das vedações horizontais (sistema de piso) quanto ao ruído aéreo não é um
tema preocupante, uma vez que as vedações avaliadas atendem satisfatoriamente à NBR
15575‐3 (ABNT, 2013), sendo obtido nível superior de desempenho em algumas das
vedações avaliadas, como por exemplo, a laje nervurada, com revestimento cerâmico,
contrapiso de argamassa e forro de gesso, sob alvenaria em bloco de concreto;
 Quanto ao ruído de impacto, as vedações horizontais possuem isolamento sonoro que
atendem ao desempenho mínimo, sendo obtido o melhor desempenho nas lajes que
empregam forro de gesso, mesmo com o uso de laje nervurada, a qual é uma laje com menor
espessura que a laje maciça;
 Com os resultados de isolação sonora e a densidade superficial dos blocos de gesso, obtidos
nas 3 vedações ensaiadas em laboratório, foi possível obter uma equação que relaciona
estas duas grandezas, permitindo determinar a isolação sonoro para diferentes densidades
superficiais.
REFERÊNCIAS
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2013. NBR 15575‐3: Edificações habitacionais – desempenho – Parte 3:
Requisitos para os sistemas de pisos. Rio de Janeiro: ABNT.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2013. NBR 15575‐4: Edificações habitacionais – desempenho – Parte 4:
Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE. Rio de Janeiro:ABNT.
Cornacchia, G. M. M. 2009. Investigação in‐situ do isolamento sonoro ao ruído de impacto em edifícios residenciais.
Dissertação (Mestrado) Florianópolis:Universidade Federal de Santa Catarina..
Da Silva, O. J. Jr. 2013. Desempenho acústico segundo a nova norma NBR 15575: análise de vedações horizontais de
edifício alto. In Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, XII, 2013, Brasília/DF. Livro de actas Brasília.

995

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Da Silva, O. J. Jr.; Silva, A. J. C. 2014 Panorama do comportamento acústico em edificações do nordeste brasileiro –
resultados de estudos de casos. In Simpósio de argamassas e soluções térmicas de revestimento, I, 2014, Livro de
actas Coimbra.
International Organization For Standardization. 1998. ISO 140‐4: Acoustics ‐ Measurement of sound insulation in
buildings and of building elements ‐ Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms.
International Organization For Standardization. 1998. ISO 140‐5: Acoustics ‐ Measurement of sound insulation in
buildings and of building elements ‐ Part 4: Field measurements of airborne sound insulation of façade elements and
façades.
International Organization For Standardization. 1998. ISO 140‐7: Acoustics ‐ Measurement of sound insulation in
buildings and of building elements ‐ Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors.
International Organization For Standardization. 2010. ISO 10140‐1: Acoustics – Laboratory measurement of sound
insulation of building elements – Part 1: Application rules for specific products.
International Organization For Standardization. 2010. ISO 10140‐2: Acoustics ‐ Laboratory measurement of sound
insulation of building elements ‐ Part 2: Measurement of airborne sound insulation.
International Organization For Standardization. 2010. ISO 10140‐4: Acoustics ‐ Laboratory measurement of sound
insulation of building elements ‐ Part 4: Measurement procedures and requirements.
Litwinczik, V. 2012. E‐Book – Acústica de edificações. Florianópolis.
Oliveira, M. A. 2007. Estudo da eficiência da duplicação de janelas na melhoria do isolamento acústico destes
componentes. Dissertação (Mestrado). Santa Maria:Universidade Federal de Santa Maria.
Pinto, R. B. 2011. Determinação experimental e numérica da redução sonora aérea em paredes de alvenaria utilizadas
em habitações. Santa Maria. Dissertação (Mestrado) Santa Maria:Universidade Federal de Santa Maria.
Queiroz, C. S. 2007. Avaliação do isolamento sonoro nas fachadas de edifícios residenciais. Estudo de caso: o processo
evolutivo na avenida beira mar/Florianópolis. Dissertação (Mestrado) Florianópolis: Universidade Federal de Santa
Catarina..
Santos, N. A. N. 2006. Caracterização do isolamento acústico de uma parede de alvenaria estrutural de blocos
cerâmicos. Dissertação (Mestrado) Santa Maria:Universidade Federal de Santa Maria.

996

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

La incorporación de la variable acústica en la gestión ambiental
Alice Elizabeth González
Faculty of Engineering UdelaR, Department of Environmental Engineering ‐ IMFIA, Montevideo, Uruguay
aliceelizabethgonzalez@gmail.com

Marcos Raúl Lisboa
Faculty of Engineering UdelaR, Department of Environmental Engineering ‐ IMFIA, Montevideo, Uruguay
mlisboa@fing.edu.uy

Pablo Gianoli Kovar
Faculty of Engineering UdelaR, Department of Environmental Engineering ‐ IMFIA, Montevideo, Uruguay
pgianoli@fing.edu.uy

Nicolás Rezzano Tizze
Faculty of Engineering UdelaR, Department of Environmental Engineering ‐ IMFIA, Montevideo, Uruguay
nrezzano@gmail.com

ABSTRACT: In the early ‘80s, two different management instruments began to emerge from the
Physical Planning; these have turned, respectively, into the Environmental Impact Assessment
and Land Planning. Nowadays, most cases are about the management of anthropized areas
rather than planning the uses of virgin land. This article attempts to outline the major issues that
arise when the environmental acoustic quality is not explicitly taken into account when
designing major changes in land use. Two recent cases in Uruguay are also discussed: the
installation of a wind farm in a rural area and the increase in heavy traffic associated with a port
in a seaside.
Keywords: environmental quality, acoustic.
RESUMO: A principios de los años ‘80, comienzan a emerger dos instrumentos de gestión a partir
de la Planificación Física, y a perfeccionarse como tales: la Evaluación de Impacto Ambiental y el
Ordenamiento Territorial. Hoy en día, la mayoría de los casos se refieren a la gestión de espacios
antropizados más que a planificar usos del suelo en áreas aún no intervenidas. Este artículo
intenta esbozar los principales problemas que surgen cuando la calidad acústica ambiental no
se toma explícitamente en cuenta al diseñar cambios fuertes en el uso del suelo. Asimismo, se
presentan dos casos recientes en Uruguay: la instalación de un parque eólico en una zona rural
y el incremento del tráfico pesado asociado a un puerto en una zona balnearia.
Palabras clave: calidad ambiental, acústica.
1

DE LA PLANIFICACION FÍSICA AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En los albores de la década del ’80, uno de los principales instrumentos para la planificación de
los usos del suelo era la Planificación Física, que apuntaba a considerar el ordenamiento de las
actividades humanas en el territorio de un modo que permitiera el desarrollo racional y
armonioso de recursos agropecuarios, minerales, energéticos, permitiendo asimismo el
desarrollo urbano y regional (Martínez de Anguita, 2006).
Según Zonneveld & Forman, se puede definir de la siguiente forma (Martínez de Anguita, 2006):
"La planificación física con base ecológica o planificación ecológica, explora cómo interactúan
los procesos naturales y las actividades humanas, y cómo esa interacción produce cambios en la
estructura de los paisajes y los ecosistemas a lo largo del tiempo."
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Se basa en cuatro elementos: la calidad y fragilidad del territorio; su capacidad de acogida para
cierta actividad y el impacto que ésta le generaría.
La calidad se refiere al grado de excelencia que posee, en tanto la fragilidad hace alusión a su
vulnerabilidad, es decir a las características intrínsecas que lo hacen más o menos susceptible
de verse afectado por un agente o actividad, ya sea natural o antrópica.
La capacidad de acogida se refiere a qué tan apto es, técnicamente hablando, en el momento
considerado, para que instale allí un cierto emprendimiento. Por su parte el impacto está
también en relación a cierta actividad o emprendimiento, y da cuenta de los efectos que se
espera que ocurran como consecuencia de esa intervención.
A medida que los estudios se fueron focalizando progresivamente en los impactos que
resultarían de instalar una actividad dada en un lugar concreto, se evoluciona hacia la Evaluación
de Impacto Ambiental. Por otra parte, cuando se enfatiza en categorizar los sitios con mejor
capacidad de acogida para ciertas actividades, esto da lugar al surgimiento del Ordenamiento
Territorial.
Dependiendo de la jurisprudencia de cada país, puede diferenciarse entre ordenación y
ordenamiento del territorio, reservando esta última designación para los elementos jurídicos.
La ordenación del territorio se vincula con proceso técnico tendiente a identificar unidades
territoriales de comportamiento uniforme frente a cierto tipo de acciones. El ordenamiento
territorial, en cuanto instrumento legal, busca promover el desarrollo integral del territorio
tomando en consideración sus potencialidades y limitaciones así como su vocación de uso y los
intereses sociales, políticos y económicos de los actores que habitan o tienen derechos legítimos
sobre esa área. A modo de ejemplo, en Uruguay el Ordenamiento Territorial está definido en la
Ley Nº 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Uruguay como (República
Oriental del Uruguay, 2008):
“…el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar
la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento
ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales.
El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un sistema integrado
de directrices, programas, planes y actuaciones de las instituciones del Estado con competencia
a fin de organizar el uso del territorio.
Para ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera instrumentos de
promoción y regulación de las actuaciones y procesos de ocupación, transformación y uso del
territorio.”
2
2.1

INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA AMBIENTAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL
Aspectos generales

Bajo la frase “gestión ambiental” se engloba una gran cantidad de instrumentos muy diversos,
algunos de aplicación preventiva, es decir, antes de que se materialice una cierta intervención;
y otros muchos que acompañan la vida útil o la fase de operación / explotación de ésta, una vez
construida y lista para funcionar.
Entre los instrumentos preventivos por excelencia cabe citar el Ordenamiento Territorial, la
Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental. Los dos primeros se
refieren a instrumentos cuya aplicación implica una fuerte componente pública, en cuanto
deben ser las autoridades – por las vías previstas en cada caso‐ las que lideren los procesos que
conduzcan a generar las pautas que orienten el desarrollo territorial y los insumos estratégicos
para evaluar políticas, planes y programas.
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2.2

Cuándo integrar la calidad acústica en la gestión ambiental?

Cuanto más temprano se integre en forma explícita la calidad acústica es más probable que se
pueda prevenir la ocurrencia de consecuencias adversas, en especial las que son más difíciles de
resolver que son las que involucran problemas de convivencia y denuncias. La forma más
económica y rápida de resolver los conflictos asociados con ruido es anticiparse a ellos y evitar
que ocurran (González, 2012a).
La planificación urbanística es una herramienta de gran utilidad para prevenir los problemas de
ruido, pero generalmente es difícil de aplicar en áreas ya consolidadas o en territorios que ya han
sido intervenidos urbanísticamente como es el caso más usual (Jiménez et al., 2006). Es que, si
bien la temprana integración de la planificación de la reducción del ruido en el proceso urbanístico
permite mejorar la eficacia de la gestión en ese sentido, lo usual es que el gestor urbano deba
moverse en el contexto de una realidad ya consolidada desde el punto de vista edilicio.
En efecto, cada vez son más escasas las intervenciones para las que los usos actuales del suelo
no pesan a la hora de aplicar instrumentos de Ordenamiento Territorial: el caso más frecuente
se refiere a trabajar con áreas antropizadas por lo que, más que ordenar el territorio, se debe
gestionar la realidad construida (González, 2011).
En el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental, este proceso participativo de toma de
decisiones acompaña el desarrollo de un proyecto determinado y se orienta a determinar su
viabilidad ambiental en una cierta sociedad y momento histórico en el marco de su contexto
socioeconómico y cultural particular. En este caso, el emprendatario debe realizar a su costo y
cargo un estudio técnico, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), para someterlo a
consideración de las autoridades correspondientes.
En un EsIA se deben considerar todas las interacciones entre el nuevo proyecto y el entorno en
que se propone enclavarlo, de modo de identificar, valorar y evaluar los posibles impactos
ambientales y diseñar las medidas de mitigación, potenciación o compensación que
corresponda en cada fase (construcción, operación, abandono) para hacer aceptable el balance
ambiental del proyecto y, en tanto sea posible, tender a maximizarlo. Dependiendo de la
naturaleza del proyecto, uno de los estudios sectoriales que se realiza en el marco de un EsIA es
un Estudio de Impacto Acústico.
Por cierto, si existen instrumentos previos más generales o estratégicos, como un Plan de
Ordenamiento Territorial o una Evaluación Ambiental Estratégica del plan o programa al que
responde el proyecto que se evalúa, esto puede facilitar la EvIA del proyecto concreto, pero no
exonera al emprendatario de llevar adelante todos los estudios y trámites necesarios para
obtener las autorizaciones ambientales correspondientes.
2.3

Cómo integrar la calidad acústica en la gestión ambiental?

Aunque la Unión Europea ha consolidado sus políticas de lucha contra la contaminación sonora
desde hace ya más de una década (Comisión de las Comunidades Europeas 1996, 2002), son
escasos los avances en ese sentido que se reflejan en la normativa de los países
latinoamericanos. A la fecha, sólo la normativa colombiana vigente desde 2006 prevé la
realización periódica de mapas estratégicos de ruido, lo que rige para ciudades de 100.000
habitantes o más (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006).
Se realizó un gran esfuerzo por lograr algo similar en Uruguay, en el grupo de trabajo GESTA Acústico que
tuvo a cargo la elaboración de la propuesta técnica de reglamentación de la Ley N° 17852 de
Contaminación Acústica. Se proponía solicitar la realización periódica de mapas estratégicos de ruido en
las capitales departamentales y, cuando correspondiere, los respectivos planes de descontaminación
acústica. Si bien esto fue incluido en la propuesta técnica, fue desestimado cuando pasó desde el ámbito
del grupo de trabajo hacia estamentos superiores (GESTA Acústico, inédito).
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La multiplicidad de fuentes de ruido en el ambiente urbano, cada una con sus peculiaridades
(González 2012a,b) hacen que los mapas estratégicos de ruido se perfilen como las herramientas
más completas y económicas a la hora de definir y jerarquizar medidas de acción para reducir la
contaminación sonora característica de las sociedades actuales y en especial de las ciudades.
2.4

Algunos problemas derivados de no considerar explícitamente la calidad acústica en la
gestión ambiental

Cuando no se toma explícitamente en cuenta la calidad acústica ambiental, se pierde la
posibilidad de evitar algunos problemas que, una vez instalados, pueden ser de difícil resolución
y acarrear costos no previstos tanto para la Administración como para los protagonistas directos
de la situación. A veces sería suficiente con contar con mapas acústicos actualizados, sin
pretender disponer de mapas acústicos estratégicos, para tener presente esta información.
Por ejemplo, un mapa de líneas de transporte urbano no siempre se asocia en gabinete con el
ruido de los vehículos que brindan ese servicio, o la ubicación precisa de contenedores para
depósito de residuos se define en función de la distancia que deben recorrer los usuarios pero
sin buscar que queden ubicados frente a locales de uso no habitacional para que las maniobras
de vaciado y lavado no generen molestias al vecino que lo tiene frente a su ventana. Asumir
como “muda” la cartografía temática con que se trabaja en ordenamiento del territorio puede
llevar a situaciones aún más enojosas. No menos riesgoso es desestimar el ruido durante la fase
constructiva de una obra alegando que se trata de un impacto temporal, ya que en lugares en
que los regímenes pluviométricos hacen poco previsible el número de días de trabajo efectivos
con que se contará en un cierto período de tiempo, los cronogramas pueden alargarse
significativamente; o evaluar niveles de presión sonora considerando únicamente los valores en
escala A (Kogan Musso 2004; Fastl & Zwicker, 2007).
Entre las posibles consecuencias directas, se debe tomar en cuenta la ocurrencia de conflictos,
denuncias y eventualmente acciones judiciales, con sus costos asociados. Pero en otros casos,
los costos no son tan fácilmente cuantificables. Por ejemplo, como consecuencia de exposición
a ruido ambiental es posible que ocurran efectos adversos sobre el desarrollo psicofísico de
niños, sobre su rendimiento intelectual y habilidades de aprendizaje (Bearer 2004; COITT, 2008);
también pueden aparecer efectos extraauditivos sobre la salud humana de niños y adultos
(Niemann & Maschke, 2004) y efectos fisiológicos que incrementan la agresividad (Ramírez,
2006; Schreckenberg et al., 2010). Cuando se trata de intervenciones en áreas rurales puede
haber afectación a sistemas biológicos, ahuyentando especies de sus hábitats naturales o
dificultando su apareamiento ‐entre otros posibles efectos‐, como ocurre con batracios o aves
en las zonas próximas a carreteras (Arroyave, 2006; Fuertes Sánchez, 2010).
3

DOS CASOS RECIENTES

En esta sección se presentan dos casos concretos recientes que se han planteado en Uruguay,
en los que se evidencia la importancia de tratar el tema de contaminación acústica con la mayor
rigurosidad posible.
3.1

Instalación de un parque eólico en un área rural

En el EsIA de un proyecto de Parque Eólico a construir en dos etapas, con un total de 10
aerogeneradores que totalizarían una potencia de 10 MW + 10 MW, se efectúa un estudio de
impacto acústico para cada etapa del proyecto. Se trata de un parque de llanura, es decir, se
ubica en una zona de topografía bastante plana, próximo al Río de la Plata.
Los niveles de presión sonora ambientales se modelan aplicando un software comercial que
calcula de acuerdo con la metodología de la Norma ISO 9613 Parte 2. Es sabido que esta
metodología puede incurrir en subestimaciones importantes en condiciones de estabilidad
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atmosférica, situación que ocurre con cierta frecuencia especialmente por la noche. En una
mirada rápida, esto está relacionado con la altura de la fuente, la imposibilidad de considerar
que se trata de una fuente puntual a las distancias que pueden ser de interés –como asume la
mencionada Norma al emplear una ley de cuadrática para la divergencia geométrica‐ y la
posibilidad de efectuar las predicciones en escala A, de modo que los niveles de presión sonora
en bajas frecuenciasque son los que realmente resultan problemáticos pueden no quedar
expresados en forma explícita.
Ambas etapas del proyecto fueron autorizadas y están construidas y operativas. Sin embargo,
en ocasión de efectuar algunas mediciones de niveles de presión sonora en la zona con la
primera etapa del parque en operación, los valores obtenidos en horario nocturno superaban a
los predichos en la modelación por hasta 6 dB. Las mediciones se efectuaron con un sonómetro
Brüel&Kjaer 2250 (Clase 1) a una altura de 1,20 m sobre el nivel del suelo.
En la Figura 1 se muestran los niveles de presión sonora calculados según ISO 9613‐2 y medidos
en campo a distancias comprendidas entre 100 m y 1000 m del aerogenerador más próximo, en
una noche con condiciones de atmósfera neutra. No aparecen discrepancias demasiado
importantes y cuando las hay, las predicciones de la Norma están del lado de la seguridad, es
decir, la predicción es mayor que el valor que efectivamente ocurre en la realidad.
Las mediciones cuyos resultados se muestran en la Figura 2 se efectuaron en los mismos puntos
y con el mismo equipo que en el caso anterior. En esta ocasión, aparecen mayores discrepancias
entre los niveles medidos y calculados, con diferencias que alcanzan los 6 dB en los horarios en
que ocurren las condiciones de mayor estabillidad atmosférica. Las diferencias indican
subestimaciones en los niveles calculados según ISO 9613:2 en relación a los niveles medidos.

Figura 1. Niveles de presión sonora medidos y calculados según ISO 9613:2; atmósfera neutra (tomado de González
et al., 2012)

Hasta donde se sabe, las autoridades no han recibido quejas ni denuncias formales de los
vecinos de la zona en relación a molestias ocasionadas por el ruido de los aerogeneradores. Sin
emabrgo, debe evitarse insistir en el uso de instrumentos predictivos que han dado lugar incluso
a conflictos binacionales en Europa (Van den Berg, 2006). En ese sentido, el equipo de
investigación que suscribe esta comunicacion trabaja activamente para lograr una mejor
formulación de este modelo predictivo (González et al., 2012).
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Figura 2. Niveles de presión sonora medidos y calculados según ISO 9613:2; atmósfera estable (tomado de González
et al., 2012)

3.2

Incremento del tránsito pesado asociado a un puerto en una zona balnearia

La reactivación de un puerto enclavado en una zona balnearia de la costa oceánica del país, que
históricamente había sido destinado principalmente a la pesca artesanal, implica modificar su
vocación y convertirlo en puerto maderero. Su ubicación es estratégica para la salida de madera
en rolos, lo que requiere amplias playas de acopio y un fuerte incremento en el tránsito pesado
hacia y desde el puerto – cuyo acceso ferroviario no está operativo‐, además de dragado y otras
operaciones permanentes de mantenimiento.
Uno de los principales reclamos de los lugareños se refiere a las consecuencias asociadas con el
incremento del tránsito de cargas, entre las que se menciona el ruido asociado con los camiones
y con las operaciones en el puerto. Ante estas inquietudes, las autoridades decidieron no
permitir el tránsito de camiones madereros hacia el puerto durante la temporada alta y efectuar
un conjunto de estudios tendientes a cuantificar algunos posibles impactos ambientales.
Se efectuaron mediciones de niveles de presión sonora y conteos de tránsito clasificado en
varios puntos seleccionados, en zonas adyacentes a las vías de tránsito de camiones, en la zona
turística propiamente dicha, los accesos al puerto, playa de maniobra y muelle de carga. Se pudo
constatar que los niveles de presión sonora se modifican dentro del recinto portuario, pero no
se observaron modificaciones significativas en su área de influencia directa. Debido a los
elevados niveles que se registran en temporada a causa del intenso tránsito y las actividades
turísticas, tampoco es esperable que se registren cambios significativos en los niveles sonoros
donde la fuente principal es el tránsito.
En la figura 3 se indican los puntos de medición seleccionados en relación al camino para tránsito
pesado.
P1 y P2 son los extremos de la Av. Los Delfines, que va desde la Costanera (vía de tránsito lento
por la que no transitan buses en ninguna época del año) a la Ruta 15 (Ruta Nacional que une las
ciudades de La Paloma y Rocha, por la que transitan todos los servicios de transporte colectivo
de pasajeros; éstos son mucho más frecuentes en alta temporada).
P3 se ubica en la intersección del camino para tránsito pesado y la Costanera, punto que marca
el inicio del acceso portuario.
Por último, P4 se ubica próximo al camino para tránsito pesado y al acceso al Balneario Costa
Azul. Los servicios de transporte colectivo que ingresan al Balneario lo hacen por esta vía. Esta
zona no está demasiado orientada al turismo, debido a la mayor distancia a la costa y el hecho
de que se trata de playas más peligrosas.
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P4

P2

P1

P3

Figura 3. Ubicación de los puntos de medición de ruido ambiental y camino para tránsito pesado –en línea a trazos‐
(elaboración propia sobre imagen de Google Earth®)

En la tabla 1 se indican los niveles de presión sonora y el tráfico clasificado correspondientes a
un período de 1 hora en horario diurno y en alta temporada, obtenidos a partir de mediciones
en el mes de enero de 2014.
También se presentan allí los respectivos valores para baja temporada; se trata de estimaciones
de tránsito horario y los correspondientes niveles de presión sonora calculados considerando la
composición del mismo. Dado que el puerto está autorizado a mover solamente 250.000
Ton/año de madera, el flujo de camiones se ha estimado en 20 unidades/hora, tomando en
consideración que el transporte de esta carga sólo está autorizado durante unos 7,5 meses para
no interferir con las actividades turísticas. Se asume asimismo que cada camión que llega
cargado debe regresar por el mismo camino.
Los niveles de presión sonora para la condición de baja temporada se han obtenido aplicando el
modelo francés (CETUR, 1997), que es el más utilizado en los estudios ambientales que se
realizan en Uruguay.
LAeq,1h = 20 + 10 log (Qvl + E Qvp)+ 20 log v – 12 log (d + lc/3) + 10 log (θ/180)

(1)

Siendo: LA,eq, 1h = nivel sonoro continuo equivalente en dBA; Qvl, Qvp = número de vehículos ligeros
y pesados respectivamente (por hora); E = factor de corrección por equivalencia acústica entre
vehículos ligeros y pesados. Para pendientes de la calzada de hasta 3 % toma valor 7; V =
velocidad del flujo vehicular en km/h; D = Distancia al borde de la carretera en m; lc = ancho de
la carretera en m; θ = ángulo de visión.
Primeramente se ajustaron las velocidades en las proximidades de cada punto a partir de los
datos de campo, de modo de reproducir en forma ajustada los niveles sonoros medidos; en
todos los casos se logró una precisión de ±1 dB. Luego se calcularon los niveles de presión sonora
en cada punto manteniendo la velocidad pero tomando los valores estimados de flujo vehicular
clasificado para baja temporada.
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Tabla 1. Flujo vehicular horario y niveles de presión sonora en los puntos analizados

P1
Temporada
Tránsito
total
Livianos
Buses
Motos
Camiones
LAeq, 1h

*

P2

Alta

Baja

364
336
0
28
0
65

**

*

P3

Alta

Baja

180

615

120
0
60
0
62

515
24
70
6
70

**

*

P4
Alta

Baja**

142

94

120

60
0
60
22
62

84
0
10
0
56

60
0
40
20
60

Alta

Baja

180

370

90
6
60
24
67

314
0
52
4
64

**

*

Todos los valores de la tabla corresponden a horario diurno y 1 hora de duración.
*
Alta temporada: valores obtenidos por conteo y mediciones realizados en enero de 2014
**
Baja temporada: tránsito estimado para las condiciones del proyecto; niveles sonoros calculados a partir de él.

En la tabla 2 se resumen los resultados en cuanto a variación en el tránsito horario total y en el
valor de LAeq, 1h. Dado que la condición que interesa evaluar son los de baja temporada (condición
que se asocia con el flujo de camiones madereros), las diferencias se expresan como valores de
baja temporada menos los de alta temporada.
Tabla 2. Flujo vehicular horario y niveles de presión sonora en los puntos analizados

Temporada
Tránsito total
% vehículos pesados
Tránsito Total (Baja – Alta)
LAeq, 1h
LAeq, 1h (Baja – Alta)
*

P1
Alta*
Baja**
364
180
0
0
‐ 184 (‐51 %)
65
62
‐3 dB

P2
Alta*
Baja**
615
180
4,9
16,7
‐ 435 (‐70 %)
70
67
‐3 dB

P3
Alta*
Baja**
370
142
1,3
15,5
‐ 228 (‐62 %)
64
62
‐2 dB

P4
Alta*
Baja**
94
120
0
16,7
+ 26 (+7 %)
56
60
+4 dB

Alta temporada: valores obtenidos por conteo y mediciones realizados en enero de 2014
Baja temporada: tránsito estimado para las condiciones del proyecto; niveles sonoros calculados a partir de él.

**

Es interesante notar que en 3 de los cuatro puntos se tiene una reducción muy significativa en
el flujo horario de tránsito total, lo que es acompañado concoitantemente por una reducción de
los niveles de presión sonora. También queda en evidencia la importancia de la composición del
tránsito: para valores iguales de tránsito total en los puntos P1 y P2, la presencia significativa de
vehículos pesados redunda en una diferencia que se estima en 5 dB.
Por último, es necesario señalar que el punto en que se espera el mayor impacto es P4, con un
incremento en el LAeq, 1h de 4 dB; en los otros 3 puntos se esperan niveles menores que en alta
temporada.
Si bien en P4 ocurren los niveles de presión sonora más bajos tanto en temporada baja como
alta, y cumplirían con los estándares propuestos en Uruguay, esto no es suficiente para
considerar que el impacto acústico esperado es o nulo o admisible, ya que el incremento en el
LAeq,1h es significativo y puede generar molestias a los vecinos; esto sin agregar que además se
espera un incremento en el contenido energético en bajas frecuencias, debido a la mayor
presencia de vehículos pesados en el tránsito diurno.
4

CONCLUSIONES

La calidad acústica ambiental es muchas veces subestimada e incluso desestimada a la hora de
diseñar y aplicar medidas de gestión ambiental. Los mayores riesgos para la sociedad derivan de
que no se le asigne su merecida importancia en instancias preventivas como pueden ser el
desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial o los procesos de evaluación de impacto
ambiental.
Los costos que pueden sobrevenir de esas subestimaciones van desde aquellos costos directos
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de cuantificación inmediata a otros mucho menos obvios de cuantificar, como los costos
vinculados al deterioro de la salud, el incremento de problemas de aprendizaje en niños, la
contribución a desequilibrios ecológicos locales o a la escalada de la violencia en la sociedad.
A partir de los dos casos reseñados se observa que las reacciones de la población no son
fácilmente predecibles: en un caso en que se registra objetivamente un incremento de los
niveles sonoros previstos en el correspondiente EsIA no se han registrado quejas ni denuncias
durante varios años de operación del emprendimiento; en el otro, el supuesto incremento en
los niveles sonoros ambientales que argumentaban los vecinos en la zona turística no se verificó,
pero tampoco se modificó su oposición a la reconversión portuaria. Asimismo, el punto en que
se registra el mayor incremento en los niveles de presión sonora no está ubicado en la zona
turística por excelencia, por lo que no se visualiza como punto sensible aunque es el único en
que podría argumentarse objetivamente un decremento de la calidad acústica a causa del
tránisto pesado.
La consideración temprana de la variable acústica en la gestión ambiental puede contribuir a
evitar cierto nivel de conflictividad, por lo que no deben escatimarse esfuerzos para lograrlo. Es
conveniente tener siempre en cuenta que una vez instalado un problema de ruido, suele ser
muy difícil de revertir.
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ABSTRACT: The acoustic maps are of paramount importance, through these surveys can be an
overview of the sound environment of cities and allows that the management of the
environmental control can reflect on the normative gaps. So we can get back to training and
community awareness on the issue in question, assuming that noise is not an evil that must
endure passively, but rather an agent of environmental contamination and irreparable damage
to the population generator, featuring itself as a problem of public health. The main function of
a sound mapping is to provide accurate diagnoses through the acoustic environment,
highlighting the critical points of the city, as well as areas of the same tranquility. This work
applies an existing one for the preparation of maps acoustic methodologies, conducting a
sampling in the central area of Frederico Westphalen and thus guided by the results obtained
performing an acoustic map of the municipality.
Keywords: acoustic maps, sound environment.
RESUMO: Os mapas acústicos são de suma importância, através destes levantamentos
consegue‐se um panorama do ambiente sonoro das cidades e permite‐se que órgãos de gestão
do controle ambiental possam refletir sobre as lacunas normativas. Assim pode‐se voltar à
formação e conscientização da comunidade diante da problemática em questão, partindo do
princípio de que o ruído não é um mal que se deva suportar passivamente, mas sim um agente
de contaminação ambiental e gerador de danos irreparáveis à população, caracterizando‐se
como um problema de saúde pública. A principal função de um mapeamento sonoro é
proporcionar diagnósticos precisos do meio ambiente acústico, evidenciando os pontos críticos
da cidade, bem como as áreas de tranquilidade da mesma. Nesse trabalho aplica‐se uma das
metodologias existentes para a elaboração de mapas acústicos, realizando uma amostragem em
área central de Frederico Westphalen e assim, através dos resultados obtidos nortear a
realização de um mapa acústico do município.
Palavras‐chave: mapa acústico, ambiente sonoro.
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1. REVISÃO TEÓRICA SOBRE MAPEAMENTO SONORO E O CONFORTO ACÚSTICO
1.1 Conforto Acústico e Planejamento Urbano
O conforto possui um caráter subjetivo, e é definido pela sensação de bem‐estar e influenciado
por vários fatores. Dessa forma, com o grande avanço nas intervenções humanas no meio‐
ambiente, que causam grandes distúrbios no clima, têm‐se cada vez mais fontes de poluição,
que dentre elas, nota‐se a crescente influencia da poluição acústica na qualidade de vida nos
grandes centros. O som é definido “como uma forma de energia que é transmitida pela colisão
de moléculas, umas contra as outras, sucessivamente.” (Gerges, 2000). Já o ruído é tido como
um tipo de som, mas o som não é considerado necessariamente um ruído. Salienta‐se que o
ramo da física que estuda o som, a acústica, analisa desde a sua geração ate a relação entre o
ruído do ambiente e seus efeitos na saúde humana, que podem ser descritos através de
mecanismos fisiológicos (Alves, 2013).
As perturbações geradas pela exposição dos seres humanos ao ruído ambiental desencadeiam
efeitos na saúde como perturbações no sono, aborrecimentos e estresse e, além disso, com um
grande período de exposição, pode‐se aumentar o risco de doenças cardiovasculares e
distúrbios psiquiátricos. Dentre os principais problemas destacam‐se as perturbações do sono,
considerada como o maior efeito causado pelo ruído, provocando dificuldade em adormecer,
despertar e alterações nos estágios do sono ou na sua profundidade (Alves, 2013). Tendo em
vista que um dos requisitos para uma boa função fisiológica e mental do indivíduo é um sono
sem interrupções, nota‐se que os efeitos causados pelo ruído vão além destes distúrbios,
incluindo, como efeitos secundários a fadiga, alterações no humor e no bem‐estar e também
diminuição no desempenho das atividades diárias.
Especialmente no Brasil, as pessoas têm por tendência considerar – equivocadamente – o ruído
urbano como uma consequência normal da urbanização e que seu controle não é possível de
ser feito, conformando‐se com tal situação. A definição de incomodo sonoro é tida muitas vezes
como a sensação de desconforto, um sentimento de insatisfação, de ressentimento, de
descontentamento ou ofensa quando o ruído existente interfere nos pensamentos, atividades
ou sentimentos (Paixão, 2012).
Para que haja um controle sobre os níveis admissíveis de ruído em centro urbanos, orienta‐se
que sejam desenvolvidas medidas para garantir a manutenção de acordo com as diferentes
situações de horários e locais, levando em consideração a zona em que se encontra e as
atividades que ali são realizadas, para que dessa forma possam ser fiscalizadas as atividades que
ocorrem e os níveis de ruído que geram. Ainda na escala urbana, a importância da previsão do
impacto acústico gerado pelas mudanças em sistemas viários é correlacionada em usos do solo
e na arquitetura implantada, para que sejam evitados erros de caráter, e para que estes não
comprometam o desenvolvimento e a expansão das cidades (Nagem, 2004).
Através dessa análise onde pode se observar a relação intrínseca entre conforto acústico, bem
estar e saúde, vê‐se que a elaboração de um mapa acústico, que informe as diretrizes e os
pontos críticos para a saúde auditiva se faz infimamente importante no tange ao planejamento
bioclimático dos municípios, visando também seu crescimento planejado de forma que possam
ser evitados problemas maiores no futuro.
1.2 Fontes de Ruído Ambiental: Influências no Conforto Acústico
Para Lima (2011) deve se considerar o impacto de vizinhança que um empreendimento provoca
ao ser inserido em um determinado espaço e região, como por exemplo, o aumento do tráfego
rodoviário e de pessoas. E, além disso, outra fonte sonora prejudicial à saúde é o ruído que
provém do tráfego aéreo, sabe‐se que este pode gerar grandes danos aos que permanecem ou
estão nas imediações dos aeroportos comerciais ou mesmo os militares, o momento mais crítico
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são as decolagens que causam além do ruído intenso, vibrações também, com elevados níveis
de pressão sonora, principalmente nas baixas frequências.
Todavia, mesmo com a verificação de muitos estudos em função dos ruídos que proveem de
tráfego nota‐se ainda, que há uma deficiência com relação á estudos feitos especificamente em
relação ao ruído urbano e o impacto causado pela vizinhança. Tem‐se ainda, como fonte
problemática de ruído ambiental, os ruídos de construção, doméstico e de atividades lúdicas e
entretenimento, que são denominados de ruídos comunitários, que afetam significativamente
conforto humano, principalmente devido ao ruído que provém de vizinhos, vozes, música e
espetáculo no entorno em que a edificação está envolvida (Alves, 2013).
Trabalhar com o controle do ruído comunitário envolve a medição do nível global de ruído, sem
levar em conta uma dada posição de determinada fonte, mas sim a consideração de mais de
uma fonte e a reflexão sofrida pelos objetos (Alves, 2013).
Dessa forma, a estratégia para o controle do ruído comunitário possui como principais metas
proteger as pessoas dos ruídos invasivos que provocam incômodos e alterações na qualidade de
vida. Na elaboração do planejamento urbano e regional, é necessário considerar iminentemente
o ruído, para que este condicionante ambiental que esta cada vez mais presente nas mais
diversas áreas urbanas seja mais facilmente controlado e detectado em futuras avaliações, e
permita também uma melhor verificação no processo de ordenamento do solo. E nesse intuito
vê‐se a grande importância de mapas acústicos, onde através deles podemos visualizar o
panorama do ambiente sonora na cidade, e não somente tê‐los como problemas, mas como
auxilio de ínfima importância para que gestores verifiquem as lacunas nas normas e diretrizes
que regulamentam o município.
1.3 Mapas acústicos e sua correlação com planos diretores
O uso de mapas acústicos contribui para que, através da coleta dos dados que se reportam a
poluição sonora urbana, possa‐se conscientizar e informar sobre os riscos que a exposição diária
ao ruído pode causar a saúde. Com vistas a isso, tem‐se que a paisagem sonora esta sendo cada
vez mais importante para o planejamento urbano, já que esta não é somente um elemento
físico, mas um importante meio de comunicação do homem com o meio ambiente urbano (Allpe
Medio Ambiente, 2014).
Para chegar a um correto planejamento os responsáveis devem compreender a importância da
paisagem sonora nos projetos urbanos e a sua relação direta com os diferentes elementos que
interagem entre si (Alves, 2013).
A poluição sonora decorre do ruído e é delimitada por normas técnicas as quais definem os
limites dos níveis de pressão sonora a partir dos quais este se torna prejudicial e perturbador à
saúde. Através da definição dada pela Lei nº 6.938/81, da Política Nacional do Meio Ambiente,
no seu art. 3º, vê‐se que a poluição sonora enquadra‐se no item e pelo fato de o som se propagar
em ondas sonoras, que transportam energia através do meio (Gerges, 2000).
Em suma, através do atendimento integral do problema de ruído, como uma ferramenta
constituinte do planejamento de cidades, constitui‐se a chave que abrirá a porta para o caminho
do equilíbrio ambiental.
2. DIRETRIZES PARA MAPEAMENTO DO RUÍDO AMBIENTAL
Através da leitura de textos relacionados com o mapeamento acústico e suas diretrizes, como
segundo a Agência Portuguesa do foi possível obter diretrizes básicas que foram definidas
previamente, na etapa de planejamento do mapeamento sonoro, o número de pontos de
medição, sua distribuição espacial e a localização dos pontos; dias, horários e duração das
medições; equipamentos a serem utilizados, configuração e posicionamento destes, entre
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outras características necessárias para um levantamento confiável (Amadora, 2011; Nagem,
2004).
2.1 Definição dos pontos, horários de medição e duração das medições
Localizada ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Frederico Westphalen tornou‐
se um polo regional por apresentar aos municípios do Médio Alto Uruguai o acesso a uma
universidade como apresenta a figura 1:

Figura 1. Localização regional do Município de Frederico Westphalen, RS. Fonte: NAPLAN, URI (2014). Figura 2. Área
de estudo no Município Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Frederico Westphalen
(Ferrari, 2010).

A área escolhida para análise no município foi à avenida central, onde inicialmente foram eleitas
três quadras da via que possui grande concentração de movimento, estas quadras foram
divididas com pontos a, no máximo, 20 metros de distância, sendo que nas esquinas essa
distancia foi adequada para que ficasse igual em ambos os lados, permitindo assim uma medição
nas esquinas em ambos os lados da quadra. A seguinte imagem exemplifica a via onde foram
definidos os pontos, conforme a figura 2.

Figura 3. Mapa dos pontos sem escala.

Foram feitas as medições em três quadras, totalizando em 18 pontos, os horários escolhidos
para realização das medições foram visando a melhor exemplificação da realidade vivida pelos
que ali habitam. Sendo assim, no turno da manhã as medições se iniciaram às 09 horas e 55
minutos e terminaram às 11 horas e 54 minutos, no qual foi possível observar um grande fluxo
de pedestres e veículos durante todo o período de medição. No turno da tarde as medições
iniciaram às 14 horas e 53 minutos e terminaram às 16 horas e 40 minutos, visando analisar um
fluxo médio de pedestres e veículos na via. Para o período da noite, as medições se iniciaram às
23 horas e 02 minutos e terminaram às 00 horas e 52 minutos, onde foi possível ver um grande
fluxo de pedestres e veículos no começo das medições caracterizando os momentos de maior
fluxo e decaindo proporcionalmente, conforme figura 3.
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A duração das medições adotada foi de 5 minutos, tempo suficiente indicado para obtenção dos
NPS e do desnível médio em cada ponto, possibilitando desta forma uma análise completa dos
dados. Os dias escolhidos visaram mostrar a realidade urbana da cidade, sendo assim, foram
feitas as medições em um dia típico, a terça‐feira, dia 07, 08 e 10 de março de 2015.
2.2 Equipamentos utilizados
Para realização das medições foram utilizados os equipamentos descritos abaixo:
• Medidor de nível de pressão Sonora 01dB ‐ BLACK SOLO 01 número de série: 65856,
calibrado pelo INMETRO em 10/03/2014, certificado de calibração nº RBC3‐8834‐368 processo
nº 14141;
• Calibrador de nível de pressão Sonora 01dB ‐ CAL 21 número de série: 34634214, calibrado
pelo INMETRO em 10/03/2014, certificado de calibração RBC2‐8834‐611 processo nº 14141
• Microfone 01dB ‐ MCE 212, número de série: 153606, calibrado por Prepolarized Free Field
Microphone em 09/10/2013.
3. LEVANTAMENTO DAS MEDIÇÕES
As medições noturnas foram realizadas nos pontos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,e
18, conforme demonstrados na Figura 3, durante 5 minutos cada ponto, conforme dados
expostos nas tabelas 1, 2 e 3 abaixo.
3.1 Medição Noturna
O levantamento acústico no período da noite teve início às 23 horas e 02 minutos (GMT‐
Brasília), e o resultado obtido está descrito na tabela 1.
Tabela 1. Dados coletados na medição Noturna

Ponto
01
02

03
04

05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Itens avaliados
Esquina ‐ 51 veículos deslocando, carro acelerando, veículo com som forte
passando, apresentação musical em uma lancheria a 50 m do ponto de medição.
Pessoas caminhando e conversando e 52 veículo em movimento, carro com som
forte deslocando, apresentação musical em uma lancheria a 32 m do ponto de
medição.
Pessoas conversando, 45 carros em movimento, música ao vivo na lancheria
que se encontra distante 16 m do ponto de medição.
Pessoas conversando e descendo a escada do apartamento próximo, som de
musica ao vivo na lancheria a 34 m de distancia, 55 veículos em movimento
incluindo carros com som alto.
Carro saindo do estacionamento, veículos passando com som forte, pessoas
conversando, som de música ao vivo na lancheria a 52 m do ponto de medição,
55 veículo em movimento.
Esquina em frente – som de música ao vivo aos fundos, pessoas conversando,
35 veículo passaram, alguns com som forte.
Pessoas conversando, 43 veículo passaram, alguns com som forte.
Encontro de ruas, 51 veículo em movimento, alguns com som forte.
Pessoas conversando próximo, e 33 veículo deslocando, alguns com som forte.
44 veículo passando, alguns com som forte.
Pessoas conversando, carro com som passando e 37 veículos deslocando e
veículo saindo do estacionamento.
Esquina – objeto metálico sendo derrubado, veículos saindo do estacionamento,
pessoas conversando.
Esquina ‐ 34 veículos passando, veículo com som se deslocando.
36 veículos passando, pessoas caminhando, pessoas gritando.
32 veículo passando, alguns com som forte.

Leq
67,8 dB
70,1 dB

73,2 dB
66,2 dB

65,7 dB

60,5 dB
60,0 dB
67,3 dB
72,0 dB
61,6 dB
61,9 dB
65,3 dB
61,3dB
60,7 dB
62,2 dB
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Ponto
16
17
18

Itens avaliados
41 Veículos passando, pessoas cantando no carro.
20 Veículos passando e alguns com som forte, sino da igreja tocando, moto
saindo do estacionamento sem o silenciador, pessoas passando conversando.
Rótula (encontro de 5 ruas) – 18 veículos passando, pessoas conversando no
restaurante da esquina, veículo se deslocando com som forte.

Leq
63,8 dB
61,3 dB
56,2 dB

O levantamento acústico teve o maior índice no ponto 3 com média de 73,2 dB, em virtude de
no momento da medição a uma distancia de 16m estar acontecendo uma apresentação musical,
além dos ruídos de veículos e pessoas próximas ao local. Já o ponto 18 que obteve a medição
realizada no horário da 00: 47 até 00: 52 do dia 08/03/2015 teve a menor média, por
consequência de nesse horário haver pouco movimento de veículos e pessoas, podendo assim
caracterizar o ruído de fundo desta zona urbana da cidade.
3.2 Medição Vespertina
O levantamento acústico no período da tarde teve inicio as 14 horas e 53 minutos (GMT‐
Brasília), e o resultado obtido está descrito na tabela 2.
O levantamento acústico apontou como maior média o ponto 10, que apesar de haver pouco
movimento de veículos e pessoas no momento, o ruído gerado pelo latido dos cães na rua e nas
edificações vizinhas foi bem forte chegando a 77 dB registrados no momento da medição,
aumentando a média desse ponto. Já o ponto 13 obteve a menor média de medição em virtude
de não haver muito movimento de carros, e os veículos estarem passando pelo local com
velocidade reduzida e sem gerar grandes ruídos.
Tabela 2. Dados coletados na medição vespertina

Ponto
01

02
03

04

05
06

07
08
09
10
11
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Itens avaliados
Esquina Pessoas conversando, 28 veículos passando, pessoas passando e
falando no celular, ruído semelhante a batidas de martelo em uma residência
próxima.
Pessoas caminhando e conversando e 27 veículos passaram, buzina de
veículos.
27 veículos passando, pessoas conversando na sorveteria e som de televisão
no estabelecimento, além do aparelho de fazer sorvete funcionando por
alguns minutos, veículo saindo do estacionamento.
20 veículos passando, pessoas caminhando e conversando, carros saindo do
estacionamento e/ou estacionando, carro ligado no estacionamento e com
som, moto acelerando na esquina.
21 veículos passaram e pessoas caminhando e conversando, latido de cão,
veículo passando com som forte.
Esquina ‐ 25 veículos passando e pessoas conversando na sorveteria próxima,
carro com som passando, veículo saindo estacionamento, som de música na
loja de roupas.
Esquina – 30 veículos passando, pessoas conversando, som de loja próximo,
carro saindo do estacionamento, carro com som passando.
Encontro de ruas, pessoas conversando na frente da loja de roupas, veículo
com som passando, som de música na loja próxima, 34 veículos passando.
Pessoas caminhando, som de música na loja de roupas próxima, e 25 veículos
passando e alguns com som.
Som de música na loja, 19 veículos passaram e veículos com som, latido de
cão, carro buzinando, pessoas conversando.
25 veículos passando, pessoas caminhando e conversando, veículos saindo
do estacionamento, carro passando com som. Estouro forte em um dos
veículos que estava passando.

Leq
65,7dB

61,6 dB
63,0 dB

66,6 dB

60,0dB
58,5 dB

61,0 dB
60,0 dB
60,2 dB
68,5 dB
68,4 dB
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Ponto
12

13
14
15
16

17
18

Itens avaliados
Pessoas conversando no interior da farmácia Carro com som, 30 veículos
passaram, pessoas caminhando e conversando, veículo saindo do
estacionamento.
Esquina ‐ 21 veículos passando, pessoas caminhando e conversando e carro
com som, veículo ligado no estacionamento por algum instante.
Esquina ‐ 34 veículos passando, pessoas falando na praça, carro com som
passando.
Pessoas tocando violão e cantando na praça, pessoas conversando e 18
veículos passando.
19 veículos passando, incluindo alguns com som, pessoas conversando na
praça, ruído gerado pelo transformado no poste ao lado, carro estacionando
com som ligado, batida de porta de veiculo, sino da igreja tocando.
25 Veículos passando e som aos fundos, pessoas conversando na praça,
veículo com som ligado passando.
Rótula (encontro de 5 ruas) – 33 veículos passando, som de alarme de carro
disparando distante, carro com som passando, pessoas conversando na
praça, lata batendo por causa do vendo na fachada de uma loja de calçados

Leq
59,9 dB

58,1 dB
61,6 dB
59,3 dB
58,6 dB

62,5 dB
59,6 dB

3.3 Medição Matutina
O levantamento acústico no período da manha teve inicio às 23 horas e 02 minutos (GMT‐
Brasília), e o resultado obtido está descrito na tabela 3.
Tabela 3. Dados coletados na medição matutina

Ponto
01

02

03

04

05

06

07

08
09
10

11

Itens avaliados
Esquina ‐ 64 veículo passando, ruído gerado no posto de combustível ( carro
sendo lavado), Pessoas conversando, ar‐condicionado da loja próxima ligado,
pedestre passando com salto alto.
48 veículos passando, Pessoas caminhando e conversando, ruído gerado pela
lavagem de carro no posto de combustível, som de música da loja na frente,
ruído semelhante ao um esmerilho gerado por equipamento de obras em uma
residência distante.
Moto estacionada próximo ligada por dois minutos, pedestres passando,
clientes conversando nos fundo da loja próxima, moto acelerando na esquina,
portão de ferro da sorveteria sendo aberta, caminhão deslocando, 38 veículos
passando.
Clientes conversando no interior farmácia, pedestre passando, sendo alguns
com salto alto, portão de ferro da sorveteria sendo fechada, som constante de
música na loja próxima, 41 veículo passando.
Som constante de musica na loja de móveis, pessoas passando e conversando,
51 veículos passando, carro saindo do estacionamento, caminhão passando,
ruído de portas de carro sendo fechadas.
Esquina em frente – som de música na loja aos fundos, 72 veículo deslocando e
pessoas conversando, caminhão passando, carro deslocando com som de
propaganda.
Veículo acelerando para dobrar a esquina, som de música e duas lojas próximas,
carro com som de propaganda passando, pessoas conversando, 68 veículos
passando.
Encontro de ruas, duas lojas próximas com movimento de clientes e som,
pessoas caminhando e conversando, 66 veículos passando.
Pessoas caminhando, 51 veículos passando, caminhão passando, carro saindo
do estacionando próximo, porta de carro batendo.
Som de propaganda na loja, 42 veículo passando, som de buzina de veículo,
carro estacionando e saindo do estacionamento, pessoas conversando,
caminhão passando.
Som constante de propagando na loja, pedestres passando conversando
próximo, veículo acelerando, 52 veículos deslocando.

Leq
64,6 dB

60,8 dB

65,1 dB

63,4 dB

62,7 dB

68,5 dB

70,8 dB

67,6 dB
64,3 dB
62,9 dB

61,6 dB
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Ponto
12

13
14

15

16

17
18

Itens avaliados
Esquina ‐ veículos saindo e estacionando, carro com som de propaganda
passando, pessoa lavando nos fundos da loja próximo, carro acelerando e 38
veículos deslocando.
Esquina ‐ 50 veículos passando e pedestres conversando, veículo com som
deslocando.
74 veículos passando, pessoas caminhando e conversando, e som de
propaganda na loja, carro com som de propaganda passando, caminhão saindo
do estacionamento.
48 Veículos passando, proprietário fechando as portas do estabelecimento, som
de propaganda da loja próxima, pedestre de deslocando com salto alto, carro
com som de propaganda passando, pessoas conversando próximo, clientes
falando nos interior da farmácia.
46 Veículos passando, ruído gerado pelo transformador de energia elétrica no
porte de iluminação próximo, ruído gerado por pessoas no interior da agência
bancária e da farmácia próximo, sino da igreja tocando, carro com som de
propaganda deslocando, pessoas passando e conversando.
53 Veículos transitando, pedestres passando e conversando, som de pessoas
falando no interior do estacionando próximo.
Rótula (encontro de 5 ruas) – 66 veículos transitando, caminhão passando, som
de música em um estabelecimento, carro estacionando, pessoas passando e
conversando,carro estacionando e batida de porta do veículo.

Leq
66,2 dB

65,5 dB
68,9 dB

61,5 dB

64,6 dB

60,9 dB
62,9 dB

O levantamento registrou maior média no ponto 07, por consequência desse ponto no
momento da medição ter ruído gerado por música forte em dois estabelecimentos comerciais
próximo, além da grande quantidade de veículos transitando, sendo que um deles possuía som
de propaganda, registrando no aparelho o NPS de 87,7 dB no momento que esse veículo
passava. O ponto com a menor média registrada foi o 17, que apesar da grande quantidade de
automóvel transitando pela rua, eles deslocavam lentamente, não gerando grandes ruídos.
A figura 4 mostra a panorâmica do ponto 18 em uma das medições noturna, onde possui o
encontro de 5 ruas e faz é esquina com a praça.
A figura 5 mostra um croqui do ponto 01, onde possui o encontro de 5 ruas e faz é esquina com
um posto de combustível. A figura 6 apresenta um croqui do ponto 13 e 14, onde possui o
encontro de 4 ruas e faz esquina com a praça.

Figura 4. Panorâmica do ponto 18, medição noturna. Figura 5. Croqui ponto 1. Figura 6. Croqui pontos 13 e 14.
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3.4 Resultado das medições
Através da equação 1 foi obtido o valor médio do nível de pressão sonora no trecho estudado,
como apresenta a tabela 4.
Leq: log (10npsi/10)

(1)

Tabela 4. Média obtida em cada período.

Período Medição
Matutino
Vespertino
Noturno
Média total

Valor Médio
dB (A)
64.60
61,83
64,78
63,73

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento feito visou conhecer acusticamente a Avenida Central da cidade de Frederico
Westphalen, e através das medições realizadas foi possível obter a média total de ruído da via
que é 63,73 dB (A), também foi possível obter a média no período matutino de 64,60 dB(A), a
média no período vespertino de 61,83 dB(A) e a média da medição noturna 64,78dB (A) . Com o
resultado obtido comparou‐se o valor com os índices indicados pela norma da ABNT ‐ NBR10.151
como apresenta a tabela 5, e com a OMS‐ Organização Mundial da Saúde descrito na tabela 6.
Tabela 5. Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A), segundo a NBR 10151:2000.

Tipos de áreas
Áreas de sítios e fazendas.
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas.
Área mista, predominantemente residencial.
Área mista, com vocação comercial e administrativa.
Área mista, com vocação recreacional.
Área predominantemente industrial.

Diurno
40
50
55
60
65
70

Noturno
35
45
50
55
55
60

Tabela 6: Impacto de ruídos na saúde humana. Fonte: WHO, 2011.

Intensidade dB(A)
Até 50
Acima de 50
De 65 a 70 (início das
epidemias de ruído)

Reação
Efeitos Negativos
Confortável
Nenhum
(Limite da OMS)
O organismo começa a sofrer impactos do ruído

Locais
Rua
tráfego

O
organismo
reage para tentar
se adequar ao
ambiente

Bar
ou
restaurante
lotados

Aumenta o nível de cortisona no
sangue, diminuindo a resistência
imunológica. Induz a liberação de
endorfina,
tornando
o
corpo
dependente. Com isso, muitas pessoas
já conseguem dormir com o rádio ou a
tevê ligados.

sem

O levantamento realizado encontra‐se incluso na seção de áreas mistas, predominante
residencial, conforme o zoneamento do Plano Diretor do município. O local de estudo localiza‐
se na ZCI (Zona Comercial Um), porém os estabelecimentos comerciais que ali se encontram
possuem apartamentos nos andares superiores.
Sendo o nível máximo de pressão sonora para o ambiente deve ser de 55 dB(A) diurno e 50 dB(A)
noturno, e tendo vista que o nível verificado na via durante o dia foram de 64,60dB (A) e 61,83
dB(A) e a noite foi de 64,78dB (A), encontrando‐se fora das normas de conforto para os usuários,
e ultrapassando os níveis recomendados pela OMS ‐ Organização Mundial da Saúde, pois
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segundo a WHO (2011) elevados níveis de pressão sonora podem acarretar sérios problemas de
saúde aos indivíduos que ali residem.
O alto índice de ruído registrado no período noturno deve‐se ao fato de o centro da cidade ser
bastante movimentado, em virtude da Rua do Comércio também abrigar locais como lancheria,
pontos de venda de bebidas e boates, atraindo para essa rua grande número de jovens,
consequentemente considerável concentração de veículos e demais fontes de ruído. Porém, o
ruído que causa os maiores transtornos a moradores desse local são os carros com som forte
que passam nessa rua, chegando a gerar vibração nas janelas de uma residência a 50m de
distância do local onde este está se deslocando.
Vê‐se, através do levantamento feito, que cada vez mais, o ruído ambiental tem se tornado
realidade até mesmo nos pequenos centros urbanos, de modo que este começa a afetar a saúde
e o bem estar dos indivíduos, ameaçando também em certos locais, a própria habitabilidade.
Propor diretrizes urbanísticas e arquitetônicas para melhorar a qualidade de vida nestes
ambientes é de suma importância, tanto quanto, a proposição de normas mais rigorosas
referente ao alto nível de ruído produzido por veículos e pessoas, além da fiscalização por parte
das autoridades competentes.
Também estratégias urbanas no início da própria urbanização, onde através do plano diretor
pode‐se determinar a posição de estabelecimentos como bares, boates e similares afastados de
zonas residenciais, de forma que assim, venhamos a evitar problemas como estes e/ou
problemas ainda maiores no futuro. Desta forma a ideia proposta por este estudo da criação de
um Mapa Acústico para o município de Frederico Westphalen será importante para melhorar
estas condições e proporcionar diagnósticos precisos do meio ambiente acústico.
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ABSTRACT: The issue of noise is an intrinsic problem in cities, which expands rapidly and few
people know the health risks due to noise pollution to which they are exposed and the im‐
portance of having minimum conditions of comfort. When the situation is prolonged discomfort
can cause health hazards, ranging from irritability and stress, may even increase the risk of car‐
diovascular diseases and psychiatric disorders, depending in part on the individual characteris‐
tics. Since this is a public health problem and because of numerous flaws and loopholes, we seek
from a case study to evaluate the management systems of the Studies of Neighborhood Impact
(EIV's) in the city of Fredericksburg and set guidelines for standardized assessment of these stud‐
ies in the municipality. The work also aims to develop methods that can be adapted and used in
other municipalities. Search is thus improve quality of the soundscape of the city.
Keywords: noise pollution, soundscape.
RESUMO: A questão da poluição sonora é um problema intrínseco nas cidades, que se amplia
rapidamente e poucas pessoas conhecem os riscos a saúde devido a poluição sonora a que estão
expostas e da importância de ter condições mínimas de conforto. Quando a situação de
desconforto é prolongada pode ocasionar danos à saúde, que variam desde irritabilidade e
estresse, até podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares e distúrbios psiquiátricos,
dependendo em parte das características individuais. Sendo este um problema de saúde pública
e em virtude das inúmeras falhas e brechas na legislação, busca‐se a partir de um estudo de caso
avaliar os sistemas de gerenciamento dos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV’s) na cidade
de Frederico Westphalen, bem como definir diretrizes para padronização da avaliação destes
estudos no município. O trabalho busca ainda desenvolver métodos que possam ser adaptados
e utilizados em outros municípios. Busca‐se assim melhorar qualidade da paisagem sonora da
cidade.
Palavras‐chave: poluição sonora, paisagem sonora.
1.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Continuamente somos expostos a diferentes sons, mas em determinadas situações eles causam
desconforto acústico, acarretando danos fisiológicos e psicológicos à saúde do individuo. Para
que haja controle em relação aos impactos de vizinhança um município precisa de uma
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legislação bem definida e métodos de avaliação claros, com a definição de itens mínimos a
serem avaliados, seja para empreendimentos novos ou para estabelecimentos já fixados. A Lei
Federal conhecida como Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, instituiu o
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). O documento afirma que a sua elaboração deverá seguir
critérios mínimos para garantir a qualidade no entorno onde o estudo se fizer necessário e que
os municípios devem legislar sobre o EIV a fim de definir quais empreendimentos devem
apresentá‐lo como condicionante para a sua aprovação.
Bistafa (2008) define som como a sensação produzida no sistema auditivo e ruído como um som
sem harmonia, que em geral tem uma conotação negativa, mas é subjetivo. Os ruídos existentes
em um ambiente são decorrentes das atividades realizadas neste local ou por atividades que
geram ruído em ambientes vizinhos (Souza, 2006). Conforme diretrizes elaboradas pela World
Health Organization (WHO; Organização Mundial da Saúde), as principais fontes de ruído
ambiental são provenientes do tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo, dos trabalhos de
construção e de vizinhança (Berglund et al, 1999). Também conhecido como ruído urbano, pode
ser encontrado em todos os lugares como parte integrante e inevitável na dinâmica das cidades
atuais.
Os sons emitidos pelo tráfego como sons do motor; interação pneu/pavimento; buzinas;
frenagens; derrapagens; aerodinâmico, ainda sons emitidos pelas construções, sons de
conversas, de aparelhos eletrônicos, e demais sons que são intrínsecos do nosso cotidiano
urbano, são agentes produtores de causas agressoras a saúde humana, o ruído é responsável
pela poluição sonora ambiental. Que a longa exposição e/ ou intensidade causam danos físicos
e psíquicos ao individuo.
Pelo ruído submeter à população cada vez mais a condições sonoras adversas, é fundamental
estabelecer normas, métodos e ações para o controle do ruído excessivo que possa interferir na
saúde e no bem‐estar da população.
A poluição decorrente do ruído é delimitada por normas técnicas, NBR 10.151 e NBR 10.152, as
quais definem os limites de nível de pressão sonora a partir dos quais este se torna prejudicial e
perturbador à saúde (Gerges, 2000).
O Brasil carece de leis específicas e aprofundadas para combater a poluição sonora. As melhores
referências de leis e normas a nível federal são as normas da ABNT acima citadas, as quais
atualmente estão em processo de alteração, e o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, que junto com as resoluções do CONAMA, lançam diretrizes gerais para que cada
município busque, no desenvolvimento de seu Plano Diretor, a definição de como os Estudos de
Impacto de Vizinhança (EIV) serão requisitados e analisados.
O EIV é um instrumento de análise para subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou
atividades, públicas ou privadas, que, na sua instalação ou operação, possam causar impactos
ao meio ambiente, ao sistema viário, entorno ou à comunidade de forma geral, no âmbito do
município. O EIV subsidia a fase prévia do licenciamento urbanístico, visando detectar possíveis
impactos e propor medidas de controle, mitigação, compensação ou potencialização, seja de
empreendimentos novos ou já consolidados (Costa, 2003). Desta forma, a legislação municipal
deve definir quais os empreendimentos e atividades, tanto públicos como privados, em área
urbana, dependerão de elaboração do EIV, tanto para construir, ampliar ou funcionar
(Zajarkiewicch, 2010).
O conforto acústico deve ser planejado já no lançamento da proposta arquitetônica e
urbanística. Ao profissional cabe elaborar soluções, ao projetar um ambiente, a fim de evitar
interferências do entorno na vida do usuário, e também permitir que as atividades
desenvolvidas por este não afetem o seu entorno (Hax, 2002).
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2.

METODOLOGIA

Para identificar qual a situação da região no que tange as leis de emissão sonora e a existência
de Plano Diretor, foi realizado uma pesquisa junto as Prefeituras Municipais de Frederico
Westphalen e de cidades próximas, figura 01.
Para ter esclarecimento quanto os níveis de pressão sonora (NPS) em Frederico Westphalen,
foram realizadas medições acústicas no trecho do Bairro Itapagé, que comporta o Hospital
Divina Providencia (HDP), a Escola Municipal Cardeal Roncalli, a Praça da Corsan (Companhia
Riograndense de Saneamento), alvo de diversas reclamações referentes à perturbação sonora,
e a Universidade Regional Integrada do Auto Uruguai e das Missões (URI). O trecho foi escolhido
por comportar ambiente hospitalar e de ensino, que requerem baixo índice de ruído e a Praça
da Corsan, que abriga, eventualmente, fontes de perturbação sonora.
As medições tem duração de 5min e ocorreu nos três turnos, manhã; tarde e noite, em três
pontos, URI; Praça da Corsan e HDP. O objetivo é verificar a variação do NPS ao longo do dia.

Figura 1. Editado de “Localização da Região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa
Catarina.”FONTE: NAPLAN ‐ Laboratório de Geoprocessamento URI – Frederico Westphalen 2014.

2.1 Descrição do campo da pesquisa: Frederico Westphalen
O Município de Frederico Westphalen situa‐se no Estado do Rio Grande do Sul, na região do
Médio Alto Uruguai, faz divisa ao norte com Caiçara e Vicente Dutra, a leste com Iraí e Ametista
do Sul, ao sul com Cristal do Sul e Seberi e a oeste com Taquaruçu do Sul e Vista Alegre (Santos,
2007), figura 2.

Figura 2. Municípios vizinhos a Frederico Westphalen. Editado de “Localização da Região do Alto Uruguai do Rio
Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina.” FONTE: NAPLAN ‐ Laboratório de Geoprocessamento URI –
Frederico Westphalen 2014.

Localizado no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com área territorial de 264,976 Km2 e
uma estimativa populacional de 30.251 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE de 2013. Está distante 428 Km da capital do Estado, Porto Alegre,
com acesso pela Rodovia Federal BR 386 e ligações secundárias pela RS 472 e RS 150. O
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município destaca‐se na região do Médio Alto Uruguai por ser o maior Município, sendo
popularmente conhecido como a “Princesa do Médio Alto Uruguai” (Prefeitura Municipal).
2.1.1

Situação de Frederico Westphalen

Em contato realizado com a Secretaria de Planejamento da cidade, bem como de algumas
cidades vizinhas, foram obtidas algumas informações acerca da Legislação Municipal e da
cobrança e avaliação dos estudos de impacto de vizinhança.
Frederico Westphalen é um dos municípios que tem uma das melhores e mais bem preparadas
secretaria de coordenação e planejamento da região, com equipamentos e profissionais, são 3
arquitetos e 3 engenheiros, que atendem a demanda atual em função do número de habitantes
do município. E é a única que tem conhecimento e trata dos Estudos de Impacto de Vizinhança
(EIV), em seu plano diretor. Segundo informações do arquiteto e urbanista Anderson Zanato da
secretaria de planejamento, o município não possui leis especificas para a área de emissão
sonora, sendo abordada no plano diretor municipal, disponível no site da prefeitura. Os projetos
de impacto de vizinhança são solicitados de acordo com o parecer do avaliador da prefeitura e
dependendo do uso do empreendimento.
Os projetos são avaliados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico (SEPLAN). E são levados em consideração o fluxo de veículos, estacionamentos, a
valorização ou desvalorização imobiliária decorrentes da instalação do empreendimento no
local, principalmente. Não há padronização dos EIV’S solicitados e nem da forma de avaliação,
sendo tratado de forma individual cada caso.
A Lei Municipal n° 2.827, de 15 de abril de 2004, trata de forma sucinta da emissão sonora, mas
apenas para áreas hospitalar e de ensino. O Art.45. determina:
“§ 1º É vedada emissão de sons e ruídos, em recinto fechado ou na via pública, a menos de 200
(duzentos) metros de qualquer estabelecimento de ensino, durante o expediente escolar, bem
como de hospitais e templos religiosos em funcionamento.”
De acordo com informações disponíveis no site da prefeitura municipal, o artigo 13, do decreto
257 do dia 23 de novembro de 2007, determina que o nível de ruído permitido na área externa
das edificações, no perímetro de 200 metros próximo do hospital, é de 45 decibéis (dB) durante
o dia e 40 dB no turno da noite. Em janeiro deste ano, 2015, foram instaladas placas de
sinalização no perímetro do HDP, como reforço à Lei.

Figura 3 e 4: Placas de aviso sobre a Lei foram instaladas na Praça da Corsan e HDP (Prefeitura Municipal).

2.1.2. Levantamento do problema
No trecho determinado, figura 5, que corresponde do Hospital Divina Providencia (HDP) à URI,
foi realizado medições do NPS em três pontos: em frente a URI, quadrante 01 (figura 6); na
Praça da Corsan, quadrante 02 (figura 7) e em frente ao HDP, quadrante 3(Figura 8). Também
foram identificados a Praça da URI, utilizada principalmente no período noturno e nos finais de
semana; além os bares presente no trecho, que são muito frequentados no período noturno.
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Figura 5. Área de estudo, Bairro Itapagé – Centro. FONTE: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, editado.

2.1.2.1 Quadrante 01 ‐ Área de influência da URI.

Figura 6: Mapa do Quadrante 01 ‐ Área de influência da URI. FONTE: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen,
editado.

Figura 7. Vista 1 – Entrada de veículos na URI. Vista 2 – Bar 1. Vista 3 – Bar 2. Vista 4 – Bar 3. Vista 5 – Cruzamento
em frente a URI. Vista 6 – Bar 4

O quadrante 01 corresponde ao perímetro da URI. Nesse trecho existe quatro bares ao todo,
que durante o período noturno apresentam uma alta taxa de frequentadores, composto quase
que exclusivamente por estudantes; no perímetro, também há a Praça da URI que é utilizada
pelos estudantes. As imagens, vistas 01 à 06, ilustram o perímetro.
2.1.2.2 Quadrante 02 ‐ Área de influência de um bar e da praça da Corsan.
O quadrante 02 abrange a Praça da Corsan e entorno. A Praça é utilizada, principalmente, nos
finais de semana pela comunidade como ponto de encontro e o uso de carros de som é
frequente, resultando em incômodo para a vizinhança. De acordo com a Lei municipal n° 2.827,
de 15 de abril de 2004, a Praça da Corsan faz parte do perímetro hospitalar, onde, segundo a lei,
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é vedada a emissão de ruídos acima de 45 dB durante o dia e 40 dB durante o período noturno,
mas não há nenhuma informação referente a fiscalização.

Figura 8: Vista 07 – Bar 05

Vista 08 – Praça da Corsan Vista 09 – Praça da Corsan

Figura 9: Mapa do Quadrante 02 ‐ Área de influência de um bar e da Praça da Corsan. FONTE: Prefeitura Municipal de
Frederico Westphalen, editado.

2.1.2.3 Quadrante 03 ‐ Área de influência de um hospital e de uma escola
No terceiro setor estão o HDP e Escola Cardeal Roncalli, próximo a estes há comércios que não
geram grande quantidade de ruído.

Figura 10: Mapa do Quadrante 03 ‐ Área de influência de um hospital e de uma escola. FONTE: Prefeitura Municipal
de Frederico Westphalen, editado.

Figura 11: Vista 10 – Escola Estadual Cardeal Roncalli Vista 11 – Hospital de Caridade Divina Providência

3.

Medições acústicas

As medições foram realizadas no período da manhã, tarde e noite, em três pontos do trecho em
estudo. Foram locados em pontos estratégicos, onde se realizam atividades de relevância. Deste
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modo, o ponto 01 foi localizado em frente à Universidade Regional Integrada do Auto Uruguai e
das Missões – URI, que por ser um ambiente de ensino requer cuidado com ruído externo, para
que não afete a aprendizagem. O ponto 02 situa‐se na Praça da Corsan, alvo de diversas
reclamações devido a emissão de ruídos pelos ocupantes do espaço. O ponto 03 foi locado em
frente ao Hospital e da Escola Estadual Cardeal Roncalli, duas instituições (de ensino e
hospitalar) que requerem qualidade sonora. Os resultados obtidos foram comparados com a
NBR 10151 e a Lei municipal n° 2.827.

Figura 12: Mapa 05: Pontos para as medições sonoras. FONTE: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen,
editado.

3.1 Equipamentos utilizados
Para realizar as medições foi utilizado o conjunto de equipamentos descrito abaixo:
 Medidor de nível de pressão Sonora 01dB ‐ BLACK SOLO 01 número de série: 65856,
calibrado pelo INMETRO em 10/03/2014, certificado de calibração nº RBC3‐8834‐368
processo nº 14141;
 Calibrador de nível de pressão Sonora 01dB ‐ CAL 21 número de série: 34634214, calibrado
pelo INMETRO em 10/03/2014, certificado de calibração RBC2‐8834‐611 processo nº
14141;
 Microfone 01dB ‐ MCE 212, número de série: 153606, calibrado por PrepolarizedFree Field
Microphoneem 09/10/2013;
 Tripé.

Figuras 13 e 14: Equipamento utilizado: sonômetro, calibrador, microfone e tripé. Autor: Leonardo Romitti

3.2 Dados das Medições
O levantamento acústico ocorreu nos períodos da manhã, tarde e noite, em diferentes dias da
semana, para ter maior controle do NPS. No período da manhã as medições ocorreram no dia
05 de março de 2015, com inicio as 9:36 e finalizadas as 10:10, na parte da tarde no dia 11 de
março, com inicio das medições as 14 e encerramento as 14:30 e durante à noite, dia 06 de
abril, das 21:20 as 22:00 horas. Os resultados foram descritos nas tabelas 1,2 e 3, nos períodos
da manhã, tarde e noite, respectivamente.

1023

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Tabela 1, dados das medições no período da manhã.

Ponto
01
02
03

Itens Avaliados
URI – Moto, automóveis, caminhão de médio porte, sons de conversa,
musica.
Praça da Corsan ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas,
cachorro latindo, barulho de obra.
HDP/Escola ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas.

Leq
59,7 dB
58,6 dB
53.9 dB

Tabela 2, dados das medições no período da tarde.

Ponto
01
02
03

Itens Avaliados
URI ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas, cortador de grama.
Praça Da Corsan ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas,
barulho
de
obra.
Hospital/Escola ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas.

Leq
70,9 dB
62,2 dB
53,3 dB

Tabela 3, dados das medições no período da noite.

Ponto
01
02
03

Itens Avaliados
URI ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas, som nos bares.
Praça Da Corsan ‐Trânsito de veículos e pessoas, som automotivo.
Hospital/Escola ‐ Pessoas conversando, trânsito de veículos e pessoas, som
automotivo, som do sino da Catedral, barulho das folhas das arvores, devido
ao vento forte constante.

Leq
51,4 dB
58,3 dB
53,0 dB

3.3 Análise dos resultados
Os valores de pressão sonora obtidos nas medições foram comparados aos estabelecidos na
NBR 10151:2012 (Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes
externos às edificações), de acordo com os usos, conforme mostra a Tabela 4. Os NPS dos
quadrantes 02 e 03, também foram comparados aos níveis estabelecidos pelo artigo 13, do
decreto 257 do dia 23 de novembro de 2007, que estabelece 45 decibéis (dB) para o período
diurno e 40 dB para a noite.
O trecho em estudo, segundo o plano diretor, encontra‐se em duas zonas de usos. Os Pontos 01
e 02, estão na ZR5 (Zona Residencial 5), enquanto o ponto 03 pertence a ZC1(Zona comercial 1),
contudo a Rua 7 de Setembro é uma Via estrutural que admite uso comercial, por isso existe
bares no trecho.
Tabela 4. Limites de níveis sonoros aceitáveis em função da finalidade de uso e ocupação do solo, NBR 10151 (dB).

Tipos de áreas por finalidades de uso e ocupação do solo
Área de residências rurais.
Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou escolas.
Área mista predominantemente residencial.
Área mista com predominância ou vocação comercial e/ou
administrativa
Área mista com predominância ou vocação recreacional.
Área mista predominantemente industrial.

RL diurno
45
50
55
60
65
70

RL noturno
35
40
45
50
55
60

Tabela 5. Nível médio de níveis pressão sonora sonoros (dB).

Nível médio de NPS
Manhã
Tarde
Noite

57,4 dB
62,13 dB
54,23 dB

Deste modo verifica‐se que os níveis de pressão sonora obtidos, ultrapassam o valor
estabelecido pela norma e pela Lei Municipal nos três períodos, acarretando desconforto
acústico e prejudicando o desenvolvimento das atividades.
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Destaca‐se que os valores alcançados na Praça da Corsan ultrapassam consideravelmente os
níveis limite para o dia e para a noite. A praça é utilizada, principalmente, nos finais de semana,
na parte da noite, pela comunidade como ponto de encontro e o uso de carros de som é
frequente, o que causa bastante incômodo na vizinhança. O local é alvo de diversas reclamações
e é considerado um dos principais problemas envolvendo perturbação sonora na cidade de
Frederico Westphalen, o caso é relatado pelo portal do jornal InfocoRS.
“Os moradores do bairro Itapagé em Frederico Westphalen, mais especificamente em torno da
Praça da Corsan, não sabem mais o que fazer para conter o barulho durante as noites de final
de semana. Grupos de jovem misturam bebida alcoólica com som alto. Segundo moradores,
todo o final de semana o problema se repete, um morador relatou o problema á reportagem do
InFocoRS.
‐ Depois de uma semana de trabalho, tudo o que queremos, é chegar em casa e descansar, mas
isso é algo que a muito tempo não se consegue por aqui, pois o barulho é insuportável. Assim
como eu, os moradores já cansaram de ligar para a policia, prefeitura, câmara de vereadores e
demais autoridades, e ninguém faz nada para nos ajudar, Diz morador. Tenho visto vizinhos se
mudarem, abrir mão do sonho de ter sua casa própria, para alugar outros imóveis, longe deste
inferno. É um descaso das autoridades de Frederico Westphalen. Quando chove no fim de
semana é a única coisa que faz nossas noites ficarem mais tranquilas por aqui.”
Observação: Se NPSt – NPSf > 10dB: o ruído de fundo pode ser desconsiderado. Verifica a
situação nas medições do período da tarde, onde, no ponto 01, obteve‐se um NPS de 70,9 dB e
no ponto 03, 53,3 dB, podendo‐se descartar o ruído de fundo, devido há uma diferença de 17,6
Db.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações obtidas nas prefeituras de Frederico Westphalen e região, verifica‐
se uma carência enorme de leis referentes à emissão sonora. No caso de Frederico Westphalen,
a inexistência de leis especifica e padronização, dificulta o processo de analise dos Estudos de
Impacto de Vizinhança (EIV’s), tornando o processo mais burocrático mesmo que atualmente o
número de profissionais seja o suficiente para o número de habitantes. Assim, à medida que a
cidade se desenvolve o problema tende a crescer progressivamente. Outra questão grave é o
problema com ruídos em espaços públicos e comerciais, que apesar de administração municipal
já ter tomado algumas atitudes para mitigá‐lo e/ou saná‐lo, não foi o suficiente, o que reforça a
necessidade de leis especificas para a área de emissão sonora, bem como fiscalização.
A perturbação sonora não é apenas um problema de desconforto acústico, pois provoca
dificuldade na concentração, irritação, cansaço, nervosismo, distúrbios do sono, problemas
auditivos, dores de cabeça entre outros (PASSCHIER‐VERMEER; PASSCHIER, 2000). Destarte o
ruído é caracterizado como um dos grandes problemas de saúde publica da atualidade, sendo
necessárias ações para o monitoramento e fiscalização, mas a legislação nos três âmbitos ‐
federal, estadual e municipal‐ não tratam sobre a abrangência dos EIVs e nem da forma como
os órgãos públicos devem solicitar e avaliar estes estudos.
Em consequência do plano diretor permitir a ocorrência de edificações comerciais em zona
residencial, acaba gerando um aumento do nível de ruído para o perímetro estudado. Assim, se
a legislação não permitisse essas disparidades, haveria uma melhor qualidade sonora na área.
Ainda cabe citar que a falta de conhecimento específico, de alguns profissionais da Secretaria
de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), sobre a legislação
municipal referente à emissão sonora, prejudica a iniciativa de ações no sentido de melhorar ou
mitigar tais situações.
Para que haja controle em relação aos impactos de vizinhança o município precisa de uma
legislação bem definida e métodos de avaliação claros, com a definição de itens mínimos a
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serem avaliados, bem como profissionais capacitados para a elaboração, avaliação e fiscalização,
conforme verificado neste trabalho.
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ABSTRACT: The construction sector is critical to the development of a region while that is largely
responsible for the rise of urban noise . In this context , this article aimed to evaluate the levels
of noise from the construction of two residential buildings in the city of Frederico Westphalen ,
State of Rio Grande do Sul , Brazil , through sound pressure level measurements (SPL) performed
with the aid of a decibel meter . Based on the analysis of the samples , it was found that the
average value for the buildings studied was 63 dB (A) for the Work 1 and 81 dB (A) for the Work
2 , values which are above the minimum allowed by World Health Organization (WHO ) and
generate negative consequences for workers, the people of your surroundings.
Keywords: construction, urban noise, hearing health;
RESUMO: O setor da construção civil é fundamental para o desenvolvimento de uma região ao
mesmo tempo em que é um dos grandes responsáveis pela elevação do ruído urbano. Neste
contexto, este artigo teve o objetivo de avaliar os níveis de ruído provenientes da construção de
dois edifícios residenciais na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul‐
Brasil, através de medições de nível de pressão sonora (NPS) realizadas com o auxílio de um
medidor normatizado. Com base nas análises das amostras, constatou‐se que o valor médio para
as construções estudadas foi de 63 dB(A) para a Obra 1, e 81 dB(A) para a Obra 2, valores estes
que se encontram acima do mínimo permitido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e
geram consequências negativas, tanto aos trabalhadores como a população do seu entorno.
Palavras‐ chave: construção civil, ruído urbano, saúde auditiva;
1 INTRODUÇÃO
O setor da construção civil é fundamental para o crescimento das cidades, de modo que a
intensificação das atividades de construção está diretamente ligada ao desenvolvimento de uma
região e à qualidade de vida de sua população. No entanto, do mesmo modo como saudamos
este setor por representar o progresso e a geração de empregos e de renda, devemos nos
preocupar com os problemas que ele nos pode acarretar.
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Uma das principais reclamações sobre o setor de construção civil é referente ao ruído produzido
pelos processos de construção. O incômodo que o ruído pode provocar é algo extremamente
subjetivo, causando grande dificuldade para que esse efeito possa ser avaliado
quantitativamente. Por isso surge a preocupação em conhecer os valores desse incômodo na
relação dos canteiros de obra com o seu entorno.
Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de avaliar os níveis de ruído provenientes da
construção de dois edifícios residenciais na cidade de Frederico Westphalen, interior do estado
do Rio Grande do Sul (Brasil) através de medições de Nível de Pressão Sonora (NPS). Deste modo,
espera‐se que futuras ações possam ser tomadas com vistas ao atendimento das normas
vigentes e consequentemente, venham a contribuir com a qualidade do ambiente e também da
saúde da população.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Bistafa (2008) define som como a sensação produzida no sistema auditivo e ruído como um som
sem harmonia, que em geral tem uma conotação negativa. Os ruídos existentes em um
ambiente são decorrentes das atividades realizadas neste local ou por atividades que geram
ruído em ambientes vizinhos (Souza, 2006). Conforme diretrizes elaboradas pela WHO‐ World
Health Organization, as principais fontes de ruído ambiental são provenientes do tráfego
rodoviário, ferroviário e aéreo, dos trabalhos de construção e de vizinhança (Berglund et al.,
1999).
O ruído urbano, fenômeno da sociedade moderna, é detectado pelo crescimento das cidades
como uma desvantagem clara do processo de urbanização. O aumento da população, muitas
vezes causado pela migração do campo para as cidades e os processos de consumo ao qual essa
sociedade conduz afeta principalmente os centros urbanos onde está concentrada uma
variedade de atividades. Estas características acabam tornando‐se uma importante fonte de
desconforto, em países ao redor do mundo, não só nos países desenvolvidos e nas grandes
cidades, mas também naqueles que estão em desenvolvimento e em cidades de médio porte
(Ventura et al., 2008).
A grande variedade de ruídos provenientes dos diferentes processos do cotidiano
industrializado e urbanizado é um assunto que preocupa hoje não só os órgãos públicos como,
principalmente, a sociedade. O trânsito, as máquinas e os equipamentos utilizados nas
construções, os aviões, os alarmes dos automóveis e das edificações, as músicas e os veículos
de propaganda sonorizada, as vozes de pessoas, os cultos religiosos, o badalar dos sinos, os
latidos de cães e sons de outros animais são exemplos de incômodos aos quais as pessoas estão
expostas (Paixão, 2012).
De acordo com Alves (2013) o ruído urbano pode ser encontrado em todos os lugares como
parte integrante e inevitável na dinâmica das cidades atuais. O ruído de construção, doméstico,
de atividades lúdicas e entretenimento são também definidos como fontes problemáticas de
ruído ambiental, sendo chamados de ruído comunitário.
Ainda de acordo com Alves (2013) e relativo ao ruído em trabalhos de construção, constata‐se
que estes geram consequências negativas, tanto aos trabalhadores como a população do seu
entorno. Estes ruídos são oriundos dos equipamentos de construção muitas vezes mal
silenciados, e ainda devido às operações de construção que são realizadas sem considerar as
consequências que podem advir no que se refere ao ruído ambiental.
A vertente do incômodo causado pelo ruído em comunidades inclui o efeito imediato de
interferência sobre as atividades do trabalho e do cotidiano, como por exemplo, o aumento na
dificuldade de comunicação oral entre pessoas, ou simplesmente a interferência sobre
atividades comuns de entretenimento do dia a dia. A sensação geral de incômodo pode ser
definida como um sentimento de desprazer associado a qualquer agente ou circunstância que
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afete adversamente um indivíduo ou um grupo (Melo, 2011). De acordo com Bistafa (2008), os
problemas relacionados com o ruído incluem perda da audição, stress, hipertensão, perda do
sono, falta de concentração, baixa produtividade, deterioração da qualidade de vida e redução
de oportunidades de repouso.
No Brasil, a NBR 10.151:2000 – “Acústica – Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas Visando o
Conforto da Comunidade – Procedimento” (Brasil, 2000), dispõe sobre ruído urbano e proteção
do bem estar e do sossego público. Por ser referência brasileira para o procedimento de
medições acústicas em áreas habitadas, esta norma será utilizada como referência também
neste trabalho.
A Cidade de Frederico Westphalen, por sua vez, possui como norma para controle de ruído a Lei
Municipal n° 2.827 de 15 de abril de 2004 (Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, 2004),
que dispõe sobre a política ambiental do município e dá outras providências incluindo o controle
de sons e ruídos, estipulando que os níveis de ruído não podem ultrapassar os níveis
estabelecidos pela WHO‐ World Health Organization, ou Organização Mundial da Saúde‐ OMS
em tradução para a língua portuguesa.
3 METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido em Frederico Westphalen, cidade localizada ao norte do Estado do
Rio Grande do Sul, a uma distância aproximada de 366 km da capital, Porto Alegre. O município
ocupa uma área de 264,976 km² e apresenta uma população estimada de 30.409 habitantes
(IBGE, 2014).
Inicialmente foi realizada uma pesquisa na cidade a fim de identificar obras em andamento para
o desenvolvimento do estudo. Após a identificação das empresas construtoras envolvidas em
tais obras e sua aceitação em colaborar com o projeto, foram feitas visitas in loco a fim de
realizar medições acústicas e coletar dados referentes aos níveis de pressão sonora (NPS) nos
canteiros de obra e em seu entorno. Deste modo, foram realizadas medições em duas obras em
desenvolvimento na cidade de Frederico Westphalen, sendo que obras que fizeram parte da
amostra deste estudo serão chamadas de Obra 1 e Obra 2.
As medições de nível de pressão sonora foram realizadas no dia 18 de agosto de 2014 pela parte
da manhã entre as 10 horas e 16 minutos e as 11 horas e 35 minutos e pela parte da tarde entre
as 15 horas e 30 minutos e as 16 horas e 46 minutos, com as obras operando normalmente. As
medições de ruído de fundo por sua vez, foram realizadas no dia 5 de março de 2015 pela parte
da manhã, entre as 9 horas e 47 minutos e as 11 horas nos bairros onde os edifícios se localizam.
Para todas as mostras foi adotado um tempo padrão aproximado de um minuto por considerar‐
se que este tempo permite a caracterização do ruído em questão. As condições climáticas foram
favoráveis e não houve vento ou precipitações durante as medições.
Os procedimentos adotados seguiram as recomendações da NBR 10.151:2000 – “Acústica –
Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade – Procedimento”,
que dispõe sobre ruído urbano e proteção do bem estar e do sossego público.
Para a realização das medições nos canteiros de obra e a obtenção de dados que pudessem
determinar as condições do ambiente, foram utilizados:




Medidor de nível de pressão Sonora 01dB – BLACK SOLO 01 n. de série: 65856, calibrado
pelo INMETRO em 10/03/2014, certificado de calibração nº RBC3‐8834‐368 processo
nº 14141;
Calibrador de nível de pressão Sonora 01dB – CAL 21 n úmero de série: 34634214,
calibrado pelo INMETRO em 10/03/2014, certificado de calibração RBC2‐8834‐611
processo nº 14141
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Microfone 01dB – MCE 212, n. de série: 153606, calibrado por Prepolarized Free Field
Microphone.

4 CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS
4.1 Obra 1
A Obra 1 (Figura 1) é o projeto de um edifício residencial de 7.640 m² de área construída com
13 pavimentos, mais subsolo, localizado na Rua Assis Brasil no Bairro Itapagé. A obra tem
previsão de 3 anos para ser concluída e foi iniciada em julho de 2013, de modo que no momento
das medições se encontrava no 13° mês de construção.

Figura 1: Construção Residencial Vertical onde foram realizadas as medições‐ Obra 1. Fonte: Leonardo Romitti.

O projeto é classificado como Construção Residencial Vertical, que é descrito como uma
edificação ou conjunto de edificações verticais que agrupam várias economias residenciais em
um mesmo lote. Conforme o mapa de zoneamento (Figura 2) a construção está localizada em
uma zona do tipo ZR5 (Zona Residencial Cinco). As Zonas Residenciais são aquelas que se
destinam à habitação, sejam elas unifamiliares, plurifamiliares ou atividades complementares,
respeitado os usos admitidos e as atividades ali pretendidas, visando cumprir o direito da terra
urbana e de moradia (Plano Diretor da Cidade de Frederico Westphalen, 2014).
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Figura 2: Localização da Obra 1 na Zona Residencial Cinco. Fonte: Editado do Plano Diretor da Cidade de Frederico
Westphalen (2014).

O desenho esquemático da obra (Figura 3) apresenta os pontos de medição com seus
respectivos números, assim como características de sua vizinhança. Na fase da construção em
que foram realizadas as medições estavam sendo realizadas atividades referentes à estrutura,
alvenaria, instalações hidro‐ sanitárias e reboco interno da edificação.

Figura 3: Desenho esquemático indicando os pontos de medição e características da vizinhança da Obra 1. Fonte:
Editado do Plano Diretor da Cidade de Frederico Westphalen (2014).

4.2 Obra 2
A Obra 2 (Figura 4) é o projeto de um edifício residencial de 3.530,84 m² de área construída com
10 pavimentos, localizado na Rua Carlos Gomes no Bairro Ipiranga. A obra tem previsão de 2
anos para ser concluída e foi iniciada em abril de 2013, de modo que no momento das medições
se encontrava no 16° mês de construção.
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Figura 4: Construção Residencial Vertical onde foram realizadas as medições‐ Obra 2. Fonte: Leonardo Romitti.

O projeto também é classificado como Construção Residencial Vertical. Conforme o mapa de
zoneamento (Figura 5) a construção está localizada em uma zona do tipo ZC1 (Zona Comercial
Um). As zonas comerciais destinam‐se principalmente a atividades comerciais e de prestação de
serviços, entre outras, respeitados os usos admitidos e as atividades ali pretendidas. A Zona
Comercial 1 (ZC1) destina‐se ao comércio ocasional e excepcional (leve) e serviços, atividades
institucionais públicas ou privadas, compreendendo toda a área central e parte de alguns bairros
da cidade, podendo também funcionar como área residencial (Plano Diretor da Cidade de
Frederico Westphalen, 2014).

Figura 5: Figura 2: Localização da Obra 2 na Zona Comercial Um. Fonte: Editado do Plano Diretor da Cidade de
Frederico Westphalen (2014).

O desenho esquemático da obra (Figura 6) apresenta os pontos de medição com seus
respectivos números, assim como características de sua vizinhança. Na fase da construção em
que foram realizadas as medições estavam sendo desenvolvidas atividades referentes à
estrutura, alvenaria, contra piso, reboco interno e externo, revestimento cerâmico, pisos
laminados e pedras e instalações hidro sanitárias.
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Figura 6: Desenho esquemático indicando os pontos de medição e características da vizinhança da Obra 2. Fonte:
Editado do Plano Diretor da Cidade de Frederico Westphalen (2014).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme a Lei Municipal n° 2.827 (Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, 2004), a
emissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades não podem ultrapassar os
níveis máximos assim estabelecidos pela OMS‐ Organização Mundial da Saúde. De acordo com
a WHO (2011) elevados níveis de pressão sonora podem ocasionar efeitos negativos na saúde
humana, variando conforme a intensidade do ruído, conforme ilustrado na Tabela 1. Este
parâmetro será utilizado para a avaliação dos dados obtidos, de modo a estipular se os valores
estão alterados e se podem ocasionar algum dano à população.
Tabela 1: Impacto de ruídos na saúde humana. Fonte: WHO, 2011.

Intensidade dB(A)
Até 50
Acima de 50

Reação
Efeitos Negativos
Confortável
Nenhum
(Limite da OMS)
O organismo começa a sofrer impactos do ruído

Locais
Rua sem
tráfego

De 55 a 65

A pessoa fica em
estado de alerta e
não relaxa

Diminui o poder de concentração e
prejudica a produtividade no trabalho
intelectual

Agência
bancária em
horário
comercial

De 65 a 70 (início
das epidemias de
ruído)

O organismo reage
para tentar se
adequar ao
ambiente

Aumenta o nível de cortisona no sangue,
diminuindo a resistência imunológica.
Induz a liberação de endorfina, tornando
o corpo dependente. Com isso, muitas
pessoas já conseguem dormir com o rádio
ou a tevê ligados

Bar ou
restaurante
lotados

Acima de 70

O organismo fica
sujeito a estresse
degenerativo além
de abalar a saúde
mental

Aumentam os riscos de infarto, infecções,
entre outras doenças

Praça de
alimentação
de shopping
center, ruas
de tráfego
intenso

Com o objetivo de facilitar a visualização dos resultados, os mesmos serão apresentados em
forma de tabela. As tabelas apresentam os pontos de medição nas obras e em suas proximidades
conforme ilustrado nos desenhos esquemáticos, além de os fatores de influência na medição e
os resultados obtidos em nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibéis ponderados
em "A", comumente chamado dB(A).
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5.1 Resultados e Discussões para a Obra 1
As medições acústicas realizadas na Obra 1 tiveram como resultado os dados descritos na Tabela
2:
Tabela 2: Resultados obtidos para as medições realizadas na Obra 1.

Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ruído de
Fundo

Fatores de Influência
Elevador, conversa e utilização de carrinho de mão
Elevador da obra, marteladas e recolhimento de resíduos
Serra elétrica pequena
Marteladas, elevador da obra e conversa
Elevador da obra e conversa
Medições em frente à obra com influência do tráfego de veículos
Medições realizadas em uma residência vizinha à obra com influência
direta dos ruídos provenientes da rua
Tráfego de veículos leves

Leq dB(A)
69
66
62
71
53
62
65
67
54
59

As medições da Obra 1 apresentaram um valor médio de 63 dB(A). Pelo fato de NPS total
menos o NPS de fundo ser maior que 10 dB, o ruído de fundo pode ser desconsiderado
para a análise. O menor valor encontrado é oriundo da medição realizada em uma residência
vizinha à obra com influência direta dos ruídos provenientes da rua, indicando um nível de
pressão sonora de 54 dB. Por sua vez, o maior valor encontrado provém de ruídos gerados por
marteladas, pelo elevador da obra e conversa ao fundo, que geraram 71 dB.
5.2 Resultados e Discussões para a Obra 2
As medições acústicas realizadas na Obra 2 tiveram como resultado os dados descritos na Tabela
3:
Tabela 3: Resultados obtidos para as medições realizadas na Obra 2.

Ponto
1
2
3
4
5
6
7
Ruído de
Fundo

Fatores de Influência
Utilização de betoneira
Serra circular cortando madeira
Marteladas em tábuas e conversa entre os trabalhadores
Máquina realizando o corte de cerâmica, ruídos provenientes do elevador
e conversa ao fundo
Serra elétrica, ruídos provenientes do elevador e conversa ao fundo
Serra elétrica pequena cortando madeira em ambiente interno
Serra elétrica pequena cortando madeira em ambiente externo

Leq dB(A)
75
96
97

73
96
68

Tráfego de veículos leves

48

100

Na Obra 2 as medições apresentaram um valor médio de 81 dB(A). Pelo fato de NPS
total menos o NPS de fundo ser maior que 10 dB, o ruído de fundo também pode ser
desconsiderado para a análise. O menor valor encontrado foi obtido da medição realizada no
ponto 7, onde foram medidos 68 dB, provenientes da utilização de uma serra elétrica pequena
cortando madeira em ambiente externo. Na Obra 2, o maior valor encontrado foi obtido da
medição onde havia uma máquina realizando o corte de cerâmica, ruídos provenientes do
elevador e pessoas conversando. Esta medição apresentou um nível de pressão sonora de 100
dB, um valor extremamente alto. Pode se considerar como principal influência para a
determinação desse valor a utilização de máquinas nos processos de construção.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das amostras, foi possível constatar elevados níveis de pressão sonora nas obras que
fizeram parte deste estudo de caso, fato este, que se deve aos processos de construção
empregados em seu desenvolvimento. Por estarem inseridas em um ambiente comercial e
residencial, estas obras podem influenciar negativamente a região em que se encontram,
ocasionando danos aos trabalhadores e também às pessoas que vivem no entorno da
construção.
Para a Obra 1 foi constatado um nível de ruído de 63 dB, valor este, que é considerado elevado
pela Organização Mundial da Saúde. Nestas situações, o corpo humano fica em estado de alerta
e a pessoa não consegue relaxar, diminuindo o poder de concentração e prejudicando a
produtividade no trabalho intelectual. Estes fatores se refletem nos moradores das regiões
vizinhas, tendo em vista que é uma área residencial com pessoas querendo estudar, descansar
ou realizar qualquer outra atividade sem a interferência externa ou incômodo proveniente de
uma obra de construção civil.
Para a Obra 2, as medições indicaram um valor médio de 81 dB, valor considerado
extremamente alto pela Organização Mundial da Saúde para uma região com características
comerciais, de prestação de serviços, institucionais e residenciais onde a população será
influenciada negativamente por estes ruídos. Com esta intensidade, o organismo fica sujeito a
estresse degenerativo e abalo da saúde mental, aumentando também os riscos de infarto e
infecções, entre outras doenças.
Apesar de a Lei Municipal n° 2.827 (Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, 2004) estar
em vigor há 11 anos, poucas ações visando o atendimento desta norma vem sendo realizadas
na Cidade de Frederico Westphalen. No segundo semestre de 2014, foi iniciada a Campanha de
Silêncio em Prol do Bem‐estar dos Pacientes do Hospital Mãe da Divina Providência‐ HDP, o
hospital da cidade. A ação visa à conscientização sobre a importância do silêncio no entorno do
HDP, onde foram instaladas 19 placas de sinalização e duas placas de aviso em um raio de 200
metros do hospital a fim de reforçar a legislação vigente. Apesar de o projeto estar em fase de
implantação e ainda ser falho na questão do controle das fontes emissoras de ruído, ele é
positivo e espera‐se que campanhas como esta surtam efeito e se tornem comuns, de modo a
contribuir com o bem estar da população.
Com base neste estudo e no cenário atual, percebe‐se a necessidade do desenvolvimento por
parte das autoridades municipais responsáveis, de um projeto de controle e monitoramento da
poluição sonora que possa abranger também a questão referente aos elevados níveis de ruído
gerados pelo setor da construção civil.
Espera‐se que este artigo possa influenciar outros trabalhos e futuras ações visando o
atendimento das normas vigentes, de modo que venha a contribuir com a qualidade do
ambiente e também da saúde da população, não apenas em cidades de pequeno porte como
Frederico Westphalen, mas também em outras regiões.
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ABSTRACT: Urban forestry residues management is part of one of the main challenges of urban
centers: the proper disposal of solid waste, in compliance with the Solid Waste National Policy.
Thus a model was designed for urban forest waste management for small municipalities that
have special technical, administrative and economic conditions that often prevent an
appropriate disposal of such waste. The cities analysed are those with less than 35,000
inhabitants in the state of São Paulo and the results shows a lack of planning, a large municipal
responsibility; as well as the lack of data on costs and quantifying the amount of waste
generated. Not many municipalities have a proper disposal or recovery system in place and this
demonstrates the great importance of developing management plans for urban forestry waste.
The model plan was evaluated by the municipalities, obtained a high degree of interest and
approval, although the lack of human and financial resources often prevent its implementation.
Keywords: Urban forestry residues, Waste management, Urban waste
RESUMO: A gestão dos resíduos da arborização urbana está relacionada a um dos principais
desafios dos centros urbanos: a correta destinação dos seus resíduos, em atendimento à Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Esse estudo teve por objetivo desenvolver um modelo adequado
de gestão para os resíduos de poda e remoção de árvores do espaço urbano, a partir de uma
análise dos desafios enfrentados pelos pequenos municípios do estado de São Paulo, que
dispõem de particularidades técnicas, administrativas e econômicas que muitas vezes
inviabilizam sua correta destinação. Os resultados mostraram que há uma falta de planejamento
para coleta e destinação desses materiais, assim como uma falta de dados sobre custos de
manejo e sobre as características e volume desses resíduos, o que dificulta a elaboração de
planos de gerenciamento. São poucos os municípios que realizam a disposição corretamente e
que valorizam esses materiais que possuem grande potencial de aproveitamento. O plano
desenvolvido foi avaliado pelos municípios, obtendo alto grau de receptividade e aprovação,
embora a falta de recursos humanos e financeiros impossibilite muitas vezes a sua execução.
Palavras‐chave: Gestão de resíduos sólidos urbanos, resíduos de poda, resíduos da arborização
urbana
1

INTRODUÇÃO

Os resíduos da arborização urbana são compostos por galhos, ramos, folhas, sementes, frutos,
fustes e raízes retirados nos processos de poda e remoção de árvores das vias públicas, parques
e jardins. Segundo classificação pela NBR 10.004 (2004), os resíduos da arborização urbana se
constituem em resíduos de Classe II A, ou seja, não inertes (Ramos, 2008).
São oriundos das atividades da Prefeitura Municipal e das concessionárias de energia elétrica,
telefonia e TV à cabo que fazem a poda ou remoção visando evitar danos ao sistema de fiação
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aérea e riscos à população em decorrência de quedas por fenômenos naturais ou senescência
(Meira, 2010).
De acordo com a Política Nacional de Resíduos sólidos, Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010,
são classificados no art. 13, quanto a sua origem, em resíduos sólidos urbanos, fazendo parte
dos resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana. De acordo com essa lei, há que se considerar,
ainda, que a partir de sua promulgação passa a ser proibida a disposição em aterros dos
materiais passíveis de aproveitamento, como é o caso dos resíduos da arborização urbana.
Os resíduos da arborização urbana podem ser classificados, ainda, em função da espécie que o
originou, das suas dimensões, do componente do qual provém, entre outros. Isso é fundamental
para definir‐se a destinação mais adequada para esse material.
Para a elaboração de um plano adequado de gerenciamento de resíduos de arborização urbana,
segundo Lopes (2003), é necessário também o conhecimento de instrumentos de gestão aliados
a caracterização dos resíduos de poda e ao conhecimento dos seus fatores geradores, que
podem contribuir para a elaboração de estratégias de gerenciamento integrado e valorização
desses resíduos.
Os municípios brasileiros enfrentam grande dificuldade quanto à destinação dos resíduos da
arborização urbana, devido ao seu grande volume e às características que inviabilizam a
compactação e aumentam o risco de combustão. A falta de modelos adequados para o seu
gerenciamento tem contribuído para agravar os problemas ambientais, sociais e econômicos
resultantes da disposição inadequada desses materiais que acabam sendo depositados em
aterros, terrenos baldios, lixões e vias públicas. Algo que poderia ser evitado, pois se trata de
um material com grande potencial de aproveitamento para uso em diversos produtos e sua
valorização poderá reduzir o custo de destinação, além de trazer benefícios ambientais e sociais
para os municípios (IBAM, 2001).
Segundo Meira (2010) os resíduos de arborização urbana apresentam potencial para valorização
e aplicação em diferentes produtos, tais como: galhos com diâmetro superior a 8 cm possuem
material lenhoso que pode ser usado na fabricação de pequenos objetos de madeira, móveis e
madeira serrada ou como fonte de energia na forma de lenha ou carvão vegetal. Já aqueles com
diâmetro inferior a 8cm (folhas e galhos finos) tem maior potencial para aproveitamento como
material estruturante e fonte de carbono na produção de composto orgânico.
No caso dos pequenos municípios, o modelo de gestão de resíduos predominante prioriza a
coleta. A disposição final ainda é um problemas sério em função dos altos custos envolvidos e
das limitações orçamentárias que restringem o acesso a equipamentos adequados como os
aterros sanitários, levando muitos a destinar seus resíduos em lixões ou aterros controlados
(Junkes, 2002; Campos, 2005).
Esse estudo teve por objetivo a elaboração de um modelo de gestão de resíduos da arborização
urbana para pequenos municípios, a partir de uma caracterização dos modelos de gestão e
desafios enfrentados pelos pequenos municípios do Estado de São Paulo, Brasil, para destinação
desses materiais e considerando suas particularidades técnicas, administrativas e econômicas
que muitas vezes inviabilizam uma correta destinação dos resíduos.
2

MATERIAL E MÉTODOS

Para esse estudo, foram considerados como pequenos, os municípios com população inferior a
35.000 habitantes. A classificação dos municípios quanto ao porte, baseou‐se em dados do
Censo Demográfico do IBGE (2010), segundo o qual o Estado de São Paulo é formado por 645
municípios, sendo 472 considerados como de pequeno porte. De forma aleatória, foram
selecionados 121 municípios para análise, ou seja, cerca de 25% do total.
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Para a coleta de dados foi elaborado um questionário com perguntas objetivas e abertas,
tratando sobre a identificação dos agentes responsáveis pela poda, remoção e destinação dos
resíduos; os custos com esses serviços; o volume de resíduos gerados; e os procedimentos de
gerenciamento adotados pela prefeitura municipal.
O critério de escolha dos indivíduos convidados a participar da entrevista foi, essencialmente,
ser funcionário público municipal responsável pela gestão dos resíduos da arborização urbana
naquele município. Assim, o questionário foi respondido por secretários ou diretores municipais
de meio ambiente, obras e agricultura ou por técnicos dessas secretarias/divisões/diretorias.
Para tanto, foi necessário contatar cada prefeitura, com antecedência, para identificação do
responsável. Os entrevistados puderam consultar documentos, processos, relatórios e outros
técnicos do setor para complementar suas respostas.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente, por telefone ou por meio eletrônico (e‐mail),
entre os meses de janeiro e dezembro de 2011. Os dados obtidos foram inseridos em planilhas
no software Microsoft Excel 7.0 para análise.
A partir dos resultados foram discutidas ações para o correto gerenciamento.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram uma baixa diversidade de espécies em 34% dos casos, segundo a
percepção dos técnicos entrevistados, sendo 23 as espécies mais plantadas. Dentre essas, o Oiti
(Licania tomentosa Benth) é a espécie mais adotada atualmente, seguida pelo Ipê (Tabebuia sp),
Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), Falso Chorão (Schinus molle l.) e Quaresmeira
(Tibouchina granulosa Cogn.). E as respostas indicaram, ainda, uma tendência de plantio de
arbustos como a Murta (Murraya paniculata), Alfeneiro (Ligustrum vulgare) e Escova‐de‐Garrafa
(Callistemon sp), em função do pequeno porte e por serem consideradas de fácil manutenção.
Outros argumentos apresentados para essa substituição de árvores por arbustos foram o menor
risco para a fiação aérea; sistema radicular reduzido, que não danifica calçadas e fundações; por
serem baixos reduzem os riscos para a segurança dos imóveis, de queda de galhos ou
tombamento.
Em 55% dos municípios responderam que é a prefeitura quem define as espécies que serão
plantadas nas vias, parques, praças e outros espaços públicos urbanos. Entretanto, em 27% dos
municípios essa decisão é tomada pelo próprio morador.
Quanto aos serviços de poda e remoção, em 97% dos municípios a prefeitura é a responsável
pela avaliação das árvores e aprovação da execução do serviço. Em 2% dos municípios a
realização desses serviços é definida pelo morador e, em 1% pelo COMDEMA. Em relação a
execução dos serviços, a prefeitura é responsável em 44% dos municípios analisados; os
moradores em 13%; e em 18% deles a poda e remoção é realizada em parceria entre prefeitura
e morador.
Para avaliar a necessidade de realização da poda ou remoção de uma árvore, uma série de
critérios são adotados pelas prefeituras, dentre eles: o estado fitossanitário da árvore e os riscos
que ela representa ao habitantes e ao patrimônio público (32,5%); a necessidade de controle
dos galhos perto da rede elétrica (16%); e a necessidade de poda de condução (12,4%).
Os fatores geradores de resíduos estão diretamente relacionados à forma de condução das
operações da poda; ao nível de capacitação da mão de obra; ao modelo de urbanização e
planejamento dos espaços públicos, dos loteamentos, das vias e, de forma geral, do sistema de
infraestrutura existente na cidade, tais como fiação de energia elétrica, fiação telefônica e de TV
a cabo. A própria relação do morador com a árvore no espaço urbano e a falta de políticas
norteadoras da arborização urbana são fatores que também contribuem para uma maior ou
menor geração de resíduos (MEIRA, 2010).
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Quanto à quantificação, 50% dos municípios não possuía qualquer dado em relação a volume
gerado por período de tempo. Dentre os poucos que quantificaram seus resíduos em algum
momento, muitos realizaram apenas uma estimativa geral por quantidade de caçambas
coletadas ou por toneladas (Tabela 1). Essa é outra grande dificuldade apresentada pelos
municípios e que na prática se reflete no planejamento e gerenciamento inadequado quanto
aos resíduos da arborização urbana, pois é fundamental saber o quanto se gera para se definir
as melhores estratégias de redução e valorização.
Tabela 1. Quantidade mensal estimada de resíduos da arborização urbana em função do porte do município

Quantidade
mensal de
resíduos
m3

Toneladas

Média
Desvio padrão
Coeficiente de
Variação (%)
Média
Desvio padrão
Coeficiente de
Variação (%)

Municípios com
até 10.000
habitantes
20,5
20,6

Municípios com
10.001 a 20.000
habitantes
91,3
101

Municípios com
20.001 a 35.000
habitantes
253,9
254,7

100,7

110,7

100,3

12,3
12,3

54,8
60,6

152,8
152,4

100,6

110,7

100,3

A prefeitura municipal também é a principal responsável pela destinação dos resíduos da
arborização urbana em 94% dos casos analisados, assumindo muitas vezes a coleta e disposição
final mesmo que a poda ou remoção tenha sido realizada pelo morador, concessionária de
energia elétrica ou empresa terceirizada, entre outros.
Considerando a execução da poda e remoção pela prefeitura municipal, são várias as secretarias
e divisões que realizam esse serviço, mas principalmente a Secretaria, Departamento ou
Coordenadoria de Meio Ambiente, ou pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Já o setor
responsável pela destinação dos resíduos da arborização urbana é frequentemente, a secretaria
ou departamento de obras e serviços, seguido pelo serviço de limpeza pública do município. O
que demonstra um grande obstáculo para um gerenciamento integrado dos resíduos da
arborização urbana, pois o planejamento acaba sendo feito em diferentes instâncias,
dificultando a adoção de ações conjuntas em busca de maior eficiência no serviço, redução e
aproveitamento dos resíduos.
Quanto a disposição dos resíduos da arborização urbana, 40% afirmaram fazer uma correta
destinação e valorização, mas 60% ainda não fazem nenhum tipo de aproveitamento destes
resíduos. As diferentes formas de disposição e/ou valorização são listadas na Figura 1.
Dispor os resíduos da arborização urbana em um aterro não é mais uma opção após a sanção da
Lei nº 12.305/2010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos sólidos, pois qualquer
material com potencial de aproveitamento não deve ser enviado para aterros sanitários.
Quando enviados para terrenos da prefeitura, ou “bota‐foras”, perde‐se um material que
poderia se aproveitado e que acaba sendo misturado a outros resíduos, principalmente de
construção civil, dificultando ainda mais sua correta disposição final. Esses locais se transformam
em verdadeiros lixões ou bota fora com risco para o ambiente e para a população, atraindo
pragas e animais peçonhentos, além de causar degradação da paisagem e poluição do ar,
quando queimados à céu aberto.
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37%

Queima
2%

Local Estocagem
3%

Figura 1. Formas de disposição e/ou valorização dos resíduos da arborização urbana nos pequenos municípios do
Estado de São Paulo

Os resultados indicaram que alguns municípios estão procurando melhores soluções e técnicas
de valorização viáveis do ponto de vista ambiental, econômico e social. Na Figura 2 são
apresentadas as formas mais comumente adotadas para aproveitamento de resíduos pelos
pequenos municípios analisados.
Fonte de
Energia para
Indústrias
/Cerâmicas/Pad
arias
33%

Troca por
outros materiais
2%

Cobertura do
solo (Triturado)
11%

Doação para
produtores
rurais
10%

Compostagem
44%

Figura 2. Tipos de aproveitamento dos resíduos da arborização urbana pelos pequenos municípios do Estado de São
Paulo, Brasil

O plano de gerenciamento dos resíduos da arborização urbana deve considerar que as melhores
alternativas de aproveitamento variam de acordo com a realidade do município e as
características dos resíduos. Resíduos de árvores de grande porte podem ter grande potencial
de aproveitamento interno, como madeira serrada para construção de equipamentos urbanos
por exemplo, se a prefeitura dispusar de uma serraria. Se não contar com equipamentos para
desdobro da madeira, pode ser mais adequado doar ou vender para outros usuários.
A compostagem é uma alternativa de valorização muito aplicada, pois o composto orgânico
gerado pode ser utilizado em viveiros municipais, parques e jardins ou ainda ser doado ou
vendido para os agricultores da região. Mesma finalidade pode ser dada ao material triturado
na forma de cavaco, que pode ser usado como cobertura de solo ou doado a produtores da
região para uso como cama de frango por exemplo (Fátima, 2007).
A produção de lenha e carvão vegetal também se caracteriza como uma das soluções potenciais
para os resíduos de poda. Não exige muita segregação, além de ter um mercado potencial em
praticamente todas as regiões. Essa aplicação utiliza somente material lenhoso com diâmetro
acima de 8 cm (Meira,2010).
No caso de venda e doação, a prefeitura deve estar ciente da legislação pertinente, uma vez que
ao ser transformado em produto ou matéria prima, os resíduos passam a ser tratados como
bens públicos.
Outra possibilidade é a produção de pequenos objetos de madeira (POMs) como artigos
utilitários e decorativos; artigos para escritório; artigos para jardinagem e paisagismo; brindes e
presentes; artigos para animais de estimação; cabo de ferramentas e similares; embalagens;
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artigos para agricultura, pecuária e pesca; brinquedos e componentes para móveis; entre outros
(Sternadt, 2002). Nesse caso, o aproveitamento pode ser associado a cursos de capacitação
profissional em marcenaria, dentro dos programas sociais da prefeitura, contribuindo para a
inclusão social, gerando novos postos de trabalho e renda. Outras matérias primas como cascas,
folhas, frutos e sementes podem ser obtidas a partir dos resíduos da arborização urbana e
também podem ser utilizadas para dar acabamentos ao POMs (Nolasco e Meira, 2010).
O plano deve prever, também, ações emergenciais resultantes de intempéries, quando é gerada
uma quantidade de resíduos acima do normal pela queda galhos e de árvores. Neste caso, é
recomendável definir uma área para armazenamento do material lenhoso e incluir um sistema
de triagem, separando a madeira do material fino de decomposição mais rápida. A queima
nunca deve ser utilizada como forma de gerenciamento, uma vez que é proibida pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
A capacitação dos operadores que realizam os serviços de poda e remoção é fundamental para
que se estabeleça uma adequada intensidade de poda e, com isso, a redução da geração de
resíduos.
A educação ambiental também é muito importante. Trabalhos de sensibilização da população
sobre a importância das árvores para a qualidade de vida nas cidades, melhorando a relação
entre o cidadão e a arborização urbana é fundamental. Com isso, é possível reduzir a rejeição
das árvores, o que geralmente ocorre em função da escolha inadequada da espécie e do local
impróprio para o plantio, o que resulta em entupimento de calhas, quebra de calçadas,
comprometimento da segurança das residências, entre outros.
Inúmeras são as alternativas para valorização e a escolha das alternativas mais adequadas deve
levar em consideração, ainda, o volume gerado mensalmente, a sazonalidade na geração, as
características dos resíduos e a infraestrutura local e regional que permita sua transformação.
O plano de gerenciamento de resíduos da arborização urbana deve ser elaborado através de um
comprometimento público, em formato de lei municipal, estabelecendo um compromisso de
acordo com as definições de responsabilidades definidas pela Política Nacional e Estadual de
Resíduos Sólidos.
Os objetivos e ações a serem assumidos na gestão dos resíduos da arborização urbana em
pequenos municípios do Estado de São Paulo, devem prever a mudanças de infraestrutura e
formação de pessoas, minimização e formas de valorização adequadas, assim como o
fortalecimento de políticas públicas ambientais e maior comprometimento institucional. Os
recursos disponibilizados devem estar claros e definidos de acordo com o plano plurianual do
município, sabendo também dos custos que envolvem o gerenciamento dos resíduos da
arborização para encontrar as soluções adequadas à realidade do orçamento municipal.
Quanto aos custos dos serviços de poda e remoção, transporte e disposição dos resíduos, a
grande maioria dos municípios, 64%, não possui qualquer estimativa. E dentre os municípios
que quantificam, frequentemente só levam em consideração os custos de poda por árvore, sem
terem informação dos custos envolvendo transporte e disposição final dos resíduos.
Como resultado, o modelo de gerenciamento de resíduos da arborização para pequenos
municípios do Estado de São Paulo desenvolvido neste trabalho encontra‐se na Figura 3.
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Figura 3. Plano de Gerenciamento de resíduo da Arborização Urbana para Pequenos Municípios do estado de São
Paulo.

O plano acima foi avaliado pelos municípios que participaram desse projeto e 99% deles
consideraram que o modelo desenvolvido pode ser de útil e ajudar o município na gestão dos
resíduos da arborização urbana, assim como é claro e de fácil compreensão.
4

CONCLUSÃO

Os pequenos municípios do estado de São Paulo apresentam uma grande dificuldade em
gerenciar os resíduos da arborização urbana. O principal responsável pelos serviços de poda e
remoção, assim como pela destinação dos resíduos é a prefeitura municipal através de
diferentes secretarias e/ou diretorias e divisões. A maioria dos municípios não realiza a
quantificação dos resíduos e não contabilizam os custos com os serviços de poda, remoção e
destinação final dos resíduos da arborização urbana, o que dificulta ainda mais a adoção de
soluções de redução e valorização.
Há uma grande tendência para a trituração desses resíduos, sejam estes utilizados como
cobertura de solo pelos produtores rurais da região ou encaminhados para a compostagem.
Alguns municípios destinam para uso como fonte de energia em pizzarias, indústrias ou
cerâmicas.
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O modelo de gerenciamento desenvolvido teve excelente avaliação pelos municípios, podendo
funcionar como guia no planejamento municipal, sendo de fácil entendimento e capaz de
direcionar os programas de gerenciamento com foco na redução e valorização dos resíduos da
arborização urbana.
Embora muitos municípios detenham conhecimento técnico sobre o que pode ou não ser feito
com os resíduos da arborização, na prática os entraves políticos e a falta de recursos humanos
e financeiros dificultam um correto gerenciamento.
Nesse sentido, o plano desenvolvido pode servir de modelo para a elaboração do plano de
gerenciamento de resíduos da arborização urbana em cada município, dimensionando os
recursos necessários para a sua execução, sendo eles técnicos, humanos ou financeiros e
cobrando sua execução, já que todos os municípios brasileiros devem atender à Política Nacional
de Resíduos Sólidos, estando sujeitos à sanções no caso de não adequação, podendo perder os
repasses de recursos financeiros destinados à melhoria deste setor.
Por fim, o plano de gerenciamento de resíduos da arborização urbana deve priorizar os aspectos
e características locais, incentivar a educação ambiental e o treinamento dos técnicos,
integrando todos os atores, sendo legitimado através da legislação municipal para que as
atividades tenham continuidade mesmo com as mudanças administrativas.
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ABSTRACT: To solve the problems about the management of municipal solid waste, was enacted
in 2010 a Federal Law No. 12.305 ‐ National Policy on Solid Waste. The Municipal Solid Waste
Management Plan, is the main instrument for the management of municipal solid waste and
mandatory requirement for municipalities to access the federal resources for waste
management. This study aimed to raise the number of municipalities in the region of the PCJ
Watershed, State of São Paulo, which designed the plan and identify challenges to design this.
Was used secondary data and interviews with secretaries, directors and technical environment
of these municipalities.The main challenges faced by municipalities in planning are: difficulty in
the diagnosis, lack of qualified staff in sufficient numbers, lack of financial resources and high
costs for development; few specialized companies with legal requirements; difficulty in defining
priorities and goals that can actually be implemented.
Keywords: National Policy on Solid Waste, Waste management, Urban waste
RESUMO: Visando solucionar os problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos urbanos,
foi sancionada em 2010 a Lei Federal nº 12.305 ‐ Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Plano
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, é o principal instrumento para a gestão de resíduos
sólidos urbanos e requisito obrigatório para as prefeituras acessarem os recursos federais para
o gerenciamento de resíduos. Este estudo teve como objetivo levantar o número de municípios
da região das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), Estado de São
Paulo, que elaboraram o plano e identificar os principais desafios na elaboração, subsídio para
a formulação de políticas públicas. Os principais desafios são: dificuldade para realização do
diagnóstico; falta de corpo técnico capacitado e em número suficiente; falta de recursos
financeiros; poucas empresas que atendam aos requisitos legais para contratação; dificuldade
em definir prioridades e metas.
Palavras‐chave: Política Naciona l de Resíduos Sólidos, Gestão de resíduos, Resíduos sólidos ur‐
banos
1

INTRODUÇÃO

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2012), a produção de lixo no país
vem crescendo em ritmo mais acelerado que o crescimento populacional. O levantamento
mostrou que de 2011 para 2012, a geração de resíduos sólidos urbanos cresceu 1,3%, enquanto
o crescimento populacional urbano foi de 0,9%.
O município passa a partir da década de 1990, a ser um local privilegiado no tratamento dos
problemas ambientais que afetam diretamente a qualidade de vida da população, como a
gestão de resíduos sólidos, resultado da aplicação do princípio “Pensar Global, Agir Local” e de

1047

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

uma série de políticas públicas como a Agenda 21; o Projeto Ambiental Estratégico Município
VerdeAzul, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (2010). É no território municipal que se manifestam os problemas ambientais
e ao poder público municipal é delegada a responsabilidade pela solução de boa parte desses
problemas.
Para que os governos municipais encontrem soluções viáveis do ponto de vista ambiental, social
e econômico para os problemas ambientais, é fundamental o entendimento preciso desses
problemas e da legislação pertinente, a definição de prioridades, o conhecimento de técnicas
adequadas para seu enfrentamento, além de um comportamento institucional criativo, proativo
e inovador, além de rapidez nas decisões políticas. É indispensável, ainda, a participação
popular, de forma que o poder público compartilhe com a comunidade local as
responsabilidades pelas decisões e implementação das ações.
Nesse contexto, o enfrentamento dos problemas ambientais deixa de ser tratado de maneira
pontual e passa a ser abordado de maneira sistêmica com base em ações integradas,
monitoradas e participativas.
Depois de vinte anos de discussões, foi sancionada em 2010, a Lei Federal nº 12.305, que
instituiu no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e definiu os princípios,
estratégias e responsabilidades na gestão dos resíduos.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é o principal instrumento da lei para
a gestão de resíduos sólidos urbanos. Sua elaboração é requisito obrigatório para as prefeituras
acessarem os recursos federais para implementação de programas de gerenciamento de
resíduos. Entretanto, apesar de ter sido estabelecido o prazo até agosto de 2012 para sua
elaboração, de acordo com a Pesquisa sobre Resíduos Sólidos, realizada pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM) entre os meses de maio e julho de 2012, que aplicou
questionários em 3.457 municípios de todos os estados (cerca de 62% do total do país), apenas
9% concluíram o plano de gestão de resíduos (Estado de Minas, 2012).
O não atendimento à legislação resulta na restrição de acesso aos recursos federais para
realização das atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, o que pode
comprometer a qualidade de vida nas cidades e resultar em impactos ambientais negativos e
riscos à saúde pública.
Este estudo teve por objetivo analisar nos municípios das Bacias Hidrográficas do PCJ, o
cumprimento ou não dos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos em relação à
elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e identificar os
desafios encontrados nesse processo, visando subsidiar ações de apoio à elaboração do plano
nos demais municípios brasileiros.
2

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na região das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nos 62
municípios que tem sua sede na área de drenagem da região, dos quais 58 estão localizados no
estado de São Paulo e 4 estão no estado de Minas Gerais (Figura 1). Nas Bacias PCJ encontram‐
se cinco Regiões de Governo (RG) do Estado de São Paulo: RG Campinas, RG Jundiaí, RG
Piracicaba, RG Limeira e RG Bragança Paulista, as quais constituem níveis de gestão político‐
administrativa intermediários entre a Região Administrativa e os municípios. (Agência das Bacias
PCJ, 2012).
A área localiza‐se entre os meridianos 46º e 49º oeste e as latitudes 22º e 23,5º sul,
apresentando uma extensão aproximada de 300 km, no sentido leste‐oeste, e de 100 km, no
sentido norte‐sul (Agência das Bacias PCJ, 2012).
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Figura 1. Municípios das Bacias Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Fonte: CONSÓRCIO PCJ, 2013.

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário com perguntas objetivas e abertas,
tratando sobre:
(i) Elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ‐ identificação e quantificação dos
municípios que elaboraram os planos no prazo legal, dos municípios em fase de elaboração, e
daqueles que não elaboraram os planos;
(ii) Identificação dos responsáveis pela elaboração dos planos ‐ municípios que tiveram seus
planos elaborados pelas equipes técnicas da prefeitura, municípios que contrataram empresas
ou consultorias para a elaboração, e outros;
(iii) identificação das principais dificuldades encontradas pelas prefeituras que não elaboraram
seus planos no prazo, ações que foram tomadas para resolver o problema e sugestões para
solução.
As entrevistas (roteiros semi‐estruturados) foram realizadas com os responsáveis pela
elaboração dos planos em 49 municípios da região ‐ técnicos, prefeitos, secretários/diretores de
meio ambiente e técnicos de empresas contratadas ‐ via e‐mail, telefone e pessoalmente,
através de visitas às prefeituras e/ou empresas, no período de janeiro a dezembro de 2013.
A análise dos dados considerou o porte do município de acordo com a classificação do IBGE:
pequeno porte para municípios com população até 50.000 habitantes; médio porte para
municípios com população de 50.001 até 100.000 habitantes; e grande porte para aqueles com
população acima de 100.001 habitantes (IBGE, 2010).
Os dados obtidos foram inseridos em planilhas no software Microsoft Excel 7.0 para análise.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 49 municípios analisados, somente 26,5% haviam concluído a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos até outubro de 2013. Enquanto que 65,3%
estavam em fase de elaboração e 8,2% ainda não haviam iniciado o processo (Tabela 1).
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Tabela 1. Situação dos municípios das Bacias Hidrográficas do PCJ em relação à elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Situação
Elaboraram o Plano
Plano em elaboração
Não elaboraram o plano
Total de respostas

Municípios
(número)
13
32
4
49

Municípios
(%)
26,5
65,3
8,2
100

Dos 13 (treze) municípios que já haviam elaborado seus planos, 8 fizeram parte de Planos de
Resíduos Sólidos de Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas, no caso, municípios da
região de Campinas ‐ SP, e 5 desenvolveram individualmente seus Planos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (Tabela 2).
Tabela 2. Tipos de planos de gestão de resíduos sólidos elaborados pelos municípios das Bacias Hidrográficas do
PCJ

Tipo de plano
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos
Planos de Resíduos Sólidos de Regiões Metropolitanas
ou Aglomerações Urbanas
Total de respostas

Municípios
(número)
5

Municípios
(%)
38

8

62

13

100

Os municípios consorciados ‐ Santa Bárbara D’oeste, Hortolândia, Elias Fausto, Americana,
Capivari, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré ‐ faziam parte do Consimares (Consórcio
Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas). Os
municípios que elaboraram o plano individualmente foram: Piracicaba, Salto, Cabreúva,
Valinhos e Águas de São Pedro.
Do total de municípios que elaboraram o plano, apenas 2 o fizeram contando somente com a
equipe da Prefeitura Municipal. Os demais, 11, contrataram empresas de consultoria.
A Fundação Agência das Bacias PCJ teve um papel importante nesse processo, contratando duas
empresas para apoiar os municípios na revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e
na elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, alguns ainda em
desenvolvimento. Somente 2 municípios elaboraram seus planos com recursos financeiros
próprios.
A maioria dos municípios que elaboraram o plano era de grande porte (54%), seguido pelos de
pequeno porte (38%). Somente 1 município de médio porte concluiu a elaboração até o período
do estudo (8%). Um dos fatores que permitiu que um grande número de pequenos municípios
da região também conseguissem elaborar seus planos foi a organização na forma de consórcio.
Já no caso dos municípios maiores, a disponibilidade de corpo técnico capacitado e em maior
número e o acesso a recursos financeiros dos governos estadual e federal, foram fatores que
também contribuíram para o desenvolvimento do plano.
Dos 32 municípios que se encontravam em fase de elaboração do plano, 24 eram de pequeno
porte, ou seja, 75%; 2 de médio porte (6%) e 6 de grande porte (19%). Limitações relacionadas
a recursos humanos e financeiros é o principal fator limitante para os pequenos municípios. Para
os grandes, além dessas limitações, outro fator importante citado foi a complexidade dos
problemas devido ao porte e a dificuldade de viabilização política nas audiências públicas.
Somente 2 municípios de pequeno porte, 1 médio e 1 grande ainda não haviam iniciado o
processo de elaboração do plano. Isso demonstra a preocupação das prefeituras municipais da
região no cumprimento dos requisitos legais.
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As principais dificuldades relatadas pelos entrevistados para elaboração dos planos são
apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3. Principais dificuldades apontadas pelos entrevistados na elaboração dos Planos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos

Principais dificuldades na elaboração do plano
Falta de dados sobre caracterização e quantificação dos resíduos
Falta de recursos humanos – número limitado de funcionários
Falta de recursos financeiros
Dificuldade de análise dos dados para definição de cenários futuros e metas
Dificuldade de encontrar empresa especializada na área que atenda a todos os
requisitos da licitação para contratação de serviço
Prazo insuficiente determinado pelo governo federal em relação à realidade
de infraestrutura dos municípios para elaboração dos planos
Falta de conhecimento do poder executivo sobre o assunto e sua importância
Entraves burocráticos para obtenção de verbas para contratação de empresa
especializada
Falta de equipe técnica capacitada para elaboração do plano na prefeitura
Tema considerado extremamente complexo
Não encontrou dificuldades

Número de citações
39
32
31
24
13
11
11
11
10
7
1

A falta de conhecimento sobre a caracterização e quantificação dos resíduos foi apontada como
o principal desafio para elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos. Grande parte das
prefeituras municipais nunca realizaram análise gravimétrica dos seus resíduos e têm
informações somente em relação ao volume total gerado, pois o modelo de gerenciamento
predominante é a coleta e disposição em aterro sanitário, o que não exige caracterização
detalhada dos resíduos.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos se baseia em um modelo de
gerenciamento que prioriza as ações de redução da geração, valorização de resíduos e
disposição em aterro somente dos dejetos, ou seja, materiais que não possuem potencial de
aproveitamento até aquele momento em função de limitações tecnológicas ou inviabilidade
econômica. Nesse contexto, para tomar decisões sobre destinação dos resíduos, é preciso um
conhecimento muito mais detalhado sobre os tipos, locais de geração, fatores geradores e
quantidade de cada tipo.
Sem essas informações o risco de fracasso de programas de coleta seletiva e as parcerias para
logística reversa, por exemplo, ficam comprometidas. Como calcular a infraestrutura necessária
(caminhões, galpão, máquinas, trabalhadores, etc.)? Como dimensionar o número de dias e
roteiros de coleta de recicláveis e orgânicos? Sem esses dados, não é possível a tomada de
decisão técnica e os programas continuarão sendo de cunho social e não ambiental, como
acontecesse na maior parte do país.
Muitas vezes, também, os dados estão dispersos em diferentes setores da prefeitura, o que
dificulta sua localização, acesso e organização. A criação de um banco de dados sobre resíduos
passa a ser fundamental para que os municípios elaborem seus planos e possam monitorá‐los
do ponto de vista ambiental, social e econômico. Isso, utilizando indicadores de sustentabilidade
que deveriam ser previstos nos planos.
A falta de recursos humanos e financeiros apareceram em segundo lugar nas citações sobre
dificuldades para elaboração dos planos. Especialmente nos pequenos municípios, muitas vezes
as prefeituras contam com 1 ou 2 funcionários para cuidar de todas as questões ambientais.
Soma‐se a isso, a falta de capacitação técnica, o que explica a dificuldade de conseguir elaborar
o plano.
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O pequeno número de técnicos na área atuado em cada prefeitura, dificulta a elaboração do
plano e de projetos que permitam a captação de recursos junto aos programas dos governos
estadual e federal. Nesse caso, há dois caminhos, a contratação de funcionários próprios e/ou a
contratação de empresas especializadas. A vantagem de manter um técnico fixo na área
ambiental é a visão de continuidade e a possibilidade de solucionar problemas emergenciais. A
contratação de empresas especializadas é importante para a solução de problemas complexos
e para o planejamento de ações futuras.
Outro desafio importante relacionado a falta de recursos humanos é a análise dos dados para
definição de metas e cenários futuros. Na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos é preciso considerar dados ambientais, sociais e econômicos de curto,
médio e longo prazo. São utilizadas informações de projeção de crescimento populacional, plano
diretor de desenvolvimento urbano, entre outros. Isso exige conhecimento especializado e pode
comprometer completamente o planejamento se não forem analisados de forma correta
gerando uma base de dados consistente para subsidiar a tomada de decisão sobre as ações.
As restrições financeiras são relevantes, especialmente nos pequenos municípios com baixa
arrecadação. Associada a falta de recursos humanos, o problema fica maior por não conseguir
acessar os recursos federais e estaduais, que exigem projetos para sua liberação. Não basta
elaborar o plano. É preciso dotação orçamentária para executar as ações propostas e, segundo
os entrevistados, os municípios não possuem recursos suficientes e encontram grande
dificuldade para acessar os recursos federais.
No caso dos municípios da Bacia do PCJ, uma estratégia fundamental para solução do problema
foi o consórcio entre várias prefeituras. Essa estratégia, que é priorizada tanto na política
nacional como na política estadual de resíduos sólidos, facilita a contratação de empresas
especializadas, reduz o tempo de elaboração dos planos, aumenta sua viabilidade, além de
favorecer a implementação de soluções conjuntas e captação de recursos financeiros. Cabe
ressaltar que nesse estudo, do total de municípios que já haviam concluído o plano, 62% o
fizeram através de consórcio.
O prazo de dois anos determinado para que os municípios elaborassem seus planos foi
considerado inadequado pela maioria dos entrevistados. Para os municípios que já tinham o
Plano Municipal de Saneamento Básico, houve maior facilidade para elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, pois os dados já estavam organizados e a
maior parte das ações de gerenciamento definidas. Entretanto, para os demais, o prazo se
mostrou insuficiente tanto para resolver o problema internamente como para viabilizar os
processos de licitação para contratação de empresas especializadas, elaborar o plano e realizar
as audiências públicas para sua discussão e aprovação.
4

CONCLUSÃO

Apenas uma pequena parcela dos municípios da região (26,5%) conseguiram elaborar os Planos
Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos no prazo definido pelo Ministério do Meio Ambiente.
E, a maior parte deles, só viabilizou a elaboração através da formação de consórcios.
Os pequenos municípios foram os que enfrentaram maiores dificuldades na elaboração dos
planos em função das limitações de recursos humanos (técnicos na área ambiental) e de
recursos financeiros. Nesse caso, a participação em um consórcio foi fundamental para sua
realização.
Os principais desafios enfrentados pelas prefeituras para elaboração dos planos foram a falta de
dados suficientes e realistas sobre as características e quantidade de resíduos gerados; falta de
corpo técnico capacitado; falta de recursos financeiros para elaboração e implementação dos
planos; burocracia para contratação de empresas especializadas; e prazo insuficiente para
elaboração, diante da realidade dos municípios.
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ABSTRACT: Infiltration trenches have major impact on controlling urban runoff, recovering
groundwater levels and increasing its storage capacity. Moreover, infiltration trenches may have
impact on increasing catchment’s base flow. This paper aims to analyze the potential
groundwater recharge from infiltration trenches in the urban lot scale. An infiltration trench was
constructed on an experimental basis, with area of 8,8m2, diameter of 0,1m and depth of 13,0m,
designed to retain up to 5,7m3 of stormflow. Stored volumes in the trench were calculated by
mass balance, using automatic registered data every minute on two stage gauge stations (input,
output) and a rain gauge. Results indicated a retained volume of 15m3 after 5 months. This was
equivalent to 40% of the total rainfall monitored during this period.
Keywords: infiltration trench, groundwater, rainwater.
RESUMO: Trincheiras de infiltração têm impacto no controle dos excessos de escoamentos
superficiais, na recuperação dos níveis freáticos, contribuindo para o aumento do
armazenamento de águas subterrâneas e na recuperação nos níveis de escoamento básico. Este
trabalho visa analisar volumes potenciais de recarga das águas subterrâneas com uso de
trincheira de infiltração em lote urbano. O experimento consiste da instalação de uma trincheira
de infiltração com volume dimensionado para reter até 5,7m3 e área projetada de 8,8m2 mais
um poço de recarga com diâmetro de 0,1m e 13,0m de profundidade. Para o monitoramento
dos volumes armazenados na trincheira foram utilizados 02 linígrafos e 01 estação
meteorológica para dados de níveis e precipitação. Os resultados indicam um volume de
infiltração de 15m3 em 05 meses de dados monitorados a cada 1 minuto, o que representa 40%
do total precipitado correspondente à vazão afluente.
Palavras‐chave: trincheira de infiltração, águas subterrâneas, águas pluviais.
1
1.1

ALTERAÇÃO NOS VOLUMES DE ESCOAMENTO
Redução da capacidade de retenção da água no solo

O processo de adensamento nas cidades, cujo avanço ocorre pelo desordenado crescimento
demográfico e elevada ocupação de terras por áreas impermeáveis, resulta em inúmeros
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problemas de infra‐estrutura urbana, sobretudo na escassez de água e inundações em áreas de
risco. Fundamentalmente, a descaracterização da cobertura vegetal consiste da mudança dos
padrões naturais de drenagem pelo desmatamento e a impermeabilização do solo (Semads,
2001).
Toda área de bacias urbanas é formada por um aglomerado de pequenos lotes.
Predominantemente, seu uso se torna restrito pela forma como o lote é ocupado. Um lote
ocupado por área de floresta difere hidrologicamente de um lote que é ocupado integralmente
por área construída. O pico do hidrograma resultante na saída do lote construído é
significativamente maior do que na saída da área florestada, o que significa que a modificação
da cobertura vegetal influencia na variação dos volumes de escoamento superficial na área de
captação. A partir do instante em que se retira a camada original do solo, planificando‐o e
compactando‐o, permite‐se uma perda da capacidade de retenção da precipitação e da
infiltração da água no solo, devido às mudanças nos processos hidrológicos locais (Martins,
2004).
Assim, a impermeabilização do solo sem planejamento com construções de telhados
convencionais, pavimentações de ruas por asfaltos e calçamentos em concretos, áreas de
estacionamento, entre outras, dificulta o processo de penetração das águas pluviais no solo, o
que favorece o aumento da parcela de volume de chuva que se converte em escoamento
superficial no solo.
À medida que se eleva o percentual de impermeabilidade na bacia, se eleva direta e
proporcionalmente o coeficiente de escoamento runnoff da área de contribuição do ponto de
descarga na bacia (Schueler, 1987). Diferentes tipos de cobertura do solo desempenham
funções variadas na geração do escoamento (Wei et al, 2014). Casos extremos indicam um
aumento de até seis vezes do pico de cheia em relação ao pico anterior na condição de mudança
do coeficiente de escoamento superficial (FCTH/PMSP, 1999). Consequentemente, o tempo de
resposta da bacia se altera com a urbanização, tornando‐a mais veloz e mais susceptível aos
efeitos de redução do tempo de concentração das águas urbanas.
1.2

Trincheiras e poços de infiltração

As trincheiras de infiltração surgiram como alternativa aos métodos clássicos de captação das
águas pluviais. São estruturas capazes de armazenar a água por um determinado período de
tempo, cuja infiltração ocorre naturalmente pelo solo a partir da área drenante na superfície.
Também são denominadas trincheiras de percolação ou trincheiras drenantes, sendo
consideradas uma das principais técnicas compensatórias em drenagem urbana. Quando
instaladas em áreas de lotes, sua aplicação tende a reduzir os volumes de cheias e retardar os
picos de hidrogramas (Graciosa, 2005). A concepção de projeto das trincheiras de infiltração tem
como objetivo principal neutralizar os efeitos da urbanização como medida de controle na fonte
sobre os processos hidrológicos da bacia, na forma de captação e armazenamento de águas
pluviais em pequenas áreas de drenagem. Tendo como ano‐base 2007, as trincheiras de
infiltração possuem custo de implantação estimado em US$ 50 (dólares) por metro linear
construído e custo de operação e manutenção em torno de US$ 16 (dólares) por metro
anualmente (ReCESA, adaptado 2007). Este trabalho visa analisar volumes de recarga das águas
subterrâneas a partir da implantação de uma trincheira de infiltração em lote urbano com uso
de monitoramento hidrológico.
2
2.1

METODOLOGIA
Área de drenagem do Lote experimental

O lote experimental localiza‐se no município de São Carlos, distante 230 Km de São Paulo, capital
do Estado de São Paulo, Brasil. O município encontra‐se a uma altitude média de 860 metros e
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tem área total de 1141Km2, mas apresenta apenas 67Km2 de área urbana, o que representa
apenas 6% da área total. A população estimada é de 236.457 habitantes, cuja ocupação está
concentrada em 33,25Km2 da área urbana (IBGE, 2013). Possui clima úmido subtropical, de acordo
com a classificação climática Köppen, com precipitação média anual de 1422mm e temperaturas
máxima e mínima de 27°C e 15°C (Cepagri/Unicamp, 2014).
A área de estudo está localizada no extremo norte das bacias do município, como contribuinte
da Bacia do Córrego do Jararaca, afluente do Rio Mogi Guaçu. O lote possui área total de 500m2,
com área de contribuição para a trincheira e poço de infiltração de 160 m2, correspondente a
120m2 em grama e 40m2 em área impermeável de concreto (Figura 1). As Tabelas 1 e 2
apresentam as informações hidrológicas e as características físicas da técnica utilizada no estudo
para o dimensionamento pelo Método de Envelopamento Pluvial ou Rain Envelope Method
(REM), que consiste do cálculo do volume de armazenamento como a diferença entre o volume
de entrada e saída da trincheira, baseadas em Jonasson (1984) e Urbonas e Stahre (1993).

160m2
Edifi
‐
caçã

Loteamento
São Carlos‐SP. Brasil

0
m

1500

2000

0

5

10

15m

Figura 1. Bacia do Córrego do Jararaca (adaptado Pinto, 2010) e área de loteamento com instalação da trincheira de
infiltração no município de São Carlos, SP ‐ Brasil.
Tabela 1. Dados hidrológicos para o dimensionamento da trincheira:

Dado
T
I
Vt

Discriminação
Período de retorno
Intensidade pluviométrica
Volume útil da trincheira

Valor
2
50,0
1,08

Unid.
anos
mm∙h‐1
m3

Valor
0,7
0,7
12,0

Unid.
m
m
m

Tabela 2. Características físicas da trincheira executada:

Dado
H
B
L

Discriminação
Altura útil da trincheira
Largura da trincheira
Comprimento da trincheira

Associado à trincheira foram instalados 02 poços tubulares profundos de recarga com
penetração do lençol freático, diâmetro de 0,20m e profundidade de 13m e 0,7m com tubo
perfurado em PVC e recobrimento com manta geotêxtil. A caracterização do solo por análise
granulométrica conjunta pela NBR 6502 e 5734/80 classifica o solo como areia média a fina
marrom claro com a seguinte composição: 5% areia grossa, 38% areia média, 21% areia fina,
12% silte e 24% argila. Para evitar o processo de colmatação ou de redução da condutividade
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hidráulica no interior do dispositivo, foram instaladas mantas geotexteis de recobrimento da
área escavada. Como ocorrem eventos intermitentes de precipitação, a fase crítica do processo
de colmatação é interrompida à medida que não há suprimento de água de forma contínua para
o interior do dispositivo. No entanto, são recomendadas inspeções periódicas, especialmente
nos períodos de maior freqüência de chuvas.
As medições dos volumes de entrada na trincheira e poço tubular profundo foram realizadas de
forma contínua a partir de sensores de pressão ou linígrafos automáticos de precisão, que
permitem realizar leituras de níveis a cada minuto. Localizado na seção jusante da estrutura, o
poço 2 foi monitorado para obtenção do volume de armazenamento considerando distribuição
do nível d'água em todo perfil, inclusive em função da declividade (Figura 2). A estação
meteorológica, para obtenção dos dados pluviométricos, foi instalada no próprio lote com
coleta de dados também a cada minuto de forma sincronizada com as medições de volumes
afluentes à trincheira. O intervalo de discretização dos dados foi programado para um minuto,
devido ao reduzido tempo de concentração e da velocidade de escoamento variar muito
rapidamente na área de drenagem do lote.
L = 12,0m
H = 0,7m

Trincheira
NA
Declividade 3%

Sensor de nível P1
ϕ =0,2m, h = 13m

Sensor de nível P2
ϕ =0,2m, h = 0,7m

Figura 2. Esquema longitudinal da trincheira e poço: declividade e posição de sensores de níveis.

Para determinação das lâminas de escoamento na trincheira, calcularam‐se inicialmente os
volumes precipitados ou afluentes obtidos pela multiplicação do nível pluviométrico com a
somatória das áreas de contribuição considerando os respectivos coeficientes de escoamento
correspondente a cada área (equação 1). As áreas de drenagem e de contribuição à trincheira
com 160m2 referem‐se: ao telhado da edificação, ao jardim em grama e à edificação principal.
 n

  Cei  Ai 

Vaf  P.  i1
At

(1)

Vaf: volume afluente ou precipitado (m3); P: precipitação (mm); Ai: parcela de área de
contribuição (m2); Cei: coeficiente de escoamento; At: área total (m2).
As perdas iniciais foram estimadas como o valor da precipitação acumulada imediatamente
anterior ao instante em que se inicia o escoamento.
O volume de armazenamento Varmaz na trincheira foi obtido a partir do monitoramento de nível
localizado na seção jusante da trincheira (equação 2). O cálculo deste volume considera o nível
d’água distribuído em toda seção da trincheira (Graciosa et al.,2007), incluindo a declividade.

   h(t )
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Varmaz (t): volume de armazenamento (m3); h(t): nível no poço de monitoramento (L); h0: altura
da trincheira (m); b: base menor da seção transversal da trincheira (L); B: base maior da seção
transversal da trincheira (L); L: comprimento da trincheira (L); Øb: porosidade da brita.
O volume efluente, também denominado volume de infiltração, foi obtido pela diferença entre
o volume afluente e a variação do volume de armazenamento na trincheira (equação 3).

Varmaz  Vaf  Vef

(3)

ΔVarmaz: variação de volume na trincheira (m3); Vaf: volume afluente à trincheira (m3); Vef: volume
efluente à trincheira (m3).
2.2

Cálculo do volume de armazenamento no poço de recarga

A variação do volume de armazenamento ΔV foi obtido pela diferença dos níveis máximo e mínimo
diários, ou Δh, multiplicado pela área da seção transversal do tubo, conforme equação (4):

V  ( NMax  NMin)  A

(4)

ΔV: variação do volume de armazenamento no poço (m3); NMax: nível máximo diário (m); NMin:
nível mínimo diário (m); A: área da seção transversal do poço (m2).
A variação de níveis ou Δh é determinado pela diferença entre o pico do hidrograma e o ponto
mais baixo da curva de recessão antecedente e extrapolada até o instante em que o pico ocorre
(Healy e Cook, 2002).
A subtração do nível mínimo diário supõe reduzir a variação do armazenamento ao considerá‐lo
como escoamento base.
O cálculo da lâmina equivalente ou efetiva de escoamento subterrâneo foi obtido pela relação
entre o volume armazenado e a parcela de área de contribuição do escoamento superficial ao
poço, cujo valor considera o coeficiente de escoamento da área (equação 5).

Leq 

V
 103
Ac  Ce

(5)

Leq: lâmina efetiva de escoamento subterrâneo (mm); V: volume armazenado (m3); Ac: área de
contribuição (m2); Ce: coeficiente runoff.
No coeficiente de runoff utilizou Ce = 0,2 para cobertura em grama exposta a solo arenoso de
pequena a média declividade entre 2 e 7% (ASCE, 1969).
2.3

Estimativa da taxa de recarga no poço

Para determinação da taxa de recarga utilizou‐se inicialmente a equação (6) de Zangar (Bowner,
2002), que considera o escoamento da água no poço tanto pelo fundo como pelas paredes. A
equação é válida para Lw > 10 x rw.

( 2  k  L2w )
Q

 2 Lw
)  1
ln(
rw



(6)

Q: taxa de recarga (m3/dia); K: condutividade hidráulica (m/dia); Lw: profundidade da água no
poço (m); rw: raio do poço (m)
Nas condições em que a profundidade do poço Lw é 10 vezes menor que o raio rw, empregou‐se
a equação (7) de Darcy:
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Q

K  A  (h1  h2 )
L

(7)

Q: taxa de recarga (m3/dia); K: condutividade hidráulica (m/dia); A: área da seção transversal do
cilindro (m2); h1: carga hidráulica no poço 1 (m); h2: carga hidráulica no poço 2 (m); L: distância
entre os poços (m); G: gradiente hidráulico = (h1‐h2)/L.
A lei de Darcy (equação 7) é portanto aplicada na estimativa de recarga, cujo fluxo é constante
e sem extração de água subterrânea, resultando na equação (8) onde a recarga (R) de um
aquífero livre é a velocidade (q) multiplicada pelo tempo (Δt) das medidas consecutivas (Scanlon
et al., 2002).

R  q  t

(8)

A equação (9) também foi utilizada para estimar a recarga, a partir da relação entre a capacidade
específica do meio pela variação da altura do nível freático (Healy e Cook, 2002) ou Método de
Flutuação de Superfície Livre, conhecido também como WTF (Water Table Fluctuation).

R  Sy 

h
t

(9)

R: recarga direta (m/período); Sy: redimento específico (%); ΣΔh: total da variação da elevação do
nível no poço (m); Δt: intervalo de tempo de observação (dias).
O cálculo do rendimento espcífico foi obtido a partir da condutividade hidráulica do solo em
equação (10) empírica (Maziero e Wendland, 2008).

S y  0,117  7 K

(10)

Sy: rendimento específico (%), K: condutividade hidráulica (m/dia).
Para obtenção da condutividade hidráulica K, empregou‐se a média ponderada a partir da
composição granulométrica do solo e dos valores determinados por Maziero (2005), em estudo
do aquífero freático na região central do município de São Carlos‐SP para 19 piezômetros
instalados em rede de monitoramento de águas subterrâneas (Tabela 3).
Tabela 3. Condutividade hidráulica do solo na região de São Carlos‐SP:

Solo
Areia média siltosa
Areia fina siltosa
Areia fina argilosa
Argila fina siltosa

K(1) (m/s)
7,12 x 10‐5
1,07 x 10‐5
1,43 x 10‐6
5,62 x 10‐8

Composição
38%
21%
12%
24%

(1): Maziero (2005)

3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Volume afluente ao poço profundo P1 e taxa de recarga subterrânea

O escoamento subterrâneo, cujo volume é afluente ao poço profundo, foi monitorado por um
período ininterrupto de 6 meses ou 199 dias, entre 25/04/2006 e 10/11/2006. Foram obtidos
níveis médios, máximos e mínimos diários para estimar a variação do volume afluente ao poço,
à medida que ocorrem naturalmente eventos pluviométricos.
Durante o período analisado, foram registrados 49 dias com total precipitado de 305mm,
precipitação máxima diária de 29mm e mínima de 0,3mm. O maior período de estiagem ocorreu
entre maio e junho com 33 dias sem chuva. A Figura 3 ilustra em função dos eventos
pluviométricos a variação do volume de armazenamento (esq) e respectivas lâminas
acumuladas de precipitação e de escoamento subterrâneo (dir).
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Figura 3. Volume de armazenamento no poço durante eventos pluviométricos .

O evento registrado em 26/06 com precipitação diária de 25mm, após longo período de
estiagem, não demonstrou variação significativa do volume na região de saturação ou do lençol
a partir da profundidade do poço. Da mesma forma, os eventos observados em 20/09 e 21/09,
com total precipitado de 15mm, não ocasionou alteração do volume afluente ao poço. Portanto,
embora identificada movimentação de água no interior do poço da zona não saturada para zona
de saturação, os dados não permitem informar relação direta entre o volume precipitado e o
volume infiltrado no poço, especialmente nas condições de umidade antecedente. Em 14/05 e
16/10 há sobrelevação dos volumes infiltrados de forma que não foram identificadas alterações
no descarte de água para drenagem do lote por irrigação manual ou pluviosidade. O descarte
provável é de origem montante à área de drenagem do lote com variação brusca na descarga
próxima à bacia de microdrenagem, o que pode ter afetado diretamente de forma bastante
significativa os volumes afluentes ao poço por escoamento lateral subterrâneo na zona de
recarga do aquífero.
A taxa de recarga no poço para uma condutividade hidráulica de 2,5m/dia foi obtida pela
equação de Zangar (Bowner, 2002), Darcy e pelo método WTF de Healy e Cook (2002). No
método WTF determinou‐se a somatória da elevação do nível de 2,3m para um período de 199
dias. A partir das equações (5) e (6) determina‐se um rendimento específico Sy de 13,4%, cuja
recarga foi estimada em 154,2mm. Para precipitação total de 305mm, obtém‐se uma taxa de
recarga de 51% no período entre maio e novembro de 2006. O cálculo pelo método de Zangar e
Darcy estabelece variações da taxa de recarga no tempo. Na aplicação da lei de Darcy, admitiu‐
se que a variação da carga hidráulica é equivalente a distância entre os poços de
monitoramento. Em ambos os métodos, considerou‐se a flutuação média de nível do lençol
freático para determinação de sua profundidade. A tabela 4 apresenta os resultados de
estimativa de recarga R no lote para os 03 diferentes métodos analisados e determinação da
taxa anual de recarga r (%):
Tabela 4. Parâmetros de determinação da recarga por diferentes métodos:

Método
R (mm)
r (%)

Zangar
140,0
46

Darcy
33,2
11

WTF
154,2
51

Embora com parâmetros de cálculo similares, como no caso WTF e Darcy utilizarem a
condutividade hidráulica e dados de níveis do lençol freático, notam‐se diferenças significativas
nos valores de recarga, especialmente nesses métodos. A justificativa provável ocorre na
aproximação do gradiente hidráulico igual a unidade, assim como no valor médio considerado
da condutividade hidráulica, e sem campanhas específicas de sua determinação por técnicas
conhecidas, como a do slug test.
3.2

Volume de armazenamento na trincheira

O escoamento subsuperficial na trincheira foi monitorado durante o período de chuvas entre
outubro 2006 e março 2007. Devido às condições de contorno do trabalho não foi possível
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monitorar simultaneamente as flutuações de níveis no poço de recarga e na trincheira de
infiltração. Os resultados consistem de mais de 120 eventos distribuídos em 57 dias com
intensidades pluviométricas entre 2 e 75mm/h para o intervalo de discretização no
monitoramento de 1 minuto. Na determinação do balanço hídrico na trincheira foram
calculados os volumes: afluentes ou precipitados, de armazenamento, assim como as lâminas
correspondentes à precipitação acumulada e efetiva acumulada ao escoamento subsuperficial.
As figuras 5, 6 e 7 à esquerda ilustram o comportamento dos volumes de armazenamento na
trincheira, à medida que se eleva o nível d'água, cuja resposta das lâminas de precipitação e de
escoamento é observada nas figuras à direita. As lâminas de escoamento sub‐superficial
correspondem aos volumes armazenados até o nível máximo adquirido pelo evento. A
evapotranspiração foi desprezada em cada evento, assim como lâminas de infiltrações com
tempo de concentração inferior a 1 minuto e não observadas no monitoramento.

Figura 5. Volume de armazenamento e lâmina equivalente na trincheira em 19/11/2006.

Figura 6. Volume de armazenamento e lâmina equivalente na trincheira em 25/11/2006.

Com a variação do volume de armazenamento, obteve‐se a vazão de infiltração, cujos valores
consistem da geometria da seção da trincheira, declividade e altura do nível d'água. A partir dos
resultados de nível máximo de armazenamento e vazão de infiltração, foi determinada a
correlação desses valores para determinação da equação correspondente à curva de calibragem
da trincheira, como resultado da relação cota‐descarga.

Figura 7. Volume de armazenamento e lâmina equivalente na trincheira em 06/12/2006.

A figura 8 apresenta a correlação dos valores de vazão de infiltração com a altura da lâmina
d'água dentro da trincheira. À direita da mesma figura demonstra o comportamento de resposta
das vazões afluentes em função das vazões de infiltração em cada evento. Para determinação
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das vazões de infiltração foram desprezados os eventos sem armazenamento ou com nível
d'água igual a zero.

Figura 8. Relação entre vazão de infiltração, nível d'água e vazão afluente.

Do total precipitado sobre a trincheira correspondente à vazão afluente, cerca de 30% foi
armazenado para posterior infiltração. Os resultados estimam que 8% da precipitação total são
perdas decorrentes de volumes desprezados nos cálculos, como: lâminas de rápida infiltração,
evapotranspiração e acúmulos de volume d'água em depressões de áreas impermeáveis.
Durante o período de 5 meses de monitoramento, há elevada contribuição de volume d'água na
zona não saturada, ainda que no sistema implantado ocorra perda de escoamento superficial
para microdrenagem, entre 40% e 60%.
4

CONCLUSÕES

Os resultados indicam que as condições de instalação de trincheiras de infiltração influenciam
na capacidade de armazenamento das águas pluviais, à medida que ocorre a descarga do volume
superficial para o interior do dispositivo. Para determinação do volume de infiltração,
recomenda‐se monitorar vazões à montante e à jusante da trincheira ou vazões afluentes e
efluentes da trincheira. Para otimizar a utilização de tubulações perfuradas de PVC em sistemas
de escoamento superficial para descarga de escoamento sub‐superficial e uma melhor eficiência
no volume de armazenamento, sugere‐se dimensionamento de furos e testes com declividade
no local, embora tenha ocorrido até 30% de vazão de infiltração. Na utilização de poços de
infiltração em zonas de aquífero não‐confinado, o monitoramento não apresentou resultados
compatíveis da literatura, ainda que os cálculos determinam taxa de recarga de até 51%. Embora
observadas características heterogêneas no tipo de solo da região, se obtidos mais resultados
em diferentes períodos sazonais, a taxa de recarga anual pode se aproximar dos valores entre
4% e 35% encontrados por Maziero e Wendland (2008).
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ABSTRACT: The recurring problems of water scarcity due to growing water demands and
problems of pollution of water sources, the development of measures to promote the proper
use of water, favoring more noble uses is one of the current challenges in the management of
existing water resources. The rainwater harvesting is a very attractive option for minimizing the
effects of water scarcity in large urban centers and also the costs generated by the consumption
of water obtained from traditional sources. Based on rainfall data, coverage area to capture and
water demand, a detailed study was developed to evaluate the potential of utilizing rain water
for use in a housing of social interest in the city of Recife. For both were sized and compared
volumes of reservoirs through methods Rippl, Azevedo Neto, German and English, presents the
Brazilian standard NBR 15.527 / 07. Through the simulations for a housing development was
obtained different values for the storage capacity of rainwater for the same housing
development in the use of different methods: Rippl (1.766m3), Azevedo Neto (137m3), German
(376m3) and English (406m3).
Keywords: Rainwater, social housing.
RESUMO: Os recorrentes problemas de escassez de água devido às crescentes demandas
hídricas e problemas de poluição dos mananciais, o desenvolvimento de medidas destinadas a
promover o adequado uso da água, privilegiando usos mais nobres é um dos atuais desafios da
gestão dos recursos hídricos existentes. O aproveitamento de águas pluviais é uma opção muito
atrativa para a minimização dos efeitos da escassez de água nos grandes centros urbanos e
também dos custos, gerados pelo consumo de água obtida a partir de fontes tradicionais. Com
base em dados pluviométricos, área de cobertura para captação e demanda de água, foi
desenvolvido um estudo detalhado para avaliação do potencial do aproveitamento de águas de
chuvas para utilização em um conjunto habitacional de interesse social na cidade do Recife. Para
tanto foram dimensionados e comparados volumes de reservatórios através dos métodos de
Rippl, Azevedo Neto, Alemão e Inglês, presentes na norma brasileira NBR 15.527/07. Através
das simulações para um conjunto habitacional obteve‐se diferentes valores para a capacidade
do armazenamento da água de chuva para um mesmo conjunto habitacional na utilização de
métodos distintos: Rippl (1.766m3), Azevedo Neto (137m3), Alemão (376m3) e Inglês (406m3).
Palavras‐chave: Águas pluvias, construção social.
1

INTRODUÇÃO

Com o decorrente aumento populacional de pessoas com baixa renda, a aquisição de uma
moradia própria tem se tornado cada vez mais difícil na Região Metropolitana do Recife, pois
com o desenvolvimento econômico das cidades que compõe essa área o preço dos imóveis tem
aumentado significativamente.
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Além disso, obras para a melhoria das cidades estão sendo feitas em áreas que são habitadas
por pessoas mais humildes, de modo, que elas acabam sendo relocadas para outros lugares.
Assim, é crescente a construção de conjuntos habitacionais de interesse social no Brasil e na
Região Metropolitana do Recife, através das prefeituras, em parceria com a Caixa Econômica
Federal, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e o PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento), devido Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.
A conservação da água é cada vez mais discutida, já que a água é um bem finito. Assim, o sistema
de aproveitamento de águas pluviais em conjuntos habitacionais de interesse social, surge como
uma alternativa de redução do consumo de água potável em atividades não tão nobres como,
rega de jardins, lavagem de carros, pátios e calçadas.
Os principais motivos que levam à decisão de se utilizar água de chuva são basicamente os
seguintes:
 conscientização e sensibilidade da necessidade da conservação da água;
 região com disponibilidade hídrica menor que 1.200m3/habitante x ano;
 elevadas tarifas de água das concessionárias públicas;
 retorno dos investimentos (payback) muito rápido;
 instabilidade do fornecimento de água pública;
 exigência de lei específica;
 locais onde a estiagem é maior que 5 meses;
 locais ou regiões onde o índice de aridez seja menor ou igual a 0,50.
2

OBJETIVO

A pesquisa teve como objetivo avaliar a viabilidade de implantação de sistema de captação e
armazenamento de águas de chuva em um conjunto habitacional de interesse social com o
intuito de minimizar a utilização de água potável para fins em que não seja exigido o padrão de
potabilidade, realizando o dimensionamento de um reservatório através de métodos
encontrados na norma brasileira NBR 15.527/07. Por fim, fazer a análise comparativa dos
resultados obtidos pelos métodos de Rippl, Azevedo Neto, Alemão, Inglês para o local em
estudo.
3

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Segundo o Art. 34 do Plano Diretor do Município do Recife (Lei Nº 17511 /2008), Habitação de
Interesse Social (HIS) é toda moradia com condições adequadas de habitabilidade, definidas em
lei específica, destinada à população de baixa renda e que atenda aos padrões técnicos definidos
pelo órgão competente da municipalidade (Recife, 2008).
Para Bonduki (1998) é a habitação produzida e financiada por órgãos estatais destinada à
população de baixa renda, mas num sentido mais amplo, que inclui também a regulamentação
estatal da locação habitacional e incorporação, como um problema do Estado, da falta de
infraestrutura urbana gerada pelo loteamento privado (Bonduki, 1998 apud Maciel, 2014).
No Brasil, em 2003 foi criado o Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades (CNC),
onde teve o início de ações fortemente participativas, através da realização das conferências
municipais, estaduais e nacional das cidades, de definição da Política Nacional de Habitação
(PNH), aprovada em 2004 pelo CNC. A PNH é uma das políticas setoriais que faz parte da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano e tem como objetivo a recuperação do processo de
planejamento no setor habitacional, oferecendo condições institucionais para garantir acesso à
moradia digna, urbanizada e integrada à cidade. Para sua concretização foi instituída uma
estratégia de prática gradual de seus instrumentos, recursos e programas (Brasil, 2010 apud
Maciel, 2014).
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A Prefeitura da Cidade do Recife possui o programa municipal de habitação desde 2009, “Recife
Mudando pra Melhor”, onde construiu e entregou 2.865 moradias, em 22 conjuntos
habitacionais, e outras 3.000 novas moradias estão sendo concluídas (Recife, 2014).
4

METODOLOGIA

O estudo consistiu a princípio na seleção de um conjunto habitacional de interesse social na
Região Metropolitana do Recife que representasse de forma genérica esse tipo de habitação,
calculando a demanda hídrica não potável dos moradores. Dados pluviométricos na região em
um dado período representativo foram obtidos para, fazer as simulações através do método
Rippl, Azevedo Neto, prático Alemão e prático Inglês.
4.1 Conjunto residencial Via Mangue
O conjunto habitacional Via Mangue, objeto de estudo das simulações dos reservatórios, possui
características encontradas na maioria desse tipo de habitação. O conjunto apresenta medição
individualizada de água, pois segue a legislação estadual Nº 12.609, de 22 de junho de 2004, que
institui a obrigatoriedade da instalação de hidrômetros individuais nos edifícios no Estado de
Pernambuco.
Este habitacional possui 10 blocos de apartamentos com 8 unidades por pavimento (Térreo + 3
pavimentos), resultando em um total de 320 unidades habitacionais, sendo 20 unidades,
localizadas no pavimento térreo, adaptadas para pessoas com deficiência física. O conjunto
possui em suas áreas comuns um estacionamento com 78 vagas rotativas, 2 edículas de lixo, um
playground com área de 1.697,89m2, guarita, um centro comunitário e um mini campo. A área
verde total contabiliza 4.073,80m2. A cobertura total dos 10 blocos possui uma área de 4.356,00
m2. Cada unidade habitacional tem uma área total de 39,98 m2, com os seguintes ambientes:
uma sala, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço.
O sistema predial de água fria em cada bloco é composto por quatro caixas d’águas superiores,
de poliéster insaturado, com capacidade total de 20.000 litros, localizadas numa laje na
cobertura e um reservatório inferior com capacidade de 40.000 litros.
Cada apartamento apresenta os seguintes aparelhos de consumo de água fria: 1 bacia sanitária
com caixa acoplada, 1 chuveiro, 1 lavatório, 1 pia de cozinha e um tanque.
A água é fornecida pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e os usuários
informam não haver problema em relação ao abastecimento de água no conjunto atualmente.
Portanto, não há fontes alternativas de abastecimento de água (carro‐pipa, poço) para o
conjunto Via Mangue.
No conjunto não existe pontos de abastecimento de água para uso comum como a lavagem de
veículos e motos, as áreas comuns e rega dos jardins. Estas atividades são provenientes da água
dos apartamentos dos usuários.
O conjunto habitacional possui diversas áreas físicas, como minicampo, playground e
estacionamento, para uma possível implantação de um reservatório inferior do sistema de
captação de águas pluviais, principalmente nas áreas comuns.
4.2 Demanda hídrica não potável das áreas comuns
Este dado deve ser definido a partir de estudos do uso final para um consumo específico em
cada edificação. Ele representa a percentagem de água potável que pode ser substituída por
água pluvial para o consumo da água em análise, além de também representar valor máximo de
economia de água potável que se pode alcançar com o uso da água pluvial.
O cálculo do número de moradores foi baseado na taxa de ocupação de acordo com a natureza
do local, que para edificação residencial foi considerado duas pessoas por dormitório. Como são
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dois quartos por apartamento, a média são 4 pessoas, e possui 320 unidades habitacionais
ocupadas, tendo um total de 1.280 moradores.
A previsão do consumo de água que poderia ser substituído por água de chuva foi realizado a
partir de dados do SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que
indicam a quantidade de água consumida em atividades de rega e lavagem de carros. Estas,
foram multiplicadas pela sua frequência durante o mês e somadas, obtendo assim, a demanda
hídrica do conjunto habitacional que poderia ser substituída por água de pluvial, tabela 1.
Tabela 1. Demanda hídrica para o consumo de água pluvial nas atividades do condomínio.

Atividade
Rega de gramado e
jardim
Lavagem de carro

Taxas adotadas
2 litros por metro
quadrado
216 litros por carro

Frequência mensal
30 dias

Total Atividades
488,86 m3/mês

2 vezes
Total mensal

33,7 m3/mês
522,56 m3/mês

Portanto, a quantidade de água pluvial destina as atividades comuns do conjunto habitacional
Via Mangue é 522,56 m3/mês e 6.270,72 m3/ano.
4.3 Precipitação pluviométrica
Em relação ao regime pluviométrico, Recife é caracterizada pela alta variabilidade espacial e
temporal das chuvas. O período que apresenta os maiores valores de precipitação é de
aproximadamente 6 meses de duração, que se estende de março a agosto, entretanto apresenta
um período máximo de chuva (estação chuvosa), que vai de abril a julho, cujos valores são de
aproximadamente 60% da chuva anual. (Assis,Correia, Silva, Sousa; 2013).
De acordo com o banco de dados da Unidade de Hidrometeorologia do Instituto de Tecnologia
do estado de Pernambuco (HIDROMET/ITEP), o município do Recife possui precipitação total
anual acima de 2.000mm (Pernambuco, 2006).
Através de dados pluviométricos da cidade do Recife fornecido pela APAC (Agência
Pernambucana de Águas e Climas) do posto da Várzea, os dados de chuvas foram preparados
para dimensionar os reservatórios de águas pluviais utilizando uma série histórica entre os anos
de 1982 e 2011, conforme mostra a Figura 1 e 2.

Chuva anual (mm)

Chuvas Anuais no Posto Várzea da Cidade do Recife
4000
2000
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Anos de 1982 a 2010

Precipitação
Pluviométrica (mm)

Figura 1. Precipitação pluviométrica anual nos anos de 1982 a 2010.

Média de Chuvas Mensais no Recife
500
0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Meses do Ano

Figura 2. Variabilidade sazonal da chuva na Região Metropolitana do Recife, representado pelas chuvas médias
mensais no período de 1982 a 2010.
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Ao analisar a série histórica do posto Várzea durante um período de 30 anos, obtiveram‐se os
valores correspondentes à precipitação anual na Região Metropolitana do Recife e às médias
mensais de chuvas na região, tabela, que servem de subsídio para calcular os reservatórios para
o armazenamento de água.
Tabela 2. Precipitação pluviométrica média mensal dos anos de 1982 a 2010 do posto Várzea.

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Precipitação Pluviométrica
média (mm)
104,23
138,91
212,18
309,26
328,88
393,56
367,77
220,93
97,61
55,41
39,78
53,24

Como resultados temos que a média mensal é de 193,48 mm e o desvio padrão foi 129,94mm.
Nota‐se que o desvio padrão mensal foi alto pois no mês de junho houve uma precipitação
média de 393,56; enquanto, no mês de novembro ocorreu uma diminuição de chuva
acarretando numa média de 39,78.
Já a média de chuvas anuais foi à soma de todas médias mensais resultando em 2.321,78mm
com desvio padrão de 525,72; bem inferior se comparado com o desvio mensal.
4.4 Área de Captação
Segundo May (2004), a água pluvial é coletada em áreas impermeáveis, como telhados. Para
Tomaz (2003), geralmente a captação é feita nos telhados das casas ou indústrias, podendo ser
os mesmos edificados de telhas de cerâmica, telhas de zinco, telhas de ferro galvanizado, entre
outros, podendo estar inclinados, pouco inclinados ou planos.
Ressalta‐se que as calhas e os condutores verticais devem ser dimensionados corretamente,
pois estruturas mal dimensionadas podem causar um aproveitamento de água inferior ao
pretendido na norma brasileira, NBR 10.844 (ABNT, 1989), que trata das instalações prediais de
águas pluviais. No conjunto habitacional Via Mangue tem‐se uma área de coberta destinada a
captação de 3.300 m2 que pode ser muito bem utilizada para captar as águas pluviais. Esse
cálculo da área de contribuição foi realizado através da NBR 10.844/89, conforme a equação na
figura 1 abaixo:
 A é a área de contribuição, em m2;
 a é a largura, em m;
 h é a altura da tesoura, em m;
 b é o comprimento, em m.
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Figura 1. Indicação para cálculo da área de contribuição. Fonte : ABNT/NBR 10844 (1989).

Entretanto, como temos uma área verde de 4.073,80m2 para o cálculo dos reservatórios
adotou‐se uma área de 200m2 desse total para captação. A soma do resultado obtido pela
norma com os 200m2 foi à área de captação de água pluvial, 3.500m2.
4.5 Método de dimensionamento de reservatórios
A implantação de sistemas de coleta, tratamento e de uso das águas pluviais envolvem a
determinação de dados como: precipitação média local, área de coleta, coeficiente de
escoamento superficial, caracterização da qualidade da água, elaboração de projetos dos
reservatórios e de sistemas complementares, identificação dos usos da água e o
estabelecimento do tipo de tratamento a ser aplicado às águas pluviais. Assim, cada sistema
deve ser projetado para condições específicas do local (Chilton apud lage, n.d.).
Os métodos de dimensionamento de reservatórios partem do pressuposto de que nem sempre
haverá chuva suficiente para atender toda a demanda e que nem sempre será possível
armazenar toda a água pluvial precipitada, seja por questões físicas ou econômicas. Os métodos
de dimensionamento de reservatórios devem compatibilizar produção com demanda e
identificar o percentual de demanda possível de ser atendida em cada sistema tornando‐o mais
eficiente e com menor gasto possível (Prosab, 2006).
Os métodos são todos aproximados e servem somente para um pré‐dimensionamento, devendo
a solução final ser decidida pelo projetista, levando‐se em conta os custos, condições de
suprimento da concessionária em caso de falta de água e outras considerações consideradas
necessárias.
4.5.1 Método Rippl
O método de Rippl ou método das massas foi criado em 1883, geralmente super dimensiona o
reservatório, mas é bom usá‐lo para verificar o limite superior do volume do reservatório de
acumulação de águas de chuvas. Neste método podem‐se usar as séries históricas de dados
pluviométricos mensais ou diárias. Também, ele não leva em conta a evaporação da água.
Um dos grandes problemas do Método de Rippl é a análise sequencial de pico pois não tem
maneira de calcular a probabilidade de falhas. Entretanto o método de Rippl ainda é o mais
usado no mundo.
O volume do reservatório é calculado pelas seguintes equações:
(1)
(2)
ΣS
Sendo que : ΣD

, somente para valores
ΣQ

Onde:
 t é precipitação de chuva;
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A é área de captação;
S (t) é o volume de água no reservatório no tempo t;
Q (t) é o volume de chuva aproveitável no tempo t;
D (t) é a demanda ou consumo no tempo t;
V é o volume do reservatório, em metros cúbicos;
C é o coeficiente de escoamento superficial.

Na simulação deste método para a capacidade do conjunto habitacional utilizou‐se uma planilha
(tabela 3) e obteve‐se que a capacidade do reservatório seria 1.766m3.
Tabela 3. Planilha do método Rippl aplicada aos dados do conjunto habitacional Via Mangue.

RIPPL

Mês

Chuva
Média
Mensal
(mm)

Demanda
Mensal (m³)

Coluna 1
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Coluna 2
104,23
138,91
212,18
309,26
328,88
393,56
367,77
220,93
97,61
55,41
39,78
53,24
2.321,76

Coluna 3
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
522,56
6.270,7

Área de
Captação
(m²)
Coluna 4
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00

Diferença
Volume de
entre
Chuva
Demanda e
Mensal
Volume de
(m³)
Chuva (m³)
Coluna 5
Coluna 6
292
231
389
134
594
‐72
866
‐343
921
‐398
1.102
‐579
1.030
‐507
619
‐96
273
249
155
367
111
411
373
149
6.501

Volume do
Reservatório (m³)
1.766

4.5.2 Método Azevedo Neto
O prof. Azevedo Neto trabalhou no desenvolvimento de um método prático para o
aproveitamento de água de chuva . Assim, chegou na seguinte equação para obter o volume do
reservatório.
0,0042

(4)

0,0042

2.321,78

136.521

137

4

3.500

3

Onde:
 P é a precipitação média anual em milímetros;
 T é o número de meses de pouca chuva ou seca;
 A é a área de coleta, em metros quadrados;
 V é o volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, em litros.
Nota‐se que o reservatório calculado pelo método Azevedo Neto, 137 m3, é bem menor do que
o pelo método Rippl, 1.766 m3.
4.5.3 Método Prático Alemão
O método prático Alemão trata‐se de um método empírico, no qual o volume a ser adotado para
o reservatório deve ser 6% do menor valor entre V e D, ou seja:
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;

0,06

6.501; 6.270,72
376

(4)
0,06

3

Sendo:
 V é o volume aproveitável de água de chuva anual, em metros cúbicos;
 D é a demanda anual da água não potável, em metros cúbicos;
 Vadot é o volume de água do reservatório, metros cúbicos.
No caso do conjunto habitacional obteve‐se um reservatório com capacidade de cerca de 376m3
de armazenamento cujo resultado está entre o método Rippl e o Azevedo Neto.
4.5.4 Método Prático Inglês
Nesse método o volume de chuva é obtido pela seguinte equação:
0,05
0,05

(5)
2.321,78

406.311,5

406

3.500
3

Onde:
 P é a precipitação média anual, em milímetros;
 A é a área de coleta, em metros quadrados;
 V é o volume de água aproveitável e o volume de água da cisterna, em litros.
Para o conjunto habitacional Via Mangue o valor do reservatório seria de aproximadamente
406m3.
5

RESULTADOS

Com as séries históricas do regime de chuvas da cidade do Recife pode‐se chegar as médias
mensais e anuais de chuva durante o período entre os anos de 1982 e 2011. Constatando‐se
através desses dados que o mês mais chuvoso é junho com uma precipitação média de
393,56mm, entretanto, o mês com menos chuva foi o de novembro com aproximadamente
39,78mm.
Através das simulações com a série de dados obteve‐se diferentes valores para a capacidade do
armazenamento da água de chuva para um mesmo conjunto habitacional na utilização de
métodos distintos: Rippl (1.7663), Azevedo Neto (137m3), Alemão (376m3) e Inglês (406m3). Isso
deve‐se ao fato dos diferentes parâmetros considerados por cada método, indicados abaixo:
 Rippl: demanda, precipitação e área de captação
 Azevedo Neto: precipitação, área e meses de seca
 Prático Alemão: demanda e volume anual de chuva
 Prático Inglês: precipitação e área
Ao analisar os diferentes métodos com a capacidade dos reservatórios calculados com o volume
de chuva anual que deixa‐se de captar e capacidade disponível que não são preenchidas por
água pluvial, obteve‐se os valores da tabela 4.
O método que deixa de captar o maior volume de chuva anual é o Rippl, entretanto o
reservatório é extremamente grande (1.766m3), resultando no método que deixa o reservatório
mais ocioso com 14.691m3 sem ser preenchido. Nele, o reservatório nunca fica completo.
O método que deixa o reservatório menos ocioso anualmente é o de Azevedo Neto, porém, o
volume de chuva capitado anualmente é muito menor do que em qualquer outro método pois
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o armazenamento é de apenas 137m3 mensalmente. Durante 11 meses o reservatório está
totalmente preenchido.
Tabela 4. Resumo da média de chuva mensal em relação à capacidade dos reservatórios com os valores anuais de
chuva não captar e os que faltam preencher totalmente os reservatórios.

Rippl
Capacidade do reservatório (m3) 1.766
Volume de chuva anual não
0
captados (m3)
Volume de chuva anual que falta
14.691
encher o reservatório (m3)

Azevedo

Alemão

Inglês

137

376

406

4.883

2.888

2.695

26

899

1.066

O método Alemão deixa o reservatório totalmente cheio durante 7 meses do ano e deixa de
captar cerca de 1.995m3 de água pluvial anual se comparado com o de Azevedo Neto, além
disso, possui uma capacidade maior que a de Azevedo com 239m3 a mais mensalmente.
O método Inglês deixa de captar menos água pluvial do que o Alemão e Azevedo Neto, 2.695m3
em 1 ano, mas, está entre o de Azevedo e o Alemão no que diz respeito a deixar o reservatório
ocioso anualmente, 899m3. Ele fica completamente cheio durante 6 meses do ano.
6

CONCLUSÕES

O aproveitamento da água de chuva deverá ser usado somente para fins não potáveis e deve
ser considerado como mais um recurso hídrico disponível. Com a utilização de águas pluviais
pode‐se reduzir o uso de água potável para fins onde não necessite da qualidade da mesma.
A eficácia do sistema de captação e uso de água pluvial, e a consequente redução do consumo
da água, vai depender do correto dimensionamento e características do sistema.
A NBR 15.527/07 propõe que o dimensionamento da capacidade do reservatório de águas
pluviais seja feito por vários métodos. Ao analisar os métodos de Rippl, Azevedo Neto, Alemão
e Inglês para um conjunto habitacional; nota‐se que ocorre uma variação muito grande quanto
ao volume do reservatório. Assim, fica a critério do responsável pela implantação do sistema de
captação de águas pluviais definir qual o mais viável economicamente, pois a norma brasileira
NBR 15.527/07 não especifica qual o melhor método para dimensionar.
A implantação de um sistema de captação de águas de chuvas em um conjunto habitacional
seria essencial para que as áreas comuns do mesmo dispusesse de água para lavar veículos e
calçadas, além de regar as plantas e o mini campo.
O interessante seria que na fase de concepção de projeto do conjunto habitacional ocorresse o
planejamento do sistema de captação de águas pluviais, pois, já está previsto em lei no Brasil,
além de ser uma forma de contribuição para economia de água na natureza.
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ABSTRACT: This paper aims at analyzing the construction and demolition waste (CDW) collecting
system from the small quantity generators in the city of Recife, taking under consideration the
three dimensions of sustainability: Environmental, social and economic. The CDW small quantity
generator is the one who generates up to 1m³ a day of CDW, to whom the legislation requires
the installation of small quantity collecting points distributed homogenously in the city and
located according to a previous diagnosis of irregular depositions. In order to do so, a literature
review concerning the topic was proceeded, a data collection from the company responsible for
the urban cleaning of the city and visits to the CDW small quantity collecting points took place
in order to understand the operation of these points. After the analysis of all these procedures,
it was possible to find out that the equipment are not adequately installed in order to receive
the CDW generated by the small quantity generators.
Keywords: Construction and demolition waste, Small quantity generators, Sustainable
development
RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar o sistema de recolhimento de resíduos de
construção e demolição (RCD) dos pequenos geradores na cidade do Recife, tomando como base
as três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e econômica. O pequeno gerador é
aquele que gera até 1m³/dia de RCD, para o qual a lei prevê a instalação de pontos de
recolhimento de resíduos (PRR) distribuídos homogeneamente na cidade localizados de acordo
com um diagnóstico de deposição irregular. Para tal, foi feito um levantamento bibliográfico a
respeito do tema, recolhido dados com a empresa responsável pela limpeza urbana e
manutenção da cidade e realizadas visitas aos PRR, com o objetivo de conhecer seu
funcionamento. Foi possível perceber que os equipamentos de fato não estão instalados de
forma adequada para recolher o RCD gerado pelos pequenos geradores.
Palavras‐chave: Resíduos de Construção e Demolição, Pequenos Geradores, Desenvolvimento
Sustentável.
1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios da atualidade. O consumo sem
controle de recursos naturais e o aumento da geração de resíduos sólidos têm sido preocupação
constante da sociedade, que busca por um modelo mais equitativo de desenvolvimento. Leite
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(2012) considera que esse panorama deve ser compreendido como oportunidades de refazer a
cidade existente, reinventando‐a de modo inteligente e inclusivo.
A indústria da construção civil exerce uma grande contribuição para o desenvolvimento da
economia dos países. No Brasil, cerca de 14% do Produto Interno Bruto (PIB) está representado
pelo setor, responsável pela geração de empregos diretos e indiretos, como também pela
influência que exerce em outros setores como a produção de insumos, equipamentos e serviços
intrínsecos ao processo produtivo (Martins, 2012).
Em resposta às características atuais do mercado e do estilo de vida adotado pelo mundo
contemporâneo globalizado, a cadeia produtiva da construção civil necessita estabelecer novos
modelos de produção sustentáveis, principalmente no setor de materiais de construção, o qual
consome grande quantidade de recursos naturais em seus processos produtivos. Apesar do
panorama positivo que o setor exerce sobre a economia, do montante dos resíduos gerados no
ambiente urbano, 41 a 70% desse volume são produzidos pela atividade da construção civil.
(Pinto, 1999).
Nesse cenário, os resíduos da construção e demolição (RCD) constituem um dos maiores
problemas nas cidades brasileiras que, segundo Gusmão (2008) é agravado pela falta de uma
política eficiente de gerenciamento. O autor ainda afirma que, embora 90% dos RCD possam
ser reaproveitáveis a taxa de reciclagem ainda detém um percentual muito baixo e a forma
inadequada de destinação, além de ocasionar uma série de impactos de ordem econômica,
social e ambiental, inviabiliza o seu reaproveitamento.
Atualmente, o principal mercado consumidor do RCD reciclado é o de obras geotécnicas, com
destaque para a base de pavimentos, embora mesmo nessa aplicação ainda se enfrentem
consideráveis resistências do mercado (Agopyan & John, 2011). Dessa forma, os problemas
causados por esses resíduos, ou melhor, pela sua gestão devem ser constantemente
considerados (Sáez et al., 2011).
A deposição de RCD em locais inadequados sem a utilização de técnica como dispostos na
Resolução 307/02 do CONAMA e ABNT NBR 10.004/04 é um problema que traz consequências
significativas para a sociedade, propiciando a proliferação de pragas urbanas (baratas, ratos,
etc.) e colocando em risco a saúde da população. Outro agravante da disposição inadequada dos
RCD é que em grande parte são colocados em áreas de Preservação Permanente (APP), ou seja,
áreas de grande importância pela função ambiental conforme o Código Florestal (Lei 4.771 de
15 de Setembro de 1965). Portanto, merecem uma atenção especial e devem ser preservadas e
protegidas. (Silva & Fernandes, 2012).
Nesse contexto, a cidade do Recife convive com grandes problemas oriundos dessa atividade
pela inadequada deposição do RCD causando significativos impactos ambientais. O conceito
operacional de sustentabilidade, o triple botton line, integra os aspectos ambientais, sociais e
econômicos. Logo, o tripé da sustentabilidade não pode considerar suas vertentes como
concorrentes, mas como partes inseparáveis de um mesmo processo.
Desta forma, pretende‐se neste artigo, identificar os locais que estão implantados os pontos de
recolhimento de pequenos volumes na cidade do Recife, a fim de avaliar a sua contribuição para
a gestão adequada dos resíduos da construção oriundos do pequeno gerador, visando melhorias
no funcionamento destes pontos como instrumento para o desenvolvimento sustentável da
cidade.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi elaborada em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada uma revisão
bibliográfica acerca do tema, onde foram observados os critérios de gestão dos RCD oriundos
de pequenos geradores, os aspectos legais e sistemas de implantação e funcionamento de
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pontos de entrega voluntária (PEV) em distintas cidades brasileiras e os aspectos sustentáveis
envolvidos. Em seguida, foram coletadas informações fornecidas pela Empresa de Manutenção
e Limpeza Urbana (EMLURB) referente aos pontos de recebimento de resíduos (PRR) na cidade
do Recife. Na segunda etapa, foi realizado o trabalho de campo através de visitas in loco em
cada PRR para identificação e mapeamento desses pontos. Foram avaliados: a forma de
funcionamento, o tempo de operação, a infraestrutura, a locação no terreno, a mão de obra
empregada, a relação com o entorno e as necessidades da vizinhança. Os PRR também foram
analisados quanto a conformidade com os aspectos de sustentabilidade em suas vertentes
ambiental, econômica e social e confrontados com a legislação vigente, atentando para seu local
de implantação, condições de recebimento de resíduo e de funcionamento.
3

CONTEXTUALIZAÇÃO LEGAL

A Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (Brasil, 2002) foi um marco
na história da gestão de resíduos de construção e demolição no Brasil. Este documento institui
que gerador de resíduo de construção é responsável pelo seu gerenciamento e disposição final.
Após as definições do CONAMA, outras legislações foram desenvolvidas no âmbito federal a fim
de controlar a situação do RCD de forma mais localizada. Assim, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei Nº 12.305 (Brasil, 2010a), definiu instrumentos para a gestão de resíduos
sólidos, delegando responsabilidades para as instâncias estaduais e municipais, sendo as
prefeituras municipais responsáveis por definir em seu Plano Municipal de Gestão de Resíduos
da Construção Civil quem são e o papel dos pequenos e grandes geradores.
No Recife, a Lei 17.072 (Recife, 2005) estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, definindo o pequeno gerador como aquele
responsável pela atividade de construção, demolição, reforma, escavação e correlatas que
gerem volumes de resíduos de até 1 m³ por dia, sendo proibida a disposição em qualquer volume
para a coleta domiciliar regular. Já os grandes geradores são aqueles que geram volumes
superiores a 1m³/dia, devendo elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil (PGRCC), informando a quantidade, qualidade, transporte e destinação desse resíduo.
Dessa forma, como há a obrigatoriedade da destinação correta de RCD para o pequeno gerador,
mas não sua prestação de contas, a legislação oportuniza a destinação irregular de RCD neste
seguimento.
Como forma de facilitar e disciplinar a ação correta dos geradores, fiscalizar os fluxos dos
materiais e incentivar a adoção dos procedimentos corretos para disposição de resíduos de
construção, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou o manual para implantação de sistema
de gestão de resíduos de construção civil em consórcios públicos (Brasil, 2010b). Este manual
prevê a criação de pontos para recebimento de pequenas quantidades de resíduos da
construção e demolição com o objetivo de facilitar o descarte do RCD sob condições e locais
adequados; o disciplinamento dos atores e dos fluxos; e o incentivo à minimização da geração e
à reciclagem, a partir da triagem obrigatória dos resíduos recolhidos. Essas ações precisam ser
acompanhadas de um programa de informação ambiental e de um programa de fiscalização que
seja rigoroso, buscando parcerias com a implementação de um processo de monitoramento e
melhoria contínua, que levem o município a reduzir a necessidade de ações corretivas (Brasil,
2010b).
4

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

A implantação destes pontos de recolhimento deve ser baseada num prévio diagnóstico da
região, a fim de conhecer a localização dos pontos irregulares de deposição, o perfil dos
geradores, a área necessária para a construção do ponto e o investimento financeiro a ser
disponibilizado. Banias et al. (2010) afirma que deve ser feita uma avaliação de multicritérios
para um melhor direcionamento de locação de pontos de entrega de resíduos de construção,
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combinando critérios ambientais, econômicos e sociais, em um esforço para o envolvimento,
aceitação local e viabilidade. É fundamental considerar, ainda, o desenvolvimento e os custos
de operação, a existência necessária de todas as infraestruturas básicas (rede viária, mão de
obra disponível, etc.), a distância do outro ponto existente, a distância dos aterros sanitários e
a aceitação social.
Os pontos de recolhimento de pequenos volumes devem ao mesmo tempo servir a outros tipos
de resíduos, como por exemplo, resíduos recicláveis e até mesmo lâmpadas, pneus, baterias
entre outros. Devem estar localizados de acordo com as áreas críticas de deposição irregular,
distribuídos de forma homogênea e distando no máximo 2,5km do gerador, como sugerido no
manual (Brasil, 2010b). Também se devem incorporar os seguintes aspectos:
 Colocação de uma cerca viva nos limites da área, reforçando seu papel ambiental;
 Possuir espaços para recepção de resíduos segundo tipo, claramente identificados;
 Criação de platôs com rampas para facilitar a colocação dos resíduos nos recipientes;
 Ter espaço para manobra dos veículos coletores e/ou que irão dispor os resíduos;
 Ter placa informativa sobre a sua finalidade: local correto para deposição de pequenos
volumes de RCD, resíduos volumosos, coleta seletiva e logística reversa.
Ao tempo em que se instalam os pontos de recebimento, devem‐se reordenar os pontos de
deposição irregular e informar a população. Segundo Silva & Fernandes (2012), esses locais de
recolhimento de pequenos volumes de RCD merecem uma análise exclusiva para avaliar a
eficiência destes locais.
5

SITUAÇÃO DOS PRR NA CIDADE DO RECIFE

Segundo a EMLURB o Recife possui nove pontos de recolhimento de resíduos dispostos pela
cidade. No entanto, atualmente oito pontos estão em funcionamento. A localização dos pontos
foi determinada em função da geração elevada de resíduos no local e também pela dificuldade
na coleta pela prefeitura. Todos os pontos possuem um compactador para resíduo orgânico e
caçambas estacionárias para deposição de resíduos volumosos. A administração é realizada por
uma empresa contratada pela prefeitura da cidade, que é responsável pela coleta, transporte e
deposição dos resíduos sólidos dos pontos, bem como pelo treinamento da equipe de coleta e
de operação.
5.1

PRR Afogados

O ponto de recolhimento de resíduos de Afogados está localizado na zona oeste do Recife,
especificamente no espaço da feira livre de Afogados. O ponto conta com um compactador e
uma caçamba estacionária, que recebe principalmente resíduos da feira e do Mercado Público
de Afogados, local de difícil acesso para o caminhão de coleta. Os coletores da feira trabalham
com carros coletores e um carro engradado para resíduos mais volumosos O caminhão coletor
recolhe o resíduo orgânico todas as noites e os inorgânicos a cada dois dias, ou quando há
necessidade.
Durante a visita, percebeu‐se que o local não é próprio para o recebimento de resíduos de
construção trazidos pela população, uma vez que é de difícil acesso. Além disso, apesar da
sinalização na caçamba estacionária, a população deposita resíduos orgânicos (Fig. 1),
contaminando o resíduo contido na caçamba. Não foi encontrado RCD no PRR Afogados. O
treinamento dos funcionários é precário e há, apenas, preocupação com o funcionamento do
compactador uma vez que a deposição de resíduos sólidos não orgânicos pode comprometer
seu funcionamento, não havendo cuidado com segregação correta do resíduo.

1078

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

5.2

PRR Santa Rita

No centro do Recife, no bairro de São José há um PRR em funcionamento que conta com um
compactador e duas caçambas estacionárias. O ponto recebe resíduos do Mercado de São José,
Cais de Santa Rita e imediações. Os coletores trabalham com carros tipo gaiola recolhendo os
resíduos e levando até o ponto, onde os resíduos orgânicos e inorgânicos são coletados todos
os dias.
No PRR Santa Rita foram encontrados resíduos de construção, que segundo um coletor, foi
levado por um habitante das imediações, contudo, as caçambas estacionárias ainda possuíam
bastantes resíduos volumosos, além dos resíduos de construção, tornando impossível a
reciclagem pela falta de segregação. Outro problema encontrado, é que o PRR fica localizado
em uma via de tráfego intenso, o que dificulta até mesmo a deposição do resíduo nas caçambas
por parte dos garis ou por parte de terceiros que desejem levar seu resíduo até o local. Observa‐
se parte da via com presença do chorume que escorre do compactador, que por sua vez tem
uma calha mal posicionada, próximo à cabine de apoio ao PRR (Fig. 2).
5.3

PRR Santa Luzia

No bairro da Torre, zona oeste do Recife, encontra‐se a comunidade Santa Luzia que possui um
ponto de entrega voluntária. Este ponto conta com um compactador e duas caçambas
estacionárias. Apesar das vantagens apresentadas na localização como facilidade de acesso e
ampla área de deposição, o PRR Santa Luzia incomoda bastante os moradores da comunidade,
que reclamam do mau cheiro. Todo o volume de resíduos sólidos é coletado por duas caçambas
estacionárias e um compactador para os resíduos orgânicos. Observa‐se que apesar da grande
área de fácil acesso, a comunidade ainda coloca seus resíduos nos logradouros, demonstrando
pouco envolvimento e sensibilidade da população com relação à responsabilidade
compartilhada (Fig. 3). Existe uma associação de catadores formalizada e que trabalha em
conjunto com a prefeitura, no entanto, existe ainda uma grande carência de um trabalho de
educação ambiental para minimizar os impactos observados in loco.

Figura 1. Caçamba estacionária com presença de resíduos orgânicos na PRR Afogados. Figura 2. Chorume proveniente
do compactador ‐ PRR Santa Rita. Figura 3. Sacos de lixo colocados em espaço público nas proximidades do PRR Santa
Luzia.

5.4

PRR Bomba do Hemetério

O PRR Bomba do Hemetério se localiza na zona norte do Recife, no bairro da Bomba do
Hemetério. O espaço é bastante pequeno e conta apenas com um compactador e uma caçamba
estacionária. O ponto recebe resíduos dos bairros: Bomba do Hemetério e Alto do Deodato,
principalmente dos locais onde não é possível o acesso do caminhão de coleta da prefeitura.
Igualmente aos demais pontos, todo e qualquer material volumoso é colocado na caçamba
estacionária, enquanto os resíduos orgânicos são postos no compactador. Não foi observada a
presença de RCD na caçamba estacionária. A acessibilidade ao local é extremamente difícil e
compromete a eficácia do mesmo, uma vez que não possui via ou calçada de acesso e está
localizado na intersecção de três vias, prejudicando seu funcionamento e o envolvimento da
comunidade (Fig. 4).
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5.5

PRR Boa Viagem

Localizado entre duas comunidades de baixa renda no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade
do Recife, o PRR Boa Viagem possui algumas particularidades. Nesse ponto, o terreno destinado
ao recebimento dos resíduos sólidos é o mesmo usado como local de deposição irregular de
RCD, uma vez que foi observado que além de duas caçambas estacionárias e um compactador,
uma segunda caçamba estacionária foi colocada pela prefeitura, devido ao grande volume de
resíduos da construção civil, que são dispostos em grande parte da área de forma irregular (Fig.
5). Foi possível verificar que não há nenhum cuidado com separação no ponto, havendo a
mistura de resíduos que são tóxicos com os demais que poderiam ser aproveitados caso
houvesse a correta segregação de acordo com a classificação estabelecida pela Resolução nº
307 do CONAMA.
Apesar da presença das duas comunidades, não há nenhum trabalho formalizado com a
prefeitura para melhorar a gestão. Por se tratar de uma grande área crítica de deposição
irregular, alguns moradores da comunidade, por iniciativa própria, realizam trabalho de
segregação para vender e tirar uma renda para sua sobrevivência.
5.6

PRR Imbiribeira

O PRR localizado no bairro da Imbiribeira, zona sul da cidade, apresenta problemas quanto a
acessibilidade, estrutura física, implementação, isolamento e sinalização. Está inserido na
entrada de um aglomerado subnormal denominado Dancing Days, um dos locais mais perigosos
do Recife. A via não apresenta qualquer tipo de pavimentação e a pequena área destinada ao
recolhimento dos resíduos é composta por uma caçamba estacionária e um compactador,
ambos dispostos de forma aleatória, sem layout ou projeto (Fig. 6). Foi observado que a
demanda de RCD é quase nula o que torna a área destinada para o ponto de recolhimento em
uma área de baixo potencial para sua instalação. Além desses fatores a falta de segregação
adequada e a presença de animais no local que deveria estar isolado contribuem para o
aumento da degradação do espaço urbano.

Figura 4. Vista do PRR Bomba do Hemetério. Figura 5. Deposição irregular de resíduos no terreno ao lado ‐ PRR Boa
Viagem. Figura 6. Vista do PRR Imbiribeira.

5.7

PRR Campo Grande

O PRR no bairro de Campo Grande, zona norte do Recife, possui uma área bastante ampla e tem
uma excelente acessibilidade (Fig. 7). É um dos poucos PRR que tem uma rampa de acesso para
facilitar a descarga no interior da caçamba estacionária. Diferentemente dos demais PRR, possui
três caçambas estacionárias e um compactador de 12 toneladas.
Este PRR atende as comunidades circunvizinhas e, como nos demais PRR, os catadores
contratados percorrem as comunidades com um carro engradado, para coletar os resíduos que
não são recolhidos pela coleta regular da EMLURB. A segregação também é bastante falha e o
cuidado maior é separar resíduos orgânicos dos não orgânicos. Não existe uma atenção especial
para o RCD que é disposto nas caçambas estacionárias junto com os demais resíduos não
orgânicos, como poda de árvores, metal, madeira, etc.
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5.8

PRR Santo Amaro

O PRR Santo Amaro (Fig. 8) está localizado na zona norte do Recife. Tem uma acessibilidade
relativamente fácil tanto para pedestres como para veículos. O espaço é limitado e como os
demais PRR possui apenas uma caçamba estacionária e um compactador.
Contratados pela empresa responsável percorrem a comunidade com os carros engradados,
coletando os resíduos dispostos irregularmente na comunidade. Também não existe uma
atenção especial para o RCD, que é segregado juntamente com os demais resíduos não
orgânicos nas duas caçambas estacionárias, e na deposição final é misturado com os resíduos
orgânicos no Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) de Candeias.

Figura 7. Vista do PRR Campo Grande. Figura 8. Vista do PRR Santo Amaro.

6
6.1

ASPECTOS SUSTENTÁVEIS DOS PRR
Aspectos Ambientais

A questão ambiental é uma das vertentes que compreende os princípios norteadores da
sustentabilidade e tem sido palco de grandes discussões em fóruns, conferências, encontros e
tratados internacionais, na tentativa de promover novas posturas diante dos impactos
ambientais e sociais negativos adquiridos ao longo desse tempo. Dentre os impactos oriundos
dos RCD, a preservação do meio ambiente natural tem sido uma das maiores preocupações a
nível global, que se reflete também no ambiente construído e consequentemente na qualidade
de vida das presentes e futuras gerações. As ações de manejo e deposição final desses resíduos
tem uma dimensão ambiental, que se destaca interferindo direta ou indiretamente nas demais
esferas que compõe a sustentabilidade.
Os aspectos ambientais estão relacionados à poluição do meio ambiente e à propagação de
doenças provenientes da má gestão deste resíduo. Apesar do resíduo de construção ser, em sua
maior parte inerte, quando deposto de forma inadequada, pode influenciar a população a
depositar resíduos orgânicos no local, prejudicando seu entorno com o odor e doenças, criando,
assim, vetores e espaços degradados.
Dessa forma, analisando os PRR acerca da temática ambiental, foi observada uma série de
lacunas que contribuem para a pouca efetividade do sistema que opera atualmente. Há uma
deficiência das ações de manejo dos RCD nos locais. Observa‐se resíduos volumosos como peças
de madeira, podas, grandes embalagens, equipamentos domésticos e até mesmo resíduos
orgânicos e tóxicos misturados com os RCD, confirmando a falta de uma separação e deposição
adequada para cada categoria de resíduos urbanos.
Apesar dos PRR serem instrumentos que corroboram com os ideais da sustentabilidade,
percebeu‐se a falta do cumprimento às diretrizes básicas para atender à função das áreas
destinadas ao recolhimento voluntário dos RCD. Somente um ponto de recolhimento está
localizado de acordo com a área crítica de deposição irregular e, assim mesmo, não estão
instalados de forma adequada, proporcionando dano ao ambiente físico, poluição visual e
proliferação de vetores de doenças à população de seu entorno.
Somado a esses fatores, o baixo nível de envolvimento da população, a falta de informação, de
fiscalização e monitoramento efetivo nos locais, cooperam e comprometem a funcionalidade de
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sua infraestrutura, refletindo assim, um espaço físico absorvido pela ação antrópica
visivelmente degradado.
6.2

Aspectos Econômicos

Um aspecto relevante dos PRR é sua capacidade de evitar que o resíduo que seria destinado a
aterros volte a ser comercializado, podendo ser reciclado. Através de ações do poder público
em parceria com cooperativas de catadores, estes resíduos podem inclusive, gerar renda para a
população local, além de evitar que seja destinado de forma incorreta poluindo o meio
ambiente.
Neste mesmo âmbito, os resíduos de construção civil também são passíveis de reciclagem e
reaproveitamento, como disposição na correção de relevos de terrenos e cavas de mineração,
deposição de aterros de RCD e resíduos inertes, pavimentação de vias de acesso e uso na
fabricação de concreto sem função estrutural. Assim, existe um grande potencial e alternativas
economicamente mais viáveis para o RCD que podem ser colocadas em prática. Uma forma de
incentivar esta prática é adotando o seu uso preferencial em obras públicas.
Dessa forma, sob a ótica econômica quanto a sustentabilidade dos PRR, percebe‐se que não há
estratégias sustentáveis efetivas quanto à sua função como equipamento urbano e instrumento
socioambiental.
Através do diagnóstico observa‐se que nos PRR os resíduos são recebidos e há apenas a
segregação do que é resíduo sólido em relação ao resíduo orgânico. O orgânico é compactado
em uma máquina compactadora e recolhido para o CTR Candeias, localizado na Região
Metropolitana do Recife. Quando há a presença do RCD este é colocado com os demais resíduos
sólidos, não havendo a sua segregação correta para um possível aproveitamento. Logo, todos
os resíduos têm a mesma destinação sem nenhum aproveitamento do ponto de vista
econômico. A deposição de resíduos sólidos em aterros, sobretudo RCD, além de reduzir a vida
útil desses aterros, oneram bastante os cofres públicos.
Uma correta segregação mais refinada, onde houvesse a separação dos resíduos recicláveis,
resíduos de entulhos, RCD e orgânicos, poderia fazer uma grande diferença e gerar renda para
a população. Possibilitaria parcerias com associações, reduziria substancialmente os custos
operacionais com transporte desses resíduos para o aterro sanitário, combustíveis e
manutenção da frota, transformando os resíduos reciclados em novos materiais.
O desconhecimento dos PRR pela população e em particular do RCD, a falta de conexão entre a
realidade local e as áreas críticas de deposição irregular e a falta de incentivo à triagem e
beneficiamento do RCD criam obstáculos para a interação das ações e eficácia do sistema. Faz‐
se necessário a conscientização da população, integração de diversas outras áreas para
otimização de todo processo de recebimento e adequada destinação final. Os resíduos quando
são reciclados se transformam em renda, mas quando levados para o aterro significa custo.
Faz‐se necessário mudar a estratégia atual implantada de forma a obter o melhor
aproveitamento destes materiais.
6.3

Aspectos Sociais

Sob a ótica da dimensão social, para assegurar a sustentabilidade é necessária a participação da
comunidade, através de reuniões prévias à instalação do PRR. O envolvimento dos agentes
sociais bem como a sensibilização da comunidade são elementos fundamentais para a
implementação dos PRR, de forma que cada indivíduo compreenda seu papel e função social, a
fim de minimizar os impactos relacionados à deposição inadequada dos resíduos urbanos e em
particular os RCD.
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Em função da não viabilidade por parte do pequeno gerador de levar seu RCD a um aterro ou a
uma usina de reciclagem, os PRR surgem como uma alternativa positiva de destinação
sustentável na cidade. No entanto, foi observado que na maioria dos pontos a população está
alheia ao seu funcionamento e, de modo geral, não há colaboração na coleta dos resíduos.
Durante o trajeto nas proximidades dos PRR foram encontrados resíduos jogados ao longo das
vias, o que mostra que a comunidade prefere aguardar que a coleta seja realizada pelos garis a
levar o resíduo até o compactador. Esta atitude pode estar relacionada à falta de informação, à
necessidade de colaboração com o poder público, com respeito à entrega dos resíduos de
pequenos volumes nos PRR. Segundo informações do poder público, a comunidade é orientada
a facilitar o trabalho dos coletores (levando o lixo até o compactador, dispondo o lixo nos
horários estabelecidos para a coleta e etc.). No entanto, recebe as orientações com bastante
hostilidade, o que indica que além da informação e programas educativos para a comunidade,
a prefeitura necessita de um sistema de fiscalização e punição efetiva para os infratores.
Outro fator importante está relacionado à questão de segurança e saúde da população e
também do trabalhador e usuário do PRR. O compactador exala mau cheiro e libera chorume
para as vias, o que pode causar doenças e mal estar à população. No PRR Santa Luzia, por
exemplo, o compactador fica a poucos metros das casas. Este fator pode estar associado a não
aceitação da população local, uma vez que a presença do PRR prejudica a área em seu entorno.
Ademais, muitos usuários não utilizam os equipamentos de proteção apropriados para a
atividade e não estão devidamente capacitados, aumentando assim, os riscos à saúde pela
atividade laboral. Dessa forma, pode‐se concluir que além do envolvimento da população, existe
também a falta de responsabilidade compartilhada, um dos aspectos relevantes para a
sustentabilidade.
Durante a visita ao PRR em Afogados, foi dito que os resíduos recicláveis, classificados segundo
a resolução CONAMA 307 (Brasil, 2002) classe B (papel, plástico, metal e vidro) não são
recolhidos pelos garis, a fim de não causar conflitos entre o agente público e as associações de
catadores
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a avaliação dos PRR, foi constatado que o sistema de recebimento voluntário de
resíduos na Cidade do Recife é ineficiente. O grande número de locais de deposição irregular
aponta falhas no sistema de coleta, ou falhas na fiscalização dos infratores. Com relação à coleta
de RCD, percebe‐se que os PRR não dão ênfase a sua coleta e/ou segregação. É importante,
então, reconhecer as áreas críticas de deposição de RCD, levando sistemas próprios ao
recebimento desse resíduo, que sejam supervisionados e de conhecimento da população.
Outro aspecto relevante é a falta de sinalização dos pontos. Não há qualquer tipo de informação
visual, que diga a que servem os equipamentos. Além disso, em alguns dos locais, há dificuldade
de mobilidade para efeito de manobra dos caminhões e até mesmo de encaminhamento do
resíduo pelo cidadão ou usuário. Percebeu‐se também, alguns pontos de recebimento com
dimensões fora do estabelecido, sem cobertura no piso com pedra ou material reciclado e sem
cercamento com portão ou cercas vivas como previsto em lei.
Para que o funcionamento dos PRR tenha efetividade é necessário que sejam tomadas algumas
medidas. Primeiramente, a remodelagem do sistema para que atue como previsto na legislação,
como ponto de coleta de resíduos de construção. A partir deste momento é necessária
implementação de programas educativos para a população, que pode iniciar nas próprias
escolas públicas, é uma forma de atingir a vida do cidadão, fazendo‐o conhecer o sistema e
repensar suas atitudes.
Assim, conclui‐se que embora a prefeitura reúna esforços para minimizar os impactos
provenientes da geração e má deposição dos resíduos, as lacunas observadas no sistema através
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da análise e diagnóstico dos pontos de recebimentos impedem a convergência das três
dimensões: social, ambiental e econômica, para tornar o instrumento dos PRR em estratégias
eficazes no alcance da sustentabilidade da cidade do Recife.
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ABSTRACT: The high water absorption capacity of recycled fine aggregate versus natural fine
aggregate affects the properties of masonry mortars, mainly consistency. The main objective of
this research is to determine the influence of an air‐entraining/plasticizer admixture on the
properties of masonry mortar. Four mortar series with various percentages of admixture to
cement weight (1%, 3%, 6% and 9%) carried in each five replacements of natural fine aggregate
for recycled fine aggregate (0%, 25%, 50%, 75% and 100%) were prepared with the same total
w/c ratio. The results showed that the air‐entraining/plasticizer admixture increased
consistency, air content and compressive strength, and reduced density in the fresh state. The
reduction in the effective w/c ratio caused the loss of efficacy of the admixture.
Keywords: construction and demolition waste, fine recycled aggregate, masonry mortars, air
entraining additive/plasticizer.
RESUMEN: La alta capacidad de absorción de agua del árido fino reciclado frente al árido fino
natural afecta a las propiedades de los morteros de albañilería, principalmente a la consistencia.
El objetivo principal de esta investigación ha sido determinar la influencia de un aditivo inclusor
de aire/plastificante en las propiedades del mortero de albañilería fabricado con árido fino
reciclado. Se han elaborado cuatro series de mortero con diferentes porcentajes de aditivo
sobre el peso de cemento (1%, 3%, 6% y 9%) y cinco reemplazos de AFN por AFR en cada una de
ellas (0%, 25%, 50%, 75% y 100%), manteniendo la relación a/c total. Los resultados obtenidos
han mostrado el aumento de la consistencia, contenido en aire y resistencia a compresión con
el uso del aditivo, así como una disminución de la densidad en estado fresco. La reducción en la
relación a/c efectiva causó la pérdida de eficacia del aditivo.
Palabras clave: Residuos de construcción y demolición, árido fino reciclado, morteros de
albañilería, aditivo inclusor de aire/plastificante.
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1

INTRODUCCIÓN

La construcción y uso de edificios en la Unión Europea representan aproximadamente la mitad
de la extracción de materias primas (COM 571 2011) y genera alrededor de un tercio de todos
los residuos (Eurostat 2010). El reciclaje o la reutilización de los materiales es cada vez más
importante como medio para mejorar el uso eficiente de los materiales y evitar impactos
negativos asociados con las materias primas (COM 445 2014). Por ello, la utilización de áridos
reciclados (AR) procedentes de residuos de construcción y demolición (RCD) puede contribuir al
desarrollo sostenible de la industria de la construcción minimizando el impacto medioambiental
originado por la extracción de materias primas no renovables.
En las últimas 4 décadas, el reciclaje de RCD para producir áridos adecuados en la fabricación de
hormigón ha sido ampliamente desarrollado en numerosas investigaciones (Frondistou‐Yannas
1977, Hansen & Narud 1983). Estos estudios han mostrado que es posible reemplazar la fracción
gruesa de AN por AR procedente de residuos de hormigón sin que afecte significativamente a
las propiedades del hormigón fabricado. Las investigaciones de los últimos años se han centrado
en el uso de la fracción fina del AR, cuya capacidad de absorción de agua se ve incrementada
debido a su composición (mortero adherido, material cerámico, etc.) (Sánchez de Juan 2005).
Esta particularidad tiene una importante influencia sobre las propiedades en estado fresco de
hormigones y morteros, principalmente causando la reducción de la trabajabilidad (Bektas et al.
2009, Pereira et al. 2012). Por ello, el objetivo de numerosos estudios ha sido la búsqueda de
soluciones destinadas a compensar el efecto de la absorción de agua y la consecuente pérdida
de consistencia, entre ellas el aumento de la relación agua/cemento (a/c) (Corinaldesi &
Moriconi 2009) o el uso de AR saturados en la fabricación de hormigón manteniendo constante
el agua de amasado (Barra de Oliveira & Vázquez 1996), lo que proporcionó, en ambos casos,
menores resistencias; por otro lado, la incorporación de aditivos plastificantes en hormigones,
sin aumentar el agua de amasado, muestra un adecuado rendimiento mecánico y durabilidad
cumpliendo los requisitos establecidos por diferentes normativas para hormigón estructural
(Zega & Di Maio 2011, Pereira et al. 2012).
La mejora de la consistencia debido a la adición de un plastificante se debe a que proporciona
una mejor dispersión de las partículas de cemento; el efecto químico de lubricación y dispersión
del aditivo aumenta la efectividad del agua, por lo que las partículas necesitan menos agua para
su hidratación. Esta mejora se tiene en cuenta cuando se utilizan AR, ya que compensa la
necesidad de añadir agua que sería absorbida por ellos, para obtener la misma trabajabilidad.
La utilización de AR en la fabricación de hormigón está sujeta a las restricciones normativas
impuestas a su uso (Martín‐Morales et al. 2013). Sin embargo, la norma EN 13.139 "Aridos para
morteros" permite el uso de AR en la elaboración de morteros de albañilería, lo que puede
posibilitar el reciclaje de la fracción fina de los áridos procedentes de RCD. Las definiciones y
requisitos de los aditivos utilizados en la fabricación de morteros para albañilería a base de
cemento se establecen en la norma EN 934‐3, que define el aditivo inclusor de aire/plastificante
(AIAP) como un aditivo que incrementa la trabajabilidad, o que permite una reducción del
contenido de agua al incorporar, durante el amasado, una cantidad controlada de pequeñas
burbujas de aire, uniformemente distribuidas, que permanecen después del endurecimiento.
El objetivo principal de esta investigación ha sido el análisis de la influencia de la cantidad de
AIAP en las propiedades de los morteros de albañilería elaborados con AFR. En este estudio se
propone el uso de AIAP sin aumentar la cantidad de agua para alcanzar la consistencia plástica
de los morteros elaborados.
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2

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1

Materiales

Para elaborar los morteros de albañilería se han empleado los siguientes productos:
 Cemento. El cemento utilizado en este estudio fue CEM II/A‐L 42.5 R, proporcionado por la
empresa Comercial Cosmos Sur, S.L.;
 Aditivo. El aditivo inclusor de aire/plastificante (AIAP) (RHEOMIX 932) se utilizó para mejorar
la consistencia del mortero;
 Filler. Se ha utilizado filler calizo (BETOCARB P1‐DA) para ajustar el módulo de finura del
árido;
 Árido. Se utilizaron dos tipos de árido: un AFN dolomítico producido en una cantera local de
Padul (Granada, España) y un AFR producido en una planta de tratamiento de RCD localizada
en Alhendín (Granada, España). El AFN fue obtenido de residuo de hormigón procedente de
obra civil; sus componentes, determinados de acuerdo a la norma EN 933‐11, fueron: 87%
hormigón (Rc), 7.5% árido no tratado (Ru), 2.5% ladrillo (Rb), 1.6% material bituminoso (Ra)
y 0.2% otras impurezas (X). La Tabla 1 resume las propiedades físicas, mecánicas y químicas,
así como las normas utilizadas para determinar las propiedades de los áridos, según
especificaciones de la norma EN 13.139 de Áridos para morteros.
Tabla 1. Propiedades físicas, mecánicas y químicas de los áridos

Propiedad
Tamaño del árido
Contenido en finos (%)
Módulo de finura
Calidad de los finos (%)
Densidad de las partículas (g/cm3)
Absorción de agua (WA24h)(%)
Cloruros solubles en agua (%)
Cloruros solubles en ácido (%)
Sulfatos solubles en ácido (%)
Azufre total (%)
Contenido en humus (%)
Impurezas orgánicas ligeras (%)

2.2
2.2.1

Norma de ensayo
EN 933‐1
EN 933‐1
EN 13.139
EN 933‐8
EN 1097‐6
EN 1097‐6
EN 1744‐1
EN 1744‐5
EN 1744‐1
EN 1744‐1
EN 1744‐1
EN 1744‐1

Límite
No limitado
≤ 30
No limitado
No limitado
No limitado
≤ 0.06
No limitado
≤ 0.8
≤1
No limitado
No limitado

AFN
0/2
8.71
2.43
71
2.82
1.3
0.003
0.3
≤1
Exento
Exento

AFR
0/2
3.36
2.49
99
2.63
6.3
0.014
0.009
0.58
0.66
Exento
Exento

Métodos
Muestras de mortero

Para realizar este estudio se han elaborado cuatro series de mortero con diferentes porcentajes
de AIAP sobre el peso de cemento (1%, 3%, 6 % y 9%) y cinco reemplazos de AFN por AFR en
cada una de ellas (0%, 25%, 50%, 75% y 100%). Los componentes de los morteros se dosificaron
para un mortero de albañilería tipo G de clase resistente M 5, siguiendo las instrucciones del
fabricante y la norma EN 998‐2. La dosificación se hizo en peso para obtener una masa seca de
3 kg, utilizando la misma cantidad de agua total (14% sobre el peso de los componentes secos),
es decir, la misma relación agua/cemento (a/c) total, mientras que la relación a/c efectiva
disminuyó con la incorporación de AFR; la dosificación del aditivo, expresada en % de la masa
de cemento, se encontraba en el intervalo de dosificación recomendado por el fabricante (1%‐
9%), tomando como referencia la establecida para el mortero de clase resistente M 5,
correspondiente al 1%. La dosificación de las muestras resultantes se recoge en la Tabla 2; en
ella, las muestras de mortero se designan con la letra G, correspondiente al tipo de mortero,
seguida de dos números, correspondientes a los porcentajes de AFR y de AIAP incorporado.
El procedimiento de amasado fue el mismo para la fabricación de todos los morteros, siguiendo
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lo establecido en la norma EN 1015‐2. Este procedimiento consistió en mezclar manualmente
todos los componentes sólidos hasta obtener una mezcla homogénea seca, introducir el agua
en el recipiente de la amasadora, posteriormente incorporar la mezcla de mortero seco y
mezclar durante 90 segundos. El equipo de amasado utilizado fue una amasadora automática
de mortero MATEST E093, con un recipiente de 4.7 litros de capacidad y una pala de acero
accionada por un motor eléctrico a velocidad lenta, con movimiento de rotación de 140 ± 5 min‐
1
y un movimiento planetario de 62 ± min‐1.
Tabla 2. Dosificaciones y componentes de las series de mortero.

Morteros estudiados
G‐0‐1
G‐25‐1
G‐50‐1
G‐75‐1
G‐100‐1
G‐0‐3
G‐25‐3
G‐50‐3
G‐75‐3
G‐100‐3
G‐0‐6
G‐25‐6
G‐50‐6
G‐75‐6
G‐100‐6
G‐0‐9
G‐25‐9
G‐50‐9
G‐75‐9
G‐100‐9

2.2.2

Componentes (gr)
AFN
AFR
Filler
2430
0
270
1836
594
270
1215
1215
270
594
1809
297
0
2403
297
2430
0
270
1836
594
270
1215
270
1215
594
1809
297
0
2403
297
2430
0
270
1836
594
270
1215
1215
270
594
1809
297
0
2403
297
2430
0
270
1836
594
270
1215
1215
270
594
1809
297
0
2403
297

Cemento
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

AIAP
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
18
18
18
18
18
27
27
27
27
27

Agua total
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420

a/c total
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

a/c efectiva
1.295
1.196
1.092
0.994
0.895
1.295
1.196
1.092
0.994
0.895
1.295
1.196
1.092
0.994
0.895
1.295
1.196
1.092
0.994
0.895

Métodos de ensayo

De acuerdo a lo establecido en la norma EN 998‐2 para un mortero de albañilería tipo G de clase
resistente M5 y siguiendo las instrucciones del fabricante, las propiedades del mortero
estudiadas, los métodos de ensayos aplicados y los límites establecidos se relacionan en la Tabla
3.
Tabla 3. Propiedades del mortero estudiadas, normas aplicadas y límites establecidos.

Propiedad
Estado fresco

Consistencia

Estado
endurecido

Densidad aparente
Contenido en aire
Resistencia a flexión
y a compresión

Norma de Ensayo Límites
EN 1015‐3
Seca (<140 mm)
Plástica (140‐200 mm)
Fluida (>200 mm)
EN 1015‐6
‐
EN 1015‐7
‐

Referencia
EN 1015‐6
‐
‐
‐
‐

EN 1015‐11

EN 998‐2

≥ 5 MPa (Mortero M 5)

La norma EN 998‐2 tan sólo limita los valores de resistencia del mortero que se establecen en
función de la clase resistente. No obstante, en este estudio se han tenido en cuenta valores
recomendables para el resto de propiedades: el mortero en estado fresco debe ser plástico y
trabajable para facilitar su puesta en obra, por lo que son preferibles consistencias plásticas; los
valores del contenido en aire del mortero fresco recomendados por Bustillo (2008) oscilan entre
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el 5% y 20%; y la densidad del mortero en estado fresco recomendada por el fabricante varía
entre 1960‐2000 kg/m3.
3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en los ensayos se recogen en la Tabla 4 y las Figuras 1 a 4. Se puede
observar que no fue posible la determinación de los valores de resistencia a flexión y a
compresión con la incorporación del 75% y 100% de AFR; esto fue debido a la falta de plasticidad
del mortero que hizo imposible la realización de probetas de ensayo.
Los resultados obtenidos se analizan y discuten en los apartados siguientes.
Tabla 4. Resultados de los ensayos realizados a los morteros.

Estado fresco
Morteros
estudiados
G‐0‐1
G‐25‐1
G‐50‐1
G‐75‐1
G‐100‐1
G‐0‐3
G‐25‐3
G‐50‐3
G‐75‐3
G‐100‐3
G‐0‐6
G‐25‐6
G‐50‐6
G‐75‐6
G‐100‐6
G‐0‐9
G‐25‐9
G‐50‐9
G‐75‐9
G‐100‐9

3.1
3.1.1

Consistencia
(mm)
153
143
120
100
100
157
142
121
105
100
172
155
136
100
100
173
155
144
110
100

Densidad
aparente
(kg/m3)
1960
1920
1970
1850
1785
1883
1987
2028
1849
1750
1717
1688
1864
1855
1773
1763
1739
1883
1940
1727

Contenido
en aire (%)
14.0
14.5
13.5
16.0
18.0
17.3
12.5
9.0
16.0
19.5
21.5
20.5
16.0
16.0
12.0
20.8
16.0
15.0
13.0
22.0

Estado endurecido
Resistencia a flexión y a compresión (MPa)
ff 7‐d

fc 7‐d

ff 28‐d

fc 28‐d

1.865
2.210
2.733
‐
‐
1.764
2.148
2.697
‐
‐
1.393
2.235
2.528
‐
‐
1.828
2.391
2.295
‐
‐

4.049
4.915
6.164
‐
‐
4.534
6.041
6.827
‐
‐
2.603
5.108
6.022
‐
‐
3.969
5.961
5.428
‐
‐

2.611
3.499
3.839
‐
‐
2.391
2.887
3.511
‐
‐
1.845
3.300
3.793
‐
‐
2.270
3.584
3.659
‐
‐

6.998
8.680
11.330
‐
‐
5.660
8.223
10.225
‐
‐
3.873
9.090
10.160
‐
‐
5.529
9.728
9.857
‐
‐

Mortero fresco
Consistencia

La Figura 1 muestra los valores de consistencia de los morteros ensayados y las líneas de
tendencia de las series. Se puede observar que todos los morteros alcanzaron consistencias
plásticas para incorporaciones de AFR de hasta el 25%, independientemente de la cantidad de
AIAP incorporado; para reemplazos superiores de AFN, tan sólo fue posible obtener una
consistencia plástica para el 50% de AFR y la máxima cantidad de aditivo (G‐50‐9). El aumento
de la cantidad de AIAP incrementó los valores de consistencia en morteros con la misma
incorporación de AFR, hasta un 20% más en el mortero G‐50‐9, respecto al mortero G‐50‐1. Los
AIAP incorporan burbujas de aire microscópicas con forma esférica y flexible que actúan como
un lubricante de las partículas aumentando la fluidez del mortero e incrementando la
trabajabilidad (Venuat 1972).
No obstante, la incorporación de AFR disminuyó la relación a/c efectiva reduciendo los valores
de consistencia en morteros con la misma cantidad de AIAP, siendo mayor la reducción a medida
que aumentó el reemplazo de AFN por AFR y dando lugar a morteros de consistencia seca
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(escurrimiento < 140 mm) poco trabajables (Bektas et al. 2009). Los porcentajes de reducción
de la consistencia llegaron hasta un 47.7% en el mortero elaborado con un reemplazo total de
AFN y la dosis máxima de AIAP (G‐100‐9) respecto al mortero G‐0‐9. Estos resultados se explican
por la alta capacidad de absorción de agua del AFR, ya que al igual que en otros estudios (Pereira
et al. 2012, Zega & Di Maio 2011), provocó la pérdida de efectividad del AIAP que incluso fue
nula cuando se realizó un reemplazo total de AFN. Estas conclusiones se confirman con los
valores de correlación de las series en la Figura 1, que muestran una fuerte relación lineal inversa
entre la consistencia y el reemplazo de AFN por AFR, independientemente de la cantidad de
aditivo.
180

1

3

6

9

Consistencia plástica

Consistencia (mm)

170

R² = 0,9380
R² = 0,9686

160

R² = 0,9449

150

R² = 0,9689

140
130
120
110
100
90
0

25

50

75

100

% ARF
Figura 1. Consistencia del mortero en estado fresco.

3.1.2

Densidad aparente

Los valores de densidad aparente de los morteros ensayados en estado fresco y las líneas de
tendencia de las series se muestran en la Figura 2. Los valores recomendados por el fabricante
(1960‐2000 kg/m3) se alcanzaron para incorporaciones de hasta el 3% de AIAP y el 50% de AFR,
excepto para el mortero G‐0‐3. Los resultados obtenidos muestran que el aumento de la
cantidad de AIAP disminuyó los valores de densidad en morteros con la misma cantidad de AFR.
Como se ha indicado anteriormente el aditivo actúa físicamente mediante la incorporación de
micro‐burbujas de aire uniformemente distribuidas, que conducen al aumento de la
trabajabilidad pero disminuyen la densidad del mortero fresco (Lea 2001). El valor más bajo se
registró en el mortero G‐25‐6, hasta un 15% menor que el valor del mortero G‐25‐3. Sin
embargo, para incorporaciones de AFR superiores al 50% se observó un cambio de tendencia,
ya que los valores se igualaron sin que afectara la cantidad de AIAP, lo que podría explicarse por
la pérdida de eficacia del aditivo con la disminución de la relación a/c efectiva (Pereira et al.
2012).
Por otro lado, la incorporación de AFR en morteros con la misma cantidad de AIAP incrementó
los valores de densidad para reemplazos de hasta el 50% de AFN, siendo el valor más alto el
alcanzado por el mortero G‐50‐3, hasta un 7.7% mayor que el mortero G‐0‐3. Estos resultados
podrían ser debido a la disminución de la relación a/c efectiva con el aumento de AFR, que hizo
que el mortero fuese más compacto, resultados conforme a los obtenidos por Kou & Poon
(2009). Sin embargo, para incorporaciones de AFR superiores al 50% los valores de densidad
disminuyeron, debido a la menor densidad del AFR respecto al AFN que junto a la excesiva
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reducción de la relación a/c efectiva impidió la cohesión del mortero fresco. Tan sólo es posible
establecer una relación lineal inversa entre la densidad en estado fresco y la incorporación de
AFR en morteros elaborados con 1% de AIAP (R2= 0.7177).

Densidad aparente en estado fresco (kg/m3)

2100

2000

1900

1800

1700

1600
1

3

6

9

1500
0

25

50

75

100

% ARF
Figura 2. Densidad aparente del mortero en estado fresco.

3.1.3

Contenido en aire

La Figura 3 muestra los valores de contenido en aire de los morteros ensayados en estado fresco
y las líneas de tendencia de las series. Se puede observar que todos los morteros cumplieron los
valores de contenido en aire recomendados por Bustillo (2008), salvo los morteros elaborados
con AFN y las dosis más altas de AIAP (6% y 9%), así como para un reemplazo total de AFN con
la máxima dosis de AIAP (G‐100‐9). El aumento de la cantidad de aditivo incrementó el contenido
en aire en morteros con la misma cantidad de AFR debido a la acción de inclusión de aire del
AIAP. Siguiendo la tendencia mostrada por la densidad en estado fresco, los valores más
desfavorables se alcanzaron cuando se empleó 6% de aditivo en incorporaciones de AFR de
hasta el 75%; el mayor aumento de contenido en aire se produjo en el mortero elaborado con
AFN (G‐0‐6), hasta un 53.5% más alto que el valor del mortero G‐0‐1. Para el reemplazo total de
AFN, el valor más desfavorable fue para la dosis más alta de aditivo (9%).
En cuanto al efecto generado por la incorporación de AFR, los valores de contenido en aire
disminuyeron con incorporaciones de AFR de hasta el 50%, debido a la reducción en la relación
a/c efectiva, ya que el contenido en aire aumenta cuanto más elevada es la relación a/c (Sánchez
de Juan 2005). El valor más bajo y favorable fue el alcanzado por el mortero G‐50‐3, cuyo valor
de contenido en aire se redujo hasta el 92% respecto al mortero G‐0‐3. Sin embargo, para
reemplazos superiores de AFN, el contenido en aire aumentó excepto para el mortero G‐100‐6,
cuyo valor fue incluso menor que los obtenidos por morteros elaborados con AFN. Se puede
observar una fuerte relación lineal inversa entre el contenido en aire y la cantidad de AFR cuando
se empleó el 6% de AIAP (R2= 0.9313), siendo la relación lineal directa para el 1% de AIAP (R2=
0.6786). Para incorporaciones de aditivo del 3% y 9% no se puede establecer una relación lineal.
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Figure 3. Contenido en aire del mortero en estado fresco.

3.2
3.2.1

Mortero endurecido
Resistencia a flexión y a compresión

La resistencia a compresión es la propiedad más importante del mortero en estado endurecido,
ya que en gran medida determina su durabilidad; de hecho, los morteros de albañilería se
clasifican de acuerdo a su resistencia a compresión (EN 998‐2).
En la Tabla 4 se relacionan los valores obtenidos de la resistencia a flexión y a compresión de los
morteros a 7 y 28 días de edad. La Figura 4 muestra los valores de la resistencia a compresión a
28 días de edad de los morteros elaborados, la resistencia a compresión de referencia de un
mortero clase resistente M5 y las líneas de tendencia de las series. Todos los morteros superaron
el valor de resistencia de referencia establecido a excepción del mortero G‐0‐6. Se pudo apreciar
que el aumento de la cantidad de AIAP disminuyó los valores de la resistencia a compresión de
los morteros elaborados con AFN y de los que contenían el 50% de AFR. Para estos morteros,
los valores más altos de resistencia se alcanzaron con la menor dosis de AIAP (1%). Estos
resultados estarían conforme a los obtenidos para densidad y contenido en aire del mortero en
estado fresco, correspondientes a baja densidad y alto contenido en aire que disminuyeron la
compacidad del mortero y como consecuencia la resistencia a compresión (Venuat 1972).
Además, el aumento de la consistencia en el mortero elaborado con AFN como consecuencia de
las altas dosis de aditivo hizo que el mortero aumentara su fluidez y perdiera cohesión. Sin
embargo, cuando se reemplazó el 25% de AFN por AFR, el valor más alto de resistencia se
alcanzó para la máxima dosis de aditivo (9%), hasta 12% mayor que el valor de resistencia del
mortero G‐25‐3; este aumento de la resistencia podría explicarse por un efecto combinado de
la reducción de la relación a/c efectiva y de la acción del AIAP que mejoró la cohesión y
compacidad del mortero.
Los resultados para la incorporación de AFR muestran el aumento de la resistencia a compresión
de los morteros debido a la disminución de la relación a/c efectiva. De acuerdo con Zega & Di
Maio (2011) el AFR absorbió una cierta cantidad de agua libre durante el amasado, reduciendo
la relación a/c inicial en la zona de transición interfacial (ITZ) y mejorando la adherencia entre el
AFR y la nueva pasta de cemento (Etxeberría et al. 2007). El mayor incremento se produjo para
una incorporación del 50% de AFR y 6% de aditivo (G‐50‐6), hasta un 89.8% más resistencia a
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compresión que para el mortero con AFN (G‐0‐6). Según los valores de correlación de las series
(Figura 4) se puede observar una fuerte relación lineal directa entre la resistencia a compresión
y la cantidad de AFR con dosis bajas de aditivo (1% y 3%).

Resistencia a compresión 28 d (N/mm2)

13
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3

6

9

Resistencia de referencia M 5

11

9

R² = 0,9836
R² = 0,9955

7

R² = 0,8733
R² = 0,7723

5

3
0

25

50

% ARF
Figura 4. Resistencia a compresión a 28 días del mortero endurecido.

4

CONCLUSIONES

El uso de AFR afecta a las propiedades del mortero en estado fresco y endurecido, debido a la
alta capacidad de absorción del AFR. En esta investigación se ha evaluado la influencia del
aumento de la cantidad de un AIAP, sin aumentar la relación a/c total del mortero con diferentes
reemplazos de AFN por AFR. De los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
 La consistencia del mortero se incrementó con el aumento de la dosis de AIAP. No obstante,
se ha observado que la incorporación de AFR redujo la relación a/c efectiva provocando la
pérdida de efectividad del AIAP y, en consecuencia, reduciendo la consistencia del mortero;
 La densidad del mortero en estado fresco disminuyó con el aumento de AIAP debido a la
alta incorporación de micro‐burbujas de aire por la acción del aditivo, mientras que la
incorporación de AFR aumentó los valores de densidad como consecuencia de la reducción
de la relación a/c efectiva que hizo al mortero más compacto; los valores de densidad
obtenidos fueron similares cuando se realizó un reemplazo total de AFN;
 El contenido en aire del mortero aumentó con la incorporación de aditivo AIAP, aunque el
aumento del reemplazo de AFN por AFR disminuyó los valores, siguiendo la tendencia
mostrada por la densidad en estado fresco;
 La resistencia a compresión del mortero aumentó con el incremento de la cantidad de AIAP
en los morteros elaborados con el 25% de AFR, ya que la reducción de la relación a/c efectiva
creó una eficiente ITZ entre el RFA y la pasta de cemento, que junto al efecto del aditivo
mejoró el comportamiento mecánico del mortero.
Por tanto, se puede concluir, que se pueden elaborar morteros de albañilería con
incorporaciones del 25% de AFR sin aumentar la relación a/c total con cualquiera de las
dosificaciones de aditivo estudiadas y del 50% de AFR dosificando el aditivo al 9%; de esta forma
se pueden obtener morteros de albañilería de clase resistente superior a M5 y consistencia
plástica que permita su manipulación y puesta en obra.
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ABSTRACT: The population growth, economic development and urbanization, have generated
an increase in water demand over the past decades. As a way to meet this demand are built new
dams for water storage. In this paper a computational system was developed. This system
identifies the best positioning for a new water reservoir, which causes the least possible impact
on the city or region that will receive, from a pre‐established demand from the regional need
volume. The process is done through Multiobjective Linear Programming, where more than one
demand can occur simultaneously, according to the scenario in which the reservoir will be built.
The main contributions are the automatic determination of the direction and extent of the dam;
definition of ideal height of the dam to achieve the desired volume; location of the flooded the
region and volume generated through a simple and accurate method described in the literature.
Keywords: Sustainable building, positioning water reservoir, optimization
RESUMO: O crescimento populacional, desenvolvimento econômico e urbanização, têm gerado
um aumento na demanda hídrica ao longo das últimas décadas. Como forma de suprir esta
demanda são construídas novas barragens para armazenamento de água. Neste trabalho foi
desenvolvido um sistema computacional que identifica o melhor posicionamento para um novo
reservatório hídrico, que acometa o menor impacto possível na cidade ou região que o receberá,
partindo de uma demanda de volume pré‐estabelecido a partir da necessidade regional. O
processo é feito através de Programação Linear Multiobjetivo, onde mais de uma demanda pode
ocorrer simultaneamente, de acordo com o cenário no qual o reservatório será construído. As
principais contribuições do trabalho são a determinação automática da direção e extensão da
barragem; definição da altura ideal da barragem para obtenção do volume desejado; localização
da região alagada e o volume gerado, através de um método mais simples e preciso que o
descrito na literatura.
Palavras‐chave: Construção sustentável, posicionamento de reservatório hídrico, otimização
1

INTRODUÇÃO

A água é um elemento essencial à vida humana, sendo necessária em muitas atividades, como
abastecimento urbano, geração de energia elétrica, irrigação, navegação, pesca. Na natureza, a
quantidade de água disponível para o consumo é finita (menos de 0,02%). O crescimento
populacional e a rápida urbanização criarão uma demanda ainda maior para água, reduzindo a
capacidade dos ecossistemas para fornecer suprimentos mais regulares e limpos. (Rego Filho et
al. 2014).
Neste início de século, a Organização das Nações Unidas (ONU) já realizou quatro Fóruns
Mundiais da Água, nos quais foram debatidos temas como direito humano universal versus a
água como mercadoria e de uma crise eminente para o abastecimento de água doce, ainda neste
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século (Rego Filho et al. 2014). Segundo o relatório anual das Nações Unidas, em 2050 mais de
45% da população mundial não poderá contar com a quantidade mínima per capita de água para
necessidades básicas. A World Comission on Water, suportada pela ONU e Banco Mundial, estima
que o crescimento da população até o ano 2030 requererá 17% de aumento da disponibilidade de
água para irrigação e 70% para abastecimento urbano. Estes aumentos associados aos demais
usos da água deverá representar um acréscimo de 40% na demanda total.
Segundo a UNRIC (2014), 41,2% da superfície terrestre é constituída por desertos e terras áridas.
Devido a processos de desertificação, variação climática e destruição das grandes florestas esta
proporção vem aumentando. Aproximadamente 44% dos sistemas cultivados do mundo situam‐
se em terras áridas. Nessas zonas habita atualmente uma em cada três pessoas do mundo.
Considerando‐se que 8% da água potável disponível no mundo se encontra em território
brasileiro, se faz necessário um olhar mais cuidadoso em relação à esse recurso.
O Brasil, por suas dimensões continentais e diversidade geográfica, apresenta situações bastante
distintas quanto à disponibilidade hídrica, sendo afetado tanto pela escassez hídrica, quanto pela
degradação dos recursos causada pela poluição. As relações mais desfavoráveis entre oferta e
demanda de água concentram‐se no semiárido, no sul do país e na área de abrangência dos
principais centros urbanos (Brasil, 2013).
A gestão de recursos hídricos no Brasil vem evoluindo desde os anos 70, tendo a gestão da água
tomado um novo rumo com a promulgação da constituição de 1988, que delegou competência
à União instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Em 1997, foi
sancionada a Lei de Recursos Hídricos (Lei 9433, de 8/01/1997), que estabeleceu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Singreh). No ano 2000, foi criada a Agência Nacional de Águas (ANA), por meio da Lei
9.984.
Neste contexto, os rios intermitentes são fundamentais para a sobrevivência da população e
economia da região. Portanto a construção de reservatórios de água surge como opção para a
regularização da vazão destes rios ao longo do ano, mantendo a disponibilidade de água mesmo
em períodos de estiagem e queda da vazão em cursos d’água. Geralmente, esse processo é
realizado pelo represamento das águas através da construção de barragens em trechos bem
determinados dos cursos d’água naturais. O processo de escolha, construção e implantação de um
reservatório numa determinada região envolve diversas questões sociais, ambientais e
econômicas, que devem ser observadas sem parcialidade regional ou interesse político.
1.1

Objetivos

O objetivo geral do trabalho foi o desenvolvimento de um sistema computacional de apoio, para
a identificação de melhor posicionamento de reservatório hídrico, a partir de um volume de
água k e de uma rede de drenagem preestabelecidos. Para alcançar o objetivo geral, têm‐se
alguns objetivos específicos a serem atingidos, tais como:
 Elaboração de uma heurística para definição da altura máxima possível de uma barragem;
 Definição e análise de área alagada gerada pelo posicionamento de uma barragem,
considerando‐se área inundada, comprimento da barragem e impactos socioambientais;
 Apresentação de um método para determinação do volume de reservatório correspondente
a região alagada.
2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Formas de representação de terrenos

As formas mais comuns de representação digital de um terreno são: rede triangular irregular
(Triangulated Irregular Network ‐ TIN) e modelo digital de elevação (MDE). Um MDE (fig. 1),
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normalmente armazenado em uma matriz, contém as elevações de um conjunto de pontos
regularmente distribuídos sobre uma determinada região (Felgueiras 2001). Desta forma cada
célula da matriz contém um valor inteiro referente à elevação de um ponto.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1. (a) Terreno digitalizado. (b) Modelo tridimensional, cada célula da estrutura representa a elevação do
terreno original. (c) Modelo digital de elevação, matriz. Visão bidimensional. (d) Direção de fluxo, cada célula escoa
sua unidade de água para o vizinho de menor elevação.

O MDE deve representar o relevo de forma fiel e assegurar a convergência do escoamento
superficial para a rede de drenagem mapeada, garantindo, assim, a sua consistência hidrológica.
Vale observar que a opção por um modelo de representação não significa uma restrição, pois
há diversos métodos que realizam a conversão entre as várias três formas de representação
(Felgueiras 2001, Kreveld 1997).
2.2

Rede de drenagem

O elemento básico da hidrografia de um terreno é a sua rede de drenagem (Jenson & Domingue
1988, O’callaghan & Mark 1984, Tarboton 1997), sendo ela o ponto de partida para muitos
estudos nesta área. A rede é composta basicamente pela direção do escoamento e pelo fluxo
acumulado.
A direção do escoamento é definida para cada ponto (célula da matriz) do terreno. O fluxo de
água será direcionado para a célula vizinha que possua o menor valor de elevação e que seja
menor que a elevação da célula em questão. Esta abordagem é chamada Single‐Flow‐Direction
(SFD). O fluxo acumulado também é uma propriedade de cada pixel do terreno e corresponde à
quantidade de água que escoa para aquele pixel (Moore et al. 1991).
2.3

Reservatórios de água

Segundo o Relatório de Segurança de Barragens (ANA 2011), no Brasil estão cadastradas 13.529
barragens, considerando‐se espelhos d’agua com área superior a 20 hectares. Destas, 87% são
barragens de usos múltiplos (abastecimento humano, animal, industrial; irrigação). Os estados
do Nordeste dispõem da maior quantidade de barragens para acumulação de água, em
reservatórios de médio e grande porte.
Os reservatórios, barragens, açudes ou represas tem como finalidade principal a regularização
de vazões. O processo de determinação do local de construção da barragem envolve uma série
de questões sociais, ambientais e econômicas, que devem ser ponderadas:
 Consumo humano: Água é fonte de vida, portanto seu consumo é indispensável à vida
humana. Desta forma, a água deve ser um bem acessível a qualquer região habitada;
 Desenvolvimento agrícola: A agricultura irrigada é a atividade humana que demanda maior
quantidade de água. Em termos mundiais, estima‐se que esse uso responda por cerca de
80% das derivações de água;
 Rios intermitentes: Regiões em que se localizam rios intermitentes demandam maior
atenção no processo de construção de reservatórios de água. O represamento interferirá no
regime fluvial e no meio ambiente;
 Controle das cheias: Regiões onde sazonalmente há aumento do volume de água no leito
do rio também devem ser tratadas com cautela. Nestes casos, a regularização de vazão evita
transtornos como inundação de cidades e povoados, rodovias, áreas com potencial agrícola
ou mineral;
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Prejuízos sociais e ambientais: Os custos ambientais e sociais decorrentes da implantação
inadequada de uma grande barragem são altos. Embora não sejam tradicionalmente
contabilizados pelos construtores, os prejuízos são claramente observados e pagos por toda
a sociedade. Entre os principais custos socioambientais envolvidos, destacam‐se:
deslocamento forçado de famílias em decorrência da inundação de suas terras; inutilização
de áreas de cultivo agrícola; destruição de florestas, lagoas marginais e outros ecossistemas;
invasão de áreas destinadas à reserva indígena e ambientais; transposição de vias
rodoviárias, ferroviárias devido ao alagamento da região.
MATERIAIS E MÉTODOS

Neste experimento foi requerido um reservatório de capacidade 90 milhões de metros cúbicos
de água. Também se levou em conta 2(dois) mapas temáticos referentes à áreas de reserva e
conjuntos habitacionais. Estes foram criados pelo autor, apenas para efeito de teste. O sistema
computacional foi desenvolvido na linguagem Java. Todos os testes foram executados em um
computador com sistema operacional Windows 7, processador i7 3.4 GHz com 16 GB de
memória, disco rígido de 1 TB e 5400RPM.
A região considerada no estudo abrange a cidade de Viçosa‐MG, Brasil, cujas coordenadas de
latitude e longitude são 20°45’14’’ S, 42°52’55” O, respectivamente. A região utilizada inclui
parte da bacia do ribeirão São Bartolomeu. O terreno escolhido para o estudo de viabilidade da
construção do reservatório foi representado por uma matriz digital de elevação (MDE). O
terreno MDE de dimensão 1201x1201 e resolução 90 (noventa) metros foi obtido no portal
oficial da NASA (The Shuttle Radar Topography Mission – SRTM, 2007).
A rede de drenagem foi produzida no software livre Geographic Resources Analysis Support
System Team (2004). Os mapas temáticos correspondentes ao(s) local(is) onde há núcleo(s)
populacional(is), indígena(s) e/ou de proteção ambiental, ferrovias e rodovias foram
representados por matrizes binárias, 1(ocorrência do tema) ou 0(não ocorrência).
Como parâmetros de entrada do sistema tem‐se o volume de água desejado para o reservatório,
e os arquivos: MDE, direção de escoamento, acumulação de fluxo e mapas temáticos, todos no
formato texto (ASCII). O sistema produziu 3 arquivos como saída, todos no formato texto (ASCII).
O primeiro é o arquivo "solucao.txt", que contém todas as informações referentes às melhores
soluções encontradas, dispostas em ordem crescente segundo o valor da função de custo. O
próximo resultado é o "P_i_j_MDE.txt", que apresenta o MDE juntamente com a represa
posicionada no melhor ponto P(i,j). O terceiro arquivo produzido é denominado
"P_i_j_Binario.txt", cujos valores são 0, 1 ou 2. Os valores iguais a 2 representam os pontos da
barragem; os inteiros 0 indicam as células pertencentes à represa; e os valores iguais a 1 as
demais regiões, regiões secas.
3.1

Definição do curso do rio

Dada a rede de drenagem, em especial a matriz de acumulação, é possível definir quais
coordenadas do MDE pertencem ao rio. Esta definição é feita a partir da inserção de uma cota
c, juntamente com os requisitos iniciais do sistema. Certamente farão parte do rio as células do
terreno de cota maior ou igual a c. Desta forma o sistema percorre virtualmente todo o trecho
do rio onde se deseja construir a barragem procurando por soluções viáveis. Um objeto da rede
de drenagem de suma importância é a direção do fluxo, que define a orientação do fluxo de
escoamento. A orientação da barragem é definida sempre como perpendicular à direção do
fluxo de escoamento.
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3.2

Altura da barragem

O processo de posicionamento do reservatório tem como aspecto inicial a determinação da
altura h da barragem a ser construída, para cada seção do rio, de modo que o reservatório
gerado possa armazenar o volume desejado. Para isso foi utilizada uma adaptação do processo
de busca binária em que o objetivo é encontrar o valor da altura no intervalo [1...hMax] (Deitel
& Deitel 2001).
A partir de um ponto pi = (xi,yi), correspondente ao leito do rio e sua direção de escoamento, é
possível analisar a região ao longo do eixo de construção da barreira e determinar a maior altura
que a barragem pode atingir. Esse valor é o hMax. A menor cota entre os máximos locais à
"direita” (Md) e à "esquerda” (Me) de pi é denominada pMax (fig 2). Para evitar que o máximo
local esteja muito afastado de pi, ou ainda, que este ponto pertença à outra bacia de
acumulação, o processo segue até encontrar um novo curso d’água.

Figura 2. Para este caso o máximo à esquerda é também o pMax. Ele é menor que o máximo à direita. A maior altura
possível para o posicionamento de uma barragem neste ponto do leito do rio é o hMax.

A partir da obtenção de pMax, a determinação de hMax se torna simples. Basta efetuar a
diferença entre a elevação da célula pMax e a elevação do ponto pi analisado. Uma vez definido
o hMax para pi = (xi,yi) do rio, o processo de obtenção da altura ideal da barragem para atingir o
volume desejado, é feito da seguinte forma:
Etapa (1): Atribui‐se o valor de hMax a hi e calcula‐se o volume vi gerado por hi. Dessa forma
evitam‐se testes desnecessários, pois, se uma barragem de altura hMax não for capaz de
armazenar o volume desejado, nenhum outro valor da faixa [1...hMax] será.
Etapa (2): Se vi é menor do que o volume desejado, descarta‐se aquele pixel e o processo é
realizado no próximo ponto do rio. Caso contrário, pode existir uma altura entre 1 e hMax que
atenda o volume requerido e passa‐se à etapa (3).
Etapa (3): O próximo hi testado, é informado pela adaptação do algoritmo de busca binária. Mais
precisamente, a nova altura hi proposta será definida pela metade do espectro de busca,
conforme a fórmula:
 min + max 
hi = 

2



(1)

Etapa (4): Para o hi em questão, calcula‐se a extensão da barragem, a região alagada e o volume
vi produzido.
Etapa (5): Caso o volume do reservatório gerado pela barragem de altura hi seja maior que vi em
20%, retorna‐se à etapa (3) onde o espectro de busca será [1...hi]. Caso contrário, retorna‐se à
etapa (3) utilizando‐se o espectro de busca [hi...hMax]. Caso o volume gerado pela altura h1
atenda ao volume k, este hi é o adequado para construção do reservatório no ponto pi.
3.3

Comprimento da barragem

Determinada a direção e altura da barragem, o passo seguinte foi definir seu comprimento.
Supõe‐se, no ponto p, a construção de uma barreira de altura h. Para definir os pixels do terreno
que fazem parte da barragem é realizado um percurso virtual a partir da célula p escolhida, em
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ambos os sentidos. O percurso se inicia no ponto p e finaliza quando encontra uma posição do
terreno (ombreira) cuja elevação seja maior que h. O processo se repete no outro sentido. Logo
os pontos visitados, exceto as ombreiras, farão parte da barragem.
3.4

Área de secção da barragem

Para obter a solução mais adequada procura‐se minimizar os custos, a partir da otimização da
área de seção da barragem. Considerou‐se a barragem como a seção transversal necessária para
represar o fluxo do rio, uma espécie de parede. Assim, a área de seção da barragem (Fig. 3) é
definida como sendo a área dos "retângulos" produzidos pelas células pertencentes ao
comprimento da barragem.

Figura 3 (a) Representa a seção da barragem. (b) Ilustra a área de seção célula a célula pertencente a barragem.

Sejam s1, s2, ..., sn o conjuntos dos pixels pertencentes a barragem. A área de seção produzida
por um ponto si, onde i = 1, 2, ..., n, é obtida pela diferença entre a altura h da barragem e sua
elevação ep, multiplicado pelo comprimento (resolução) de cada célula do MDE.
A( p ) = (h  e p )

(2)

Onde r é a resolução do MDE. Consequentemente, o resultado Atotal, referente à seção da
barragem é dada pelo somatório da área dos "retângulos" gerado por cada pixel si.
A total

3.5





A( p )

(3)

Região alagada

A partir da determinação da posição, da altura e da extensão da barragem, o passo seguinte é a
identificação da região do terreno que será alagada devido ao represamento do rio. Uma célula
pertence a região alagada se ela atende todos os seguintes critérios: é conexa a pelo menos um
ponto do rio; é conexa a pelo menos uma célula do comprimento da barragem; está situada à
montante da barreira construída; apresenta elevação inferior a altura h da barragem.

Figura 4. (a) O processo se inicia com a fila vazia e marcação do círculo vermelho. (b) Adiciona‐se à fila os oito vizinhos
da célula marcada com círculo vermelho. (c) Caso célula do círculo vermelho seja alagado, hachura‐se a célula. (d)
Reinicia o processo no primeiro da fila, empilhando seus oito vizinhos e verificando seu alagamento. (e) Ao final tem‐
se a componente conexa que indica a região alagada (hachurados)

Para encontrar a componente conexa no MDE foi adaptado o algoritmo de busca em largura
(BFS − Breadth First Search) (Knuth 1994). O algoritmo inicia o processo de visita por uma célula
p, e explora de forma recursiva todos os seus vizinhos, até que se encontre o alvo da busca ou
finalize as células. Essa estratégia de busca marca as células já visitadas para não entrar em loop
e não processar uma posição mais de uma vez. Para cada célula visitada, é verificado se a sua
elevação é menor que h (altura que está sendo testada). Caso afirmativo, ela é incluída na
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componente conexa (isto é, na região alagada). Caso contrário, a célula é descartada. A figura 4
apresenta o resultado da execução desse processo numa região de um terreno.
Ao final deste processo é conhecido a coleção de células que pertencem à região alagada. Como
a área de cada pixel é o quadrado da resolução do terreno, o valor total da área alagada é dado
pelo produto do número de pontos da componente conexa pela área de um pixel.
3.6

Volume gerado pela região alagada

Uma vez obtida a região alagada, o passo seguinte é o cálculo do volume de água acumulado
pelo alagamento. Neste propósito, aqui é apresentado um método mais simples e mais preciso
nos métodos utilizados na literatura para determinação do volume do reservatório. Esta
abordagem produz melhores resultados quando o terreno é representado em boa resolução. O
princípio deste cálculo é a soma sucessiva dos volumes acumulados em cada célula da região
alagada. Para uma barragem de altura h e pixel de resolução r, o volume armazenado por uma
célula p cuja elevação vale ep é dado por:
V ( p ) = r 2 (h  e p )

(4)

A altura do paralelepípedo é a diferença entre a altura h e a elevação de p. Consequentemente,
a capacidade total do reservatório é dada pelo somatório do volume de todas as células que
pertencem à região alagada
V total

3.7



 V (p)

(5)

Avaliação da área alagada

Ao iniciar esta etapa, o modelo tem a seu dispor uma coleção de pontos p pertencentes ao rio,
que atenderam ao requisito preestabelecido de volume. Para cada ponto candidato, estão
definidos: a altura h da barragem, os pixels da barragem, a região alagada e o volume v gerado
pela área alagada. O próximo passo é simular os impactos socioambientais e os custos de sua
real construção.
A Programação Linear Multiobjetivo (PLMO) tem sido amplamente aplicada nas mais diversas
áreas, por exemplo, na busca pela melhor solução possível a um problema de otimização, onde
mais de um objetivo pode ocorrer simultaneamente. Na otimização de um problema linear
multiobjetivo é possível obter um conjunto de soluções eficientes, também chamadas de não
dominadas (Fig. 5), cuja característica é que elas não são comparáveis entre si em termos dos
valores das funções objetivo. Assim, a decisão é tomada a partir da ordenação das soluções,
considerando‐se os aspectos operacionais e gerenciais (Takahashi 2007).
Assim, a partir de um conjunto B = (p1, p2, ..., pn) de soluções viáveis, o processo de comparação
dessas seções pode ser realizado utilizando o conceito de dominância e fronteira de Pareto ou
fronteira eficiente (Cheng & Li 1997). Esta comparação pode ser realizada com base nas seções
situadas na fronteira de Pareto, seguindo as seguintes definições:
• Definição1: (Dominância) Seja L = F1, F2, ..., Fn, o conjunto de funções objetivo a serem
otimizadas em processo de minimização. Tendo p1 ∈ B e p2 ∈ B, diz‐se que p1 domina o ponto
p2 se para todo i = 1, 2, ..., n, Fi(p1) ≤ Fi (p2) e se existe i, tal que, Fi (p1) ≠ Fi (p2).
• Definição2: (Pareto‐ótimo) Diz‐se que p1 ∈ B é uma solução Pareto‐ótima se p1 não é
dominado por nenhum outro ponto em B, isto é, o conjunto Pareto‐ótimo é definido por P=
{pi ∈ B | não existe pj ∈ B : pi é dominado por pj}
As seções do rio pertencentes a Fronteira de Pareto são avaliadas utilizando uma função
multiobjetivo, seguindo as seguintes definições:
• Área inundada: Quanto maior a área alagada maiores serão os impactos ambientais e
sociais, além da perda de água por evaporação (Molle 1989);
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•
•

Extensão da barragem (área de seção): Quanto maior a extensão da barragem, maior será o
custo de construção baseado no volume de terra requerido para a sua construção;
Conflito com sítios arqueológicos, áreas urbanas, indígenas, de proteção ambiental,
ferrovias e rodovias: se a área alagada cobrir algumas dessas áreas isso trará dificuldades.
Assim o objetivo é evitar ao máximo estas sobreposições.

Figura 5. (a) Os pontos de p1 à p7 atendem o requisito inicial do volume e estão no espaço solução. (b) O espaço dos
objetivos leva em conta os objetivos f1 e f2 nos quais deseja‐se minimizá‐los. É apresentada a relação de dominância
entre algumas soluções.

Cada um desses fatores se transformou em variáveis de decisão para a função de custo do
modelo: área inundada (Lamina d’água – L), área da seção da barragem (Extensão da barragem
– S), área de interseção da área inundada com Área de Preservação Ambiental ou Indígena ou
Área Urbana ou Ferrovias ou Rodovias (Reserva – A ou Indígena – I ou Urbana – U ou Ferrovia –
F ou Rodovia – R).
Para cada variável (objetivo) existe um peso wj fornecido como parâmetro pelo usuário. O
escalar wj está compreendido na faixa de números inteiros de 1 a 10, sendo o valor 1 atribuído
aos objetivos menos relevantes e o valor 10 aos objetivos de maior importância. Desta forma,
Z(p) é uma combinação linear das funções associadas aos objetivos, e está definida da seguinte
forma:
z ( p i ) = w1 L  w 2 S  w 3 A  w 4 I  w 5U  w 6 F  w 7 R

(6)

Para efeito de teste, neste trabalho foram atribuídos pesos iguais a 1 à todas as variáveis. Cada
seção pi analisada terá um valor Z(pi) para a sua função objetivo. O sistema busca minimizar Z(pi),
classificando de forma crescente as seções de acordo com o valor da função objetivo.
4

RESULTADOS

Foram investigados 10,679 pontos do terreno, referentes ao rio. O processo e encontrou 6597
pontos do rio aptos à construção da barragem. A execução finalizou em 15 segundos. O conjunto
Pareto‐Ótimo terminou com 42(quarenta e duas) soluções (Fig. 6).
A melhor coordenada obtida foi 20,1129166667S e 42,4120833333W. Isto é, pautada no
conjunto de pesos especificado (1 para todas) essa coordenada é a melhor dentre todas as
outras. O posicionamento da represa para a latitude e longitude resultou num reservatório de
água com as seguintes características:
Tabela 4.3. Resumo dos resultados da represa 90 milhões m3 com mapas temáticos

Barragem
hMax
Altura
Num. pixels
Área seção
Tentativas h

1102

257m
96m
11
41,040m2
4

Represa
Pixels alagados
Área alagada
Volume

Conflitos
260
Ambiental
2,106000m2 Habitacional
90,582300m3
Função objetivo

0m2
0m2

2,147040
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Dados os pontos do rio, avaliou‐se um total de 63,524 alturas. A quantidade média de alturas
analisadas para cada célula foi 5.94. A Figura 6 apresenta o terreno com todas as soluções
viáveis, o quadrado branco evidencia o reservatório posicionado no ponto "mais adequado" do
terreno. O quadrado pontilhado representa a região que está a reserva ambiental, e o quadrado
escuro a área urbana.

Figura 6. (a) O quadrado branco apresenta a melhor solução encontrada. (b) Arquivo binário gerador da imagem.
Valores 2(dois) presentam a barragem, valores 0(zero) a região alagada, 1(um) demais regiões.

5

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentado um método para a determinação do ponto mais adequado para
construção de uma barragem que produza um reservatório com capacidade mínima igual a um
valor pré‐determinado. As principais contribuições do trabalho são: a determinação automática
da direção e a extensão da barragem, a definição da altura ideal da barragem para se obter o
volume desejado; a região alagada formada pela barragem; o volume gerado por ela e os
conflitos socioambientais produzidos pela construção da represa. Para essa abordagem quanto
maior a resolução da matriz MDE mais preciso será o método.
O método para a determinação do volume de um reservatório desenvolvido neste trabalho é
mais simples mais preciso que o método descrito na literatura. Considera‐se que esse trabalho
alcançou seus objetivos dado a ausência de sistemas computacionais que realizem tarefa
semelhante. Além disso, foram respondidas perguntas importantes como "Qual área de um
conjunto habitacional ficará submersa?", "Qual área de reserva será degradada pela
inundação?" entre outras. Esse trabalho alcançou seus objetivos dado a ausência de sistemas
computacionais que realizem tarefa semelhante.
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ABSTRACT: The article presents criteria for planning and projects of renewable energies in
extreme environments. The research was based on scientific expeditions to Antarctica, on a
bibliographical review on energy production in extreme environments and in particular on
reviewing studies related to Comandante Ferraz Antarctic Station (EACF, portuguese acronym).
Authors investigated which are the essential studies involved on energy planning in extreme
environments, considering aspects related to security, reliability, logistical constraints,
complexity of installation and maintenance, efficiency and effectiveness, with the objective of
minimizing environmental impacts. As a result, a selection of studies and fundamental criteria
was obtained, organized with the intention to enable safe and efficient design of renewable
energy systems in extreme conditions.
Keywords: Renewable energy, extreme environment, planning
RESUMO: O artigo apresenta critérios para planejamento e projetos de integração de fontes
renováveis de energia em ambientes extremos. A pesquisa foi realizada com base em
expedições científicas a Antártica, em revisões bibliográficas sobre produção de energia em
ambientes extremos e em trabalhos relacionados à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)
realizados pelos autores. Foram identificados e organizados os estudos fundamentais para o
planejamento energético em ambientes extremos contemplando aspectos relacionados à
segurança, confiabilidade, logística, complexidade de instalação e manutenção, eficiência e
eficácia. Como resultado obteve‐se uma seleção dos estudos e dos critérios fundamentais para
execução de projetos de energias renováveis em ambientes extremos.
Palavras‐chave: energia renovável, ambientes externos, planejamento
1

INTRODUÇÃO

Um dos elementos mais preocupantes quando se busca a redução do impacto ambiental
ocasionado pela presença humana em ambientes extremos consiste no uso de combustíveis
fósseis para produção de energia. A dificuldade de logística, os riscos de vazamentos e em
especial a emissão de poluentes tornam o uso de combustíveis fósseis uma opção indesejável.
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Em ambientes extremos, como a Antártica, a dependência exclusiva de uma única fonte
energética e o uso desregrado dos recursos pode levar a uma perigosa condição para a
sobrevivência. A escassez de energia para obtenção de água, para proteção contra os rigores
climáticos e para a telecomunicação, são exemplos de situações que podem ser fatais em
ambientes hostis.
Nesse panorama, a integração de fontes renováveis às matrizes energéticas de edificações
isoladas e a implementação de sistemas de gerenciamento inteligente têm se mostrado como
uma solução de sucesso tanto do ponto de vista ambiental quanto de segurança (Tin et al. 2010,
Bekle et al. 2012, Smith et al. 2013).
Estações Antárticas de países como Bélgica, Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia são casos
exemplares de edificações em ambientes extremos, funcionando com fontes renováveis
integradas a uma matriz energética baseada em óleo diesel (Christo 2012). Dentre estas, a
estação belga Princess Elisabeth se destaca por utilizar os geradores a Diesel apenas para
emergência, por adotar um elaborado sistema de tratamento de resíduos com biorreatores que
permitem a reciclagem da água, uso de técnicas de aquecimento passivo e ativo, além da adoção
de um avançado sistema hierárquico de gerenciamento de energia, capaz de processar mais de
35.000 variáveis (Rattinghe 2008).
Contudo, a influência do clima e as particularidades logísticas encontradas nesses ambientes
exige que o projeto do sistema de geração de energia pondere critérios de segurança e
exequibilidade em conjunto aos tradicionais indicadores financeiros de economia ou de custo
da solução. Em ambientes extremos as restrições logísticas são maiores, o tempo disponível para
manutenções e a condição climática são sempre críticas, a composição do solo é diferenciada,
as temperaturas são extremas, além da ocorrência de rajadas de ventos e tempestades. Nessas
situações a dimensão dos equipamentos, a quantidade de peças, a complexidade de montagem
e manutenção, ou a adoção de técnicas e tecnologias, são questões que devem ser
criteriosamente analisadas. A inobservância dessas questões pode levar a soluções não
exequíveis por restrições climáticas, logísticas, de legislação ambiental, de tempo e de recursos
disponíveis para instalação e manutenção, por falta de confiabilidade e ou de segurança (Tin et
al. 2010, Christo 2012).
Nesse sentido, o referencial teórico para o planejamento energético das novas edificações da
Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz ‐ EACF se embasou em estudos de diagnóstico,
conservação de energia, uso de energias renováveis, reaproveitamento de calor e de gestão de
energia, aliados a peculiaridades dos ambientes extremos.
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa que objetivou propor um método de
desenvolvimento de projeto baseado nos estudos que subsidiaram os critérios para novas
edificações da EACF, as quais têm início de construção previsto para ocorrer em 2015 (CIRM
2014).
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada por meio de expedições científicas a Antártica, revisões bibliográficas
em periódicos e portais dos Programas Antárticos e na execução de estudos para integração de
fontes renováveis na Estação Antártica Brasileira. O método proposto para o planejamento de
sistemas de geração de energia renováveis em ambientes extremos, foi obtido pela investigação
de estudos de viabilidade realizados em ambientes extremos.
Foram pesquisadas literaturas sobre produção de energia em ambientes extremos (Tin et al.
2010), produção de energia em climas frios (Smith et al. 2013), e portais de fundações e
programas Antárticos como International Polar Foundation (PolarFoudation 2009), Science
Poles (SciencePoles 2010), Australian Antarctic Division (AAD 2011) e Princess Elisabeth Station
(PEA 2009).
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Foram investigados os estudos de viabilidade técnica e econômica de sistemas eólico e solar
para a Estação Antártica da África do Sul (Teetz et al. 2003) (Oliviera et al. 2008), o projeto de
um sistema hibrido para uma edificação remota na Etiópia (Bekele & Boneya 2012), um estudo
de integração fontes renováveis na Estação Franco Italiana (Boccaletti et al. 2014), e a
documentação de desenho, simulação e otimização dos sistemas da Estação Princess Elisabeth
(Rattinghe 2008).
Por fim os estudos de diagnóstico energético, levantamento de potencial e projeto de uma
matriz híbrida para a EACF (Christo 2012) e o termo de referência para a reconstrução da EACF
(IAB 2013), ambos executados com a participação dos autores, foram revisados de forma a se
obter um método generalizado que possa ser aplicado ao projeto de sistemas de geração de
energia nos mais diversos ambientes.
3

RESULTADOS

O planejamento e projeto de matrizes energéticas em ambientes extremos deve se apoiar em
três estudos fundamentais. O levantamento das restrições logísticas e ambientais, o diagnóstico
energético da edificação, e a estimação dos potenciais energéticos locais. Esses primeiros
estudos permitem a construção da base de dados que apoiará todo o planejamento e projeto
da matriz. Na fase de planejamento e projeto são analisados juntamente as demandas e os
potenciais energéticos, e consideradas as restrições identificadas. São definidas possíveis
topologias de matrizes, realizada a análise de viabilidade técnica e por fim a escolha da solução
ótima. A solução ótima é eleita considerando a ponderação de fatores de segurança,
confiabilidade, impacto sobre o ambiente, desempenho, complexidade e custo.
A Figura 1 ilustra a organização dos estudos de planejamento e projeto da solução energética
conforme descrito. Na primeira fase o estudo trata das limitações logísticas, do diagnóstico
energético e a caracterização dos recursos energéticos disponíveis no local. A segunda fase trata
da definição do planejamento e projeto da matriz.

Restrições
logísticas e
ambientais

Planejamento e Projeto da
Matriz
Diagnóstico
energético

• Definição de topologias e tecnologias
• Cogeração, Solar, Eólico...
• Análise de viabilidade técnica
• Modelagem, simulação e análise de
desempenho...
• Avaliação e escolha da solução
• Segurança, confiabilidade, impacto
ambiental, desempenho...

Estimação dos
potênciais
energéticos locais

Figura 1. Organização dos estudos para planejamento e projeto do sistema de geração de energia com fontes
renováveis.

3.1 Fase I: Construção da base de dados
Na fase de construção da base de dados são levantados todos os dados fundamentais para o
correto projeto da matriz. Os estudos de restrições logísticas e ambientais, diagnóstico
energético e estimação de potenciais podem ser realizados em ordens diferentes da
apresentada aqui.
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3.1.1 Restrições logísticas e ambientais
Esta etapa visa identificar condições específicas que poderiam inviabilizar o projeto, dessa forma
devem ser observadas as características climáticas da região, o tipo de solo, a fauna e flora local,
o período de acessibilidade, o maquinário e o recurso humano necessário, as capacidades dos
meios de transportes disponíveis, e as áreas disponíveis para movimentação, armazenamento e
acampamento. Os trabalhos devem ser planejados de forma a garantir que as atividades de
logística e de instalação evitem impactos ambientais, devendo ser estabelecidos mecanismos
eficientes que garantam o controle e a mitigação de possíveis impactos gerados (IAB 2013).
O respeito à documentação ambiental da região estudada é imprescindível. No caso da
Antártica, faz‐se necessário que sejam atendidos os acordos relacionados ao Sistema do Tratado
da Antártica, assim como as recomendações, medidas, decisões e resoluções resultantes das
Reuniões Consultivas do Tratado da Antártica. Dentre os acordos relacionados deve‐se ter
atenção especial ao Protocolo de Proteção Ambiental para o Tratado da Antártica, denominado
Protocolo de Madri (ATS 2014).
3.1.2 Diagnóstico energético da edificação
O diagnóstico energético da edificação e a previsão das necessidades de energia elétrica e
térmica podem ser considerados, na maioria dos casos, como o ponto de partida para o
planejamento de um sistema de geração de energia. A identificação do que se deseja da
edificação em termos de infraestrutura, facilidades, eficiência energética e autonomia,
juntamente com o conhecimento das possibilidades e restrições técnicas, permitem o
entendimento da dimensão e complexidade que o projeto terá.
Na etapa de diagnóstico energético é analisado o sistema elétrico e térmico partindo‐se dos
pontos de geração aos circuitos terminais de forma a levantar‐se o perfil de cargas, o consumo
por tipos de cargas, estado de carregamento dos circuitos e qualidade de energia (Christo 2012).
Para isso, são analisadas as fontes térmicas (ex.: caldeiras, sistema de cogeração e coletores
solares), fontes as elétricas (ex.: geradores e planta renovável), tubulações, cabeamentos,
cargas térmicas (ex.: aquecedores, torneiras e duchas) e cargas elétricas (ex.: compressores,
iluminação, computadores).

a)

b)

Figura 2. a) Perfil de consumo elétrico por uso final. b) Demanda elétrica (linha preta) e térmica (linha cinza) ao longo
do ano de 2011 na EACF (Christo 2012).

A Figura 2 apresenta um exemplo do perfil de consumo elétrico por uso final e curva de demanda
energética anual obtida através do diagnóstico energético nas edificações da EACF (Christo
2012).
O diagnóstico energético permitirá o conhecimento de como e onde a energia elétrica e térmica
são ou serão consumidas, obtendo‐se assim o perfil de consumo de energia da edificação, o qual
será necessário para o dimensionamento otimizado do sistema de energia renovável. O
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planejamento de possíveis ações de eficientização e de gestão ótima da energia também se
apoia nos dados obtidos (Rattinghe 2008).
3.1.3 Estimação dos potenciais energéticos locais
Esta etapa consiste em um estudo quantitativo e qualitativo com o objetivo de se obter a
caracterização dos recursos energéticos locais como eólico, solar, recuperação de calor e de
aproveitamento de resíduos orgânicos. Considerando outras situações remotas como, por
exemplo, as ilhas oceânicas, deve ser observada a eventual possibilidade de uso de energias do
mar, assim como em áreas de florestas densas, a possível utilização da biomassa.
3.1.3.1

Estimação do recurso eólico

Para a caracterização confiável do recurso eólico devem ser avaliados os dados com registros
contínuos superior a três anos, devido à variabilidade que ocorre de ano a ano. Recomenda‐se
que registros sejam com resolução de 1 Hz e tempo de integração de 10 minutos, em acordo
com resoluções internacionais (IEA 1999, MEASNET 2009). Em ambientes extremos, é comum o
aproveitamento de base de dados já existentes, as quais podem não apresentar exatamente a
resolução recomendada. O registro dos dados de velocidade, direção, temperatura, pressão,
umidade, rugosidade do terreno e ocorrência de rajadas, permitirá a completa caracterização
do recurso. Caso não existam dados de temperatura, pressão e umidade, a densidade do ar
poderá ser calculada considerando valores médios da região.
Para a caracterização e do recurso eólico da região e estimação do potencial aproveitável
recomendam‐se os seguintes estudos (Christo 2012, IAB 2013):
 análise da variabilidade ano a ano e a sazonalidade das médias dos ventos;
 estimação e classificação do potencial eólico bruto;
 análise da distribuição de frequência das velocidades dos ventos (distribuição de Weibull);
 estimação do potencial eólico aproveitável para modelos comerciais de aerogeradores; e
 elaboração da rosa dos ventos de densidade de potência;
Os parâmetros da distribuição de Weibull representam a distribuição de velocidades dos ventos
e permitem que o recurso eólico de uma região seja facilmente avaliado ou comparado com o
de outras regiões através de softwares de simulação computacional (Patel 1999, Smith et al.
2013). Já a rosa dos ventos auxilia no posicionamento ótimo das turbinas.
3.1.3.2

Estimação do recurso solar

A energia solar deve ser avaliada para produção de eletricidade, aquecimento e iluminação da
edificação. O aquecimento pode ser obtido tanto de forma passiva, pela utilização de janelas
criteriosamente dimensionadas e posicionadas de forma a possibilitarem a entrada da radiação
no interior dos ambientes, quanto de forma ativa pelo uso de coletores solares para
aquecimento (Rattinghe 2008, IAB 2013).
Além do posicionamento solar, faz‐se necessário considerar as influências da temperatura, da
refletividade do solo (albedo) e de possíveis intempéries. Em climas frios, as temperaturas mais
baixas elevam a potência que pode ser entregue pelas células fotovoltaicas, enquanto a neve
pode elevar a refletividade do solo (albedo) a valores acima de 70% (T. Muneer 2004, Laine
2007).
Em ambientes extremos, condições climáticas desfavoráveis como fortes ventos, deposição de
neve ou impurezas, elevam os riscos de inoperância dos painéis fotovoltaicos e devem ser
investigadas. Em situações de elevado albedo, a instalação dos painéis em inclinação de 90°,
apresenta‐se como uma alternativa interessante. Nesses casos a fixação dos painéis pode ser
feita em superfícies externas das construções, direcionadas para o polo geográfico oposto.
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Para a estimação do potencial solar recomendam‐se os seguintes estudos (Christo 2012, IAB
2013):
 identificação de possíveis sombreamentos por edificações, vegetação e geografia do local;
 estimação do potencial solar para modelos comerciais de painéis, considerando a
temperatura as diferentes técnicas de posicionamento; e
 análise da influência do albedo no posicionamento ótimo e na produção anual de energia;
3.1.3.3

Estimação do potencial de uso da cogeração

A cogeração ocorre pela produção combinada de duas formas de energia simultaneamente
através de diversas tecnologias de conversão. Um exemplo é a produção de eletricidade e calor
em motogeradores. O uso da cogeração permite o aumento da eficiência global do sistema e,
dessa forma, colabora para a redução do nível emissão de poluentes por unidade de energia
produzida (Lora & Nascimento 2004).
Em motogeradores, tecnologia que é largamente utilizada como fonte de geração primária e de
segurança em edificações isoladas, o calor dos gases de exaustão pode ser aproveitado através
de uma caldeira de recuperação, sendo permitido o resfriamento até temperaturas mínimas de
aproximadamente 120°C, a depender da tecnologia e do combustível utilizado. O calor
proveniente do circuito de refrigeração do bloco do motor pode ser recuperado em uma
temperatura de 80°C a 90°C; já o calor do circuito do óleo lubrificante poderá ser recuperado a
um nível de temperatura de 60°C a 70°C (Lora & Nascimento 2004).
A estimação do potencial de calor útil pode se basear tanto nas medidas de consumo de
combustível quanto na de geração de eletricidade, considerando‐se para conversão suas
relações com calor útil produzido. Essas relações podem ser obtidas pela curva de eficiência e
diagrama de Sankey do motogerador (Christo 2012).
3.1.3.4

Resíduos orgânicos

Os resíduos orgânicos, dependendo de suas características, podem ser incinerados ou
processados em um sistema de digestão anaeróbia a qual consiste em um processo de
conversão de matéria orgânica em condições de ausência de oxigênio, em produtos finais
gasosos: o metano e o gás carbônico. Nos biodigestores os resíduos sólidos orgânicos e os
efluentes do sistema de esgoto podem ser utilizados juntos para se obter o conteúdo de sólidos
desejável, sendo possível ainda a reciclagem de água (Reichert 2006, Rattinghe 2008).
Recomenda‐se que a estimação do potencial de utilização dos resíduos sólidos siga as etapas de
(Woelffel 2007, Reichert 2006, Christo 2012):
 pesagem e classificação da produção de resíduos sólidos;
 estimação de potencial energético considerando a tecnologia a ser adotada; e
 análise da exequibilidade em função da temperatura e possível escassez de água.
Embora a quantidade de resíduos gerados em estações isoladas, em média 640 kg/mês na EACF
segundo Woelffel et al. (2007), induzam ao descarte desse processo para a produção de energia
elétrica, principalmente pela relação custo x benefício, é importante considerar a possível
contribuição ambiental agregada a tal iniciativa (Christo 2012).
3.2 Fase II: Planejamento e projeto da matriz energética
O planejamento e projeto da matriz energética consiste na definição de topologias viáveis,
avaliação e escolha da solução ótima. Para isso, toda a base de dados construída é utilizada nas
análises. É recomendável que esses procedimentos sejam realizados em softwares específicos
para análise de sistemas de energia renováveis. Uma ampla lista de softwares para esse fim é
disponibilizada pelo setor de Eficiência Energética e Energias Renováveis do Departamento de
Energias dos Estados Unidos (EERE 2014).
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Uma vez escolhida a solução ótima, é essencial seja estudado um sistema que faça o
gerenciamento otimizado da geração e consumo de energia visando alcançar uma maior
eficiência, confiabilidade e segurança (Rattinghe 2008, Christo 2012). Esse sistema de gestão
inteligente da rede, conhecido como smart grid, permite que a geração e consumo de energia
seja programado para obter a máxima eficiência e autonomia em função das diferentes
necessidades e restrições detectadas, mesmo sobre condições adversas de clima e de
funcionamento da planta.
3.2.1 Definição das topologias e tecnologia dos equipamentos
Nessa etapa são analisados juntamente os potenciais energéticos estimados, as demandas
elétrica e térmica conhecidas, e a área total disponível e/ou necessária para instalação. É
também realizada a seleção de equipamentos adequados às condições de temperatura,
umidade, pressão, composição do solo e rajadas de vento.
Para isso, deve ser analisado o funcionamento individual e em conjunto de tecnologias de
produção combinada de eletricidade e calor, aerogeradores, painéis fotovoltaicos, coletores
solares, sistemas de aproveitamento de resíduos, e tecnologias emergentes. Em todos os casos,
é essencial que a tecnologia adotada seja segura e confiável mesmo em condições climáticas
adversas ou que levem a inoperância de partes do sistema de geração. Os sistemas, em especial
os externos, devem exigir manutenções simples e rápidas de forma que possam ser e executadas
em curtos intervalos (Rattinghe 2008, Tin et al. 2010, Christo 2012, IAB 2013).
Em ambientes extremos, pode ser necessário o uso de equipamentos de maior grau de robustez,
com possíveis modificações em formas e materiais. Pode ocorrer a eventual necessidade de
modificações de aços em torres ou componentes estruturais, uso de lubrificantes especiais,
isolamento extra, modificação para suportar ventos fortes e ainda pontos extras de
estaqueamentos devido às características do terreno (Rattinghe 2008, Tin et al. 2010, Christo
2012, IAB 2013).
A escolha dos painéis solares e turbinas eólicas deve considerar os fatores de capacidade
alcançados para o perfil do recurso renovável da região de estudo. Um mesmo sistema de
geração apresentará um desempenho melhor ou pior em função do perfil do recurso renovável
e das particularidades de cada região.
Para a especificação e posicionamento dos painéis solares e aerogeradores deverão ser
considerados também os aspectos referentes às limitações impostas pela composição do
terreno e sua topografia, relação entre área necessária para instalação por energia gerada,
adequação ao perfil do recurso renovável, espaçamento necessário entre aerogeradores e entre
os painéis solares, análise de sombreamentos pelo relevo e estruturas do entorno, e o respeito
às áreas de trânsito e de preservação (IAB 2013).
Segundo Manwell et al. (2002, pp. 384‐389), o espaçamento dos aerogeradores situa‐se entre 5
a 9 vezes o diâmetro de rotor na direção de ventos dominantes, e de 3 a 5 vezes na direção
perpendicular aos mesmos, dessa forma, deve‐se avaliar a disponibilidade de área livre
necessária para a instalação dos aerogeradores.
Por segurança, recomenda‐se que o sistema de geração de energia contemple motogeradores
que atendam toda a carga considerada fundamental para a manutenção das atividades da
edificação, com uma redundância de pelo menos 100%. Para uso em situação de emergência,
recomenda‐se ainda outro grupo motogerador localizado em compartimento segregado. Esta
solução é importante para que o sistema não fique vulnerável a possíveis falhas, além de
permitir atender às necessidades básicas da edificação no caso de manutenção nos sistemas de
geração renovável (IAB 2013).
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O dimensionamento dos motogeradores deverá considerar a curva de carga estimada (elétrica
e térmica) da edificação, a curva de eficiência do motogerador e o ponto ótimo de operação
considerando as necessidades de geração combinada de eletricidade e de calor. Isso é
importante para que o sistema seja eficaz e eficiente. Em alternativa aos combustíveis fósseis,
o uso de biocombustíveis deverá ser preferido sempre que possível.
3.2.2 Avaliação das matrizes e escolha da solução energética ótima
Conhecidos o perfil de consumo, as topologias de matrizes e os equipamentos viáveis para
compor o sistema de geração, parte‐se para a avaliação e escolha da solução energética. Para
isso, seguem‐se as seguintes etapas (Christo 2012):
 Inserção dos dados no software de simulação e validação do modelo da edificação;
 simulação das matrizes híbridas de diferentes topologias e avaliação de desempenho;
 avaliação e classificação das matrizes hibridas ; e
 escolha da solução de matriz energética para a edificação segundo critérios de segurança,
impacto ambiental, complexidade, desempenho e custo.
A quantidade máxima de aerogeradores, painéis solares, geradores e demais equipamentos
pode ser definida pelas restrições de área existente para instalação e recurso financeiro
disponível.
Em virtude das inúmeras possibilidades, recomenda‐se que as matrizes sejam organizadas em
grupos em função da potência renovável e da demanda média da edificação. Assim, quanto à
potência renovável instalada, são possíveis três tipos de soluções (Christo 2012):
 (Potência Renovável Instalada) ≪ (Demanda Média);
 (Potência Renovável Instalada) ≅ (Demanda Média); e
 (Potência Renovável Instalada) ≫ (Demanda Média).
Considera‐se Potência Renovável Instalada (PRI) a máxima potência que a planta renovável será
capaz de gerar sob condições nominais. Já a Demanda Média (DM) é definida como a relação
entre a energia elétrica (kWh) consumida em um certo tempo e o número de horas desse
período (Martins & Haddad 2001). De forma geral, quanto maior for a PRI em relação a DM,
maior será a penetração das fontes renováveis na matriz e mais custosa será a estabilização da
rede.
Para avaliar o desempenho das diferentes opções de matrizes, calculam‐se indicadores como:
economia anual de combustível por potência renovável instalada. Quanto maior for o volume
economizado por quilowatt instalado, melhor é considerado o desempenho da solução.
Recomenda‐se que a avaliação do desempenho tome como referência o combustível
economizado ou o equivalente gerado. Assim, os indicadores financeiros podem ser obtidos a
partir dos indicadores de desempenho, considerando como unidade monetária o litro de
combustível.
Assim, para a comparação de desempenho e impacto das matrizes, sugere‐se a avaliação dos
seguintes indicadores (Christo 2012):
 economia anual de combustível obtida pela matriz renovável;
 razão da economia anual por PRI;
 área necessária para instalação da matriz renovável;
 razão da área necessária por PRI; e
 razão de economia por área necessária para instalação;
O uso de baterias deverá ser cuidadosamente avaliado, devido a presença de elementos tóxicos,
a sensibilidade das células a temperaturas extremas e ao elevado peso e volume. Para o
amortecimento dos fluxos de potência e armazenamento de excedentes energéticos da planta
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renovável, recomenda‐se o uso de resistências elétricas integradas ao sistema de aquecimento
de água, o uso de volantes de inércia e outras tecnologias, como supercapacitores (IAB 2013).
Considerando as complexidades de instalação e manutenção em clima extremo e o impacto
ambiental decorrente, sugere‐se buscar a solução que melhor se adeque às capacidades
logísticas e que provoque menor impacto ambiental do ponto de vista de área necessária para
implantação; maior economia de combustível e que possibilite o estudo detalhado de custos e
desempenho real para futura otimização e ampliação da matriz (Christo 2012).
Por fim deve‐se prever um estudo particular para aplicação de um sistema de gestão técnica da
rede. Esse sistema permitirá o controle da energia solicitada pelos diversos segmentos
consumidores da maneira mais eficiente possível, respondendo em tempo real às mudanças
climáticas, às necessidades da edificação e às situações de emergência (Rattinghe 2008).
4

CONCLUSÕES

Os critérios para planejamento e projeto reunidos e organizados neste trabalho retratam as
particularidades encontradas para se estabelecer projetos de energias renováveis em ambientes
extremos e permitem conduzir, de forma eficiente, o planejamento e o projeto de matrizes
energéticas hibridas. As etapas de diagnóstico energético, estimação de recursos e limitações
constituem a base de dados que sustentará todo o projeto e que permitirá o entendimento da
dimensão e complexidade que o mesmo terá. Em ambientes extremos, devido às
particularidades do clima, pode ocorrer a necessidade de modificações em componentes
estruturais, isolamentos, lubrificantes e materiais. Devido às restrições logísticas e a
variabilidade do clima, as manutenções previstas devem ser simples e rápidas de forma que
possam ser programadas e executadas em curtos intervalos. A aplicação de sistemas de
recuperação de calor em geradores é considerada indispensável, uma vez que permite elevar a
eficiência do sistema para valores acima de 70%. Quanto à definição da matriz ótima, as
avaliações de área necessária ou impactada, adequação às capacidades logísticas e segurança
humana, se sobrepõe ao custo e são eliminatórias.
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ABSTRACT: Food production in urban areas is becoming increasingly common in many countries,
and in Brazil it has gained strength underpinned on the idea of making use of abandoned or
underutilized public areas. The main objective of this research was surveying favorable areas to
implement community gardens in open public spaces, recreational and institutional areas, and
also the existing initiatives in a popular neighborhood south of the urban area of São Carlos (São
Paulo, Brazil). The results show the region’s potential for implementing community vegetable‐
gardens and orchards, in addition to an organic community vegetable‐garden, which is currently
undergoing some management difficulties. It is concluded that although such spaces are
available, further investment and awareness and support from the population are still needed
in relation to food production in these areas in a cooperative and self‐organized manner.
Keywords: public urban space, urban agriculture, São Carlos
RESUMO: A produção de alimentos em áreas urbanas vem se tornando cada vez mais comum
em diversos países, e no Brasil ganhou força tendo como mote o aproveitamento de áreas
públicas abandonadas, ou subutilizadas. Esta pesquisa teve como principal objetivo o
levantamento de áreas propícias à implantação de hortas comunitárias, em espaços públicos
livres, de recreio e institucionais, assim como de iniciativas já existentes em um bairro popular
ao sul da área urbana do município de São Carlos (São Paulo, Brasil). Os resultados indicam que
a região possui potencial para a implantação de hortas e pomares comunitários, além da
presença de uma horta comunitária orgânica, cuja manutenção atualmente passa por várias
dificuldades. Conclui‐se que embora os espaços estejam disponíveis, ainda são necessários mais
investimentos e um trabalho de sensibilização e incentivo da população em relação à produção
de alimentos nestas áreas de forma comunitária e auto organizada.
Palavras‐chave: espaço urbano público, agricultura urbana, São Carlos
1

INTRODUÇÃO

A agricultura urbana e periurbana, especialmente no Brasil, tem ganhado espaço nas últimas
três décadas graças a incentivos governamentais, relacionados a políticas públicas municipais,
estaduais e federais de segurança alimentar e de redução de pobreza (Branco & Alcântara 2011).
Ela traz vantagens, ambientais e sociais, relacionadas à melhoria da qualidade de vida; o uso de
áreas ociosas e os potenciais papéis destas no estímulo ao lazer, recreação, convivência e à

1115

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

governança dos espaços públicos; o acesso da população a alimentos mais frescos e nutritivos;
contribuição ao abastecimento local e a sensibilização dos cidadãos, mesmo daqueles não
diretamente envolvidos na produção, sobre as questões ambientais nas áreas urbanas (Ferris et
al. 2001, Ottmann et al. 2010, Rivetti et al. 2011).
Uma das formas dessa ocupação, as hortas comunitárias são cultivadas em espaços geralmente
ociosos (públicos ou particulares), que podem ser geridos por grupos de famílias ou pessoas que
vivem próximas aos mesmos (Arruda & Arraes 2007).
Em tempos de um mercado capitalista expressivo e de forças neoliberais visíveis nas cidades
(influenciadas também pelo mercado imobiliário), embora às vezes permeadas por situações de
conflito, as hortas comunitárias podem representar uma quebra de paradigma (Eizenberg 2012),
ao estimular atividades que têm potencial para fortificar a comunhão entre as pessoas (Ghose
& Pettygrove 2014).
Este artigo relata pesquisa que teve como objetivo o levantamento de áreas potenciais para a
implantação de hortas comunitárias, em espaços públicos livres, de recreio e institucionais, além
do levantamento de iniciativas já existentes em um bairro popular, ao sul da área urbana do
município de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil.
2

BASE CONCEITUAL

A natureza pode ser experimentada através de práticas diárias dos cidadãos em espaços como
hortas urbanas. Tais práticas contribuiriam para uma cidade alcançar características mais
sustentáveis. Além disso, os cidadãos desenvolveriam sua capacidade criativa nestes espaços,
fortificando algo além da simples visualização da paisagem natural que o ambiente urbano
oferece (Bendta et al. 2013).
Corrigan (2011) pôde constatar em sua pesquisa o potencial possibilitado por uma horta
comunitária e a melhoria na rotina alimentar das pessoas diretamente envolvidas a ela. No
entanto, conforme relato da autora, para estes espaços serem mais visíveis e seus propósitos
atingirem um maior número de pessoas, seria necessário estarem vinculados a um conjunto de
ações complementares, dentre as quais destacam‐se a de educação ambiental e a de divulgação
sistemática de seus benefícios.
Está se referindo, aqui, além dos benefícios ambientais decorrentes, às melhorias no convívio
social possibilitadas pela organização e produção de hortas comunitárias. Armstrong (2000),
após entrevistas com diversos coordenadores de hortas comunitárias de áreas urbanas e
periurbanas do estado de Nova Iorque, listou como avanços itens como: elevação de consciência
política e maior participação dos jardineiros em suas comunidades; sensação de pertencimento
da terra por parte de crianças (através de um projeto educativo); adesão de residentes de baixa
renda ao programa, tornando‐se ativos participantes; vigilância maior dos arredores, inibindo
parcialmente ações criminosas em locais caracterizados pela prática da violência; fundação de
associação de moradores.
Economicamente, a implementação de uma horta comunitária pode oferecer oportunidade de
renda e economia na aquisição de alguns alimentos. Há diversos casos brasileiros de hortas que
auxiliam dezenas de famílias, contribuindo para uma maior inserção social e econômica de
pessoas e famílias (Branco & Alcântara 2011). Estas autoras, entretanto, relatam que embora no
Brasil tais iniciativas tenham se multiplicado, frequentemente com apoio governamental,
dificuldades como falta de assistência técnica, organização social, e outros recursos como água,
terra e capital e a curta duração dos programas, ainda são indicados como alguns dos principais
obstáculos ao desenvolvimento da agricultura urbana no Brasil.
Internacionalmente, podem ser citadas hortas comunitárias em diversos países, com propósitos,
dimensões e andamentos diferentes: Austrália (Guitart et al. 2014), Inglaterra (Federation of
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City Farms & Community Gardens 2014), Alemanha (Bendta et al. 2013), Estados Unidos
(Armstrong 2000, Corrigan 2011, Eizenberg 2012, Ghose & Pettygrove 2014), Índia (Worldwatch
Institute 2014), Hong Kong (Community Garden Programme, Leisure and Cultural Services 2014),
Canadá (Montreal’s Community Gardening Program 2006), Suíça (observação pessoal), Espanha
(Inter Press Service New Agency 2012) e Argentina (International Development Research Centre
2014), dentre outros.
A forte expressão da agricultura urbana merece destaque na cidade de Nova Iorque, por
exemplo. Surgidas durante a crise de 1970, onde prédios abandonados foram desmanchados,
as hortas comunitárias foram originadas nestes terrenos, que foram limpos e depois cultivados.
O auge de hortas comunitárias nesta cidade ocorreu no começo da década de 90, quando cerca
de 1.000 espaços tinham essa finalidade. Atualmente, pouco mais da metade mantém suas
atividades (Eizenberg 2012). Também merece destaque o que vem ocorrendo em uma cidade
do interior da Inglaterra, Todmorden. É certo que sua dimensão (17 mil habitantes) e fator
cultural são pontos favoráveis. O projeto “The Incredible Edible Todmorden Unlimited” conta
com dezenas de espaços, públicos ou privados (mas dispostos a tal fim), onde são cultivadas
várias espécies vegetais comestíveis. Estas espécies podem ser coletadas, sem custo, por quem
quiser. Espaços como terrenos de serviços públicos, áreas de servidão próxima às linhas de trem
e jardins de escolas também vêm sendo envolvidos neste projeto de agricultura urbana (The
Incredible Edible Todmordon Unlimited 2014).
No Brasil, esta modalidade já apresenta reconhecimento por parte do poder público e diversos
estados e municípios podem ser apontados por seus exemplos. O governo federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2014), desenvolveu o “Projeto Hortas
Comunitárias”. Segundo a fonte, até 2008 foram beneficiadas 363.219 famílias, em 338
convênios, em todos os estados brasileiros, com exceção de Amazonas e Rondônia. Este projeto
visa beneficiar, através de convênio (ou contrato de repasse), iniciativas em áreas urbanas e
periurbanas de hortas comunitárias, desde que conduzidas pelo poder público (municipal ou
estadual).
Além das iniciativas incentivadas pelo poder público há, também, em menor escala, aquelas
advindas de uma demanda espontânea, levadas adiante em espaços públicos ou particulares,
principalmente por grupos e organizações não governamentais (ONGs) e outras iniciativas
particulares. Podem ser citados, por exemplo, os trabalhos desenvolvidos desde 2004, pela ONG
Cidade sem Fome na zona leste de São Paulo (SP), com o desenvolvimento de hortas
comunitárias e escolares (Cidades sem Fome 2014) e, em São Carlos (SP), os recentes trabalhos
da ONG Veracidade, em terrenos ociosos (Veracidade 2014).
3

MATERIAIS E MÉTODOS

O município de São Carlos está localizado na região central do estado de São Paulo, a,
aproximadamente, 250 quilômetros da capital (Fig. 1). A área destaca‐se como pólo de alta
tecnologia e pela presença de duas importantes universidades públicas (Seade 2010, Dozena
2008). Segundo dados do IBGE (2010), entre os anos de 1940 e 2010, a população total evoluiu
de 22.093 para 221.950 habitantes, dos quais aproximadamente 96% vivem na área urbana.
Foi realizado, nesta pesquisa, um estudo de caso em um bairro popular da região sul da área
urbana do município de São Carlos (SP), denominado Loteamento de Interesse Social Cidade
Aracy. O histórico de ocupação da região onde o loteamento está inserido remonta à década de
1980, onde, segundo Dozena (2008) e Lima (2008), houve a concentração da população de baixa
renda, caracterizando uma situação de segregação sócio‐espacial urbana.
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Figura 1. Localização da área urbana do município de São Carlos dentro do estado de São Paulo e do Brasil. Fonte:
Elaboração própria.

Figura 2. Áreas livres institucionais, do sistema de recreio e faixas de proteção ambiental no bairro Cidade Aracy,ao
sul da área urbana do município de São Carlos, SP. Fonte: Elaboração própria, com base em PMSC (2011).
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Trata‐se de uma região com altas declividades e solos caracteristicamente frágeis, de alta
erodibilidade, onde atualmente também podem ser encontradas as últimas manchas da
vegetação de cerrado e numerosas nascentes, que alimentam os córregos da Água Quente e
Água Fria (Oliveira 1996).
O levantamento dos espaços públicos, de recreio e institucionais, foi realizado a partir de dados
em mapas fornecidos pela prefeitura municipal de São Carlos (PMSC, 2011) e, posteriormente,
com visitas realizadas em maio de 2012 e em junho de 2014. Durante as visitas foram aplicadas
entrevistas não estruturadas com moradores das áreas próximas, de forma a obter dados
qualitativos que auxiliassem na compreensão do uso das áreas estudadas. Também foram feitos
levantamentos sobre outras iniciativas de agricultura urbana presentes na área. Nesta fase,
foram observados o uso das áreas analisadas, a implantação de equipamentos, oferta de água,
assim como o potencial das áreas para implantação de hortas ou pomares comunitários.
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram analisados 14 espaços públicos, pertencentes ao sistema de recreio, e uma área
institucional. Destes, 5 foram ocupados como praças, com equipamentos (brinquedos infantis,
caixas de areia, bebedouros e bancos, dentre outros). Três áreas foram ocupadas com campos
de futebol e outras três estavam ociosas, com cobertura vegetal característica de abandono e
deposição de vários tipos de resíduos sólidos, em parte delas. Uma das áreas analisadas foi
transformada em um bosque, por conta da iniciativa de uma moradora da vizinhança, que
realizou o plantio de várias árvores e arbustos. Segundo relato da mesma, a área foi cercada e
recebeu calçamento no entorno, realizado pela Prefeitura Municipal, após diversas solicitações
feitas por ela. Duas áreas estavam completamente cercadas e apresentavam plantios diversos,
com ervas, milho e hortaliças. Em uma delas, o morador que cuida da mesma relatou ter tomado
esta medida como forma de evitar que outras pessoas jogassem resíduos no local, já que a única
ação do poder público foi a colocação de uma placa sinalizando a proibição de deposição de
entulhos na área e informando um número de telefone para a comunicação de denúncias de
irregularidades. O mesmo cita tentativas frustradas de envolvimento de outros vizinhos no
cuidado da área. Por fim, a área institucional analisada está parcialmente ocupada com uma
pista de skate e outros equipamentos, porém, em sua maior parte, a mesma encontra‐se ainda
sem nenhuma ocupação.
Foi identificada apenas uma horta comunitária, cuja implantação foi iniciativa do poder público,
como forma de incentivar a geração de renda e o trabalho cooperativo, baseado nos princípios
da economia solidária. Localizada no bairro Cidade Aracy, até o ano de 2012, ocupava uma área
no limite do bairro, a sudeste, sendo posteriormente abandonada. A nova horta, agora, localiza‐
se a sudoeste do mesmo bairro. Conforme relato de uma das responsáveis pelo cuidado da
horta, a mudança de área teria ocorrido devido aos constantes roubos dos produtos cultivados,
ferramentas, e até mesmo da própria infraestrutura da área (canos, torneiras e telhas, dentre
outros). Da área antiga, conforme levantamento de junho de 2014, restam somente os pilares
de concreto que serviam para o cercamento, e a estrutura do antigo depósito e vestiário.
O atual espaço da horta tem uma área aproximada de 2.000 metros quadrados e sua
implantação ainda não está totalmente finalizada. A Figura 3 apresenta a atual horta.
São responsáveis pelo plantio, manutenção e colheita, três mulheres, moradoras do bairro
Cidade Aracy, que se revezam de forma voluntária, realizando as atividades necessárias para
cuidados da horta.
Quando questionada sobre a estrutura local, a restrição colocada pela entrevistada foi da
deficiente oferta de água e adubo (substrato, composto, adubos orgânicos ou qualquer
composto que auxilie na nutrição das plantas). Na nova horta há uma caixa de 10.000 litros de
água, ainda desativada, que deverá ser usada para irrigação das espécies lá cultivadas. Segundo
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o relato da entrevistada, não há previsão de instalação da caixa. Por enquanto, faz‐se uso da
água proveniente do abastecimento público, mas que a entrevistada alega ser insuficiente, dada
a oferta intermitente, a baixa vazão e o racionamento que ocorre no bairro.
a

Figura 3a. Nova horta comunitária “Renie Passos Caldas de Almeida”, em sua montagem. Fonte: Google Earth.

b

Figura 3b. Nova horta comunitária “Renie Passos Caldas de Almeida”, em atividade. Fonte: fotos tiradas pelos autores.

c

Figura 3c. Nova horta comunitária “Renie Passos Caldas de Almeida”, em atividade. Fonte: fotos tiradas pelos autores.
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As sementes e mudas que formam a horta são obtidas através de doação, ou compradas pelas
trabalhadoras da horta, sem auxílio da atual gestão do governo municipal. A única ajuda que
esta trabalhadora cita receber da prefeitura é de transporte público até o local.
Segundo o levantamento realizado, a dinâmica de distribuição do alimento produzido não segue
nenhuma regularidade ou padrão específico. A horta recebe poucos visitantes interessados na
aquisição de hortaliças e algumas pessoas auxiliam, de forma voluntária, na venda da maior
parte da produção, fazendo o rateio do valor obtido entre as três cuidadoras do espaço. Segundo
a entrevistada, o mês de junho de 2014 garantiu uma renda total de aproximadamente 60
dólares, valor este que deveria ser dividido entre as três voluntárias. Indagada sobre a
possibilidade de um aumento de mão‐de‐obra, ou até a participação de homens naquele espaço,
a agricultora relatou não haver interesse por parte de terceiros, nem da vizinhança,
principalmente devido à baixa remuneração. Por outro lado, a mesma cita a necessidade de uma
oferta maior de água e de composto, que seria o diferencial para que a horta atingisse seu
potencial produtivo. Este relato vai ao encontro das conclusões da pesquisa realizada por Branco
e Alcântara (2011), onde as autoras concluem que as dificuldades mais citadas em publicações
sobre o tema relacionam‐se à falta de organização social e de assistência técnica, capital, terra
e água.
Além disso, também foi citada a baixa participação da atual gestão do poder público municipal,
que não fornece sementes, treinamento ou divulgação desta modalidade de agricultura
orgânica. De acordo com São Carlos Oficial (2014), a prefeitura municipal pretende investir nesta
horta, dobrando sua área para 4.000m2, instalando um sistema de irrigação (projetado pela
Secretaria de Agricultura), uma estufa de 250 m2, para produção de mudas e sementes, e o
oferecimento de cursos de qualificação (plantio de orgânicos) aos participantes da horta.
A falta de políticas públicas adequadas que estimulem estas atividades, bem como de programas
de educação ambiental, que sensibilizem a população sobre a importância deste espaço e o seu
papel social, ambiental e econômico, são fatores relevantes que colaboram para o atual quadro.
Tanto a horta citada, como os espaços públicos ociosos, possuem um grande potencial para uso
como espaços educadores, que, além de trabalhar com várias questões relativas à qualidade do
espaço urbano, também podem ser utilizados como espaços colaborativos e de estímulo ao
sentimento de pertencimento dos moradores do entorno e a iniciativas de governança local
destas áreas (Brandão 2005).
Trata‐se de uma questão altamente complexa, que envolve fatores culturais, de segurança, a
falta de sentimento de pertencimento e a forma como os moradores se relacionam com os
espaços públicos e particulares dentro de seu bairro. O episódio relatado sobre a desativação
da horta e do vandalismo no seu antigo local conduz a uma reflexão sobre estas relações, e o
desafio de se trabalhar em uma área tão carente. Embora o espaço da horta fosse direcionado
à garantia de alguma segurança alimentar aos seus colaboradores e vizinhos, mesmo com seu
cercamento, não foi possível evitar saques e roubos. No caso da instalação de uma horta ou
pomar em uma área pública ociosa, abre‐se, também, um espaço rico para discussão sobre seu
cercamento ou não. Ao cercar uma área pública, como uma praça, a curto prazo se poderia
evitar o vandalismo da área; porém, com a segregação da mesma. A longo prazo, quão vantajoso
seria o investimento na educação sobre o bem público, a população beneficiada e a governança
destes espaços?
5

CONCLUSÕES

A horta comunitária é uma modalidade de agricultura que vem ganhando importância nos
espaços urbanos brasileiros por diversos motivos, dentro das esferas ambiental, social e
econômica. Seu sucesso, no entanto, tem sido viabilizado apenas quando ocorrente através de
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uma conjunção de fatores, como disponibilidade de área viável ao cultivo, mão‐de‐obra,
recursos financeiros, bom gerenciamento e possibilidade de escoamento da produção realizada.
Embora diversos bairros, como é o caso do Cidade Aracy, possuam uma quantidade significativa
de áreas livres (de sistema de recreio e institucionais) com potencial para implementação de
hortas comunitárias, seu desenvolvimento esbarra na parca divulgação e auxílio por parte do
poder público local. A vulnerabilidade destas áreas, se não cercadas, é grande para a ocorrência
de furtos e vandalismos por parte de moradores desinformados do nobre papel prestado por
estes espaços.
Seria necessário um trabalho de sensibilização da população e uma divulgação mais sistemática
que atingisse e mobilizasse toda a comunidade. O desenvolvimento de políticas públicas mais
efetivas, que garantam apoio a essas iniciativas e formas de trabalho que estimulem a
associação dos grupos e a governança dos espaços públicos, podem ser formas de potencializar
a visão destes espaços como elemento de grande agregação social, vantagem econômica e
benefícios ambientais.
Há uma barreira cultural a ser vencida, antes que espaços livres, mesmo que desprovidos de
cercamento e ainda assim sejam vigiados, cuidados, mantidos e melhorados pelos seus
frequentadores. Finalmente, poderia se contar com hortas e pomares comunitários de diversas
modalidades, com cultivo de hortaliças e outras espécies vegetais comestíveis, espalhados por
vários pontos do bairro.
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ABSTRACT: The objective of this article is to develop a computerized tool (software) that
facilitates the analysis of strategies for waste management on construction sites through the
use of indicators of CDW generation. The development involved the following steps: knowledge
acquisition, structuring the system, coding and system evaluation. The step of knowledge
acquisition aims to provide subsidies for the representation of them through models. In the step
of structuring the system, it was presented the structuring and formalization of knowledge for
the development of the system, and has two stages: the construction of the conceptual model
and the subsequent instantiation of the model. The coding system aims to implement (code) the
conceptual model developed in a model played by computer (digital). The results showed that
the system is very useful and applicable in construction sites, helping to improve the quality of
waste management, and creating a database that will support new research.
Keywords: construction waste, management, decision support system.
1

INTRODUCTION

In Brazil, the construction industry is responsible for about 14% of Gross National Product (GNP),
one of the pillars of the Brazilian economy and the largest generator of direct and indirect jobs
in the country. Since the end of December 2012 there were 3270 million registered workers,
number that grew 3% in that year 2012 (CBID, 2013). The sector is also a major natural materials
consumer, representing about 20% to 50% of the total resources consumed by society (MES‐
QUITA, 2012).
Associated with large consumption of natural resources is the generation of construction and
demolition waste (CDW). The CDW represent a major problem in urban areas due to the large
waste generation by construction companies. According to Gusmão (2008), although 90% of the
CDW are reusable, they are improperly disposed causing a series of economic, social and envi‐
ronmental problems. Despite the present declining moment in this activity in some countries,
due to changes in the economic cycle, the problems caused by such waste, or rather, their man‐
agement must be constantly considered (SÁEZ et al., 2011).
In recent years, It has witnessed the generation of a significant amount of construction waste as
a result of rapid urbanization and large‐scale construction activities in Brazil, accompanied by
precariouness of data and information on the waste generated in this activity. The study of the
CDW is recent in Brazil, causing the lack of data on environmental agencies. However, the emer‐
gence of the relevant sector legislation has driven advances and increased mobilization of mu‐
nicipalities and private companies to meet the new applicable laws. The deposition of the CDW
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in illegal areas has a number of environmental impacts such as visual pollution, the narrowing
of the river banks, causing flooding, water pollution and soil, inducing deposition of other types
of waste and draw for disease vectors.
In Brazil, legal mechanisms to help municipalities and private companies in the PCWM were cre‐
ated. Highlights include the Resolution Nº 307 of the National Environmental Council
(CONAMA), which established guidelines, criteria and procedures for the CDW management.
Other laws as the National Policy on Solid Waste (PNRS) (BRAZIL, 2010b) and Decree Nº 7404,
of December 23, 2010 (BRAZIL, 2010a), which regulated PNRS complement what was estab‐
lished in CONAMA Nº 307. This law established the great generators must prepare and imple‐
ment a Plan of Construction Waste Management (PCWM), aiming to establish the necessary
procedures for the handling and disposal environmentally sound waste.
According to Souza et al. (2008), for adaptation to this new environment and integration of con‐
struction along new legislation, there is a need to develop an efficient model of waste manage‐
ment for construction sites. Considering that for the preparation and implementation of PCWM
is necessary a technical body that has certain knowledge concerning the CDW, often these pro‐
fessionals are not available at work or its contraction is expensive is needed. A viable and effi‐
cient alternative in minimizing this loss is the creation of a Decision Support System (DSS), as aid
management CDW tool on construction sites.
For planning the CDW management within the construction site, you must have a prior
knowledge of what is being generated (qualitative data), how much is being generated (quanti‐
tative data), and what is the appropriate destination to be given to such material. Although there
are some researches focused on the characterization of the waste, was still not a reliable data‐
base that gives subsidies to enterprises in decision making regarding the PCWM prepared.
The objective of this article is to develop a computerized tool (software) that facilitates the anal‐
ysis of strategies for waste management on construction sites through the use of indicators of
CDW generation.
2

METHODOLOGY

The development of the Construction Waste Management System (SIGERCON) involved the
following steps: knowledge acquisition, system structure, system coding and evaluation (Figure
1).

Figure 1. SIGERCON development stages.

The step of knowledge acquisition aims to provide subsidies for the representation of them
through models (SCREMIN, 2007). On the waste management, the knowledge required for the
system structure are:
 Environmental legislation;
 Methodologies for CDW quantitative and qualitative characterization;
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 Methodologies of CDW management, and information on waste generation indicators in to‐
tal and in each phase of the work;
The knowledge acquistion initially took place through literature review of books, articles, and
academic, national and international research related to the topic. Subsequently, it was
proceeded to data collection, which involved two phases: environmental assessment of the work
and data collection for CDW generation.
The environmental assessment phase of the work consists of a performance assessment of
waste management within the construction site observing the qualitative and quantitative
characteristics of the CDW and the management way currently used.
In the phase of data collection for CDW generation at construction sites, a letter to the
contractors requesting their participation in the research and provision of waste generation data
of each work was sent, trying to correlate the levels of waste generation with technical
information. Data on number of skips monthly collected, transportation and disposal, CDW
management costs and construction process were obtained by contractors' own data.
In the step of structuring the system, it was presented the structuring and formalization of
knowledge for the development of the SIGERCON. The structure followed the research of
Lupatini (2002), which divides this step in two stages: the construction of the conceptual model
and the instantiation of the model, where the knowledge and tools necessary to achieve the
objectives proposed in the conceptual model through flowcharts methods are defined.
The conceptual model was developed based on acquired knowledge and the needs of users. The
proposed solution, according to Lupatini (2002), is created by the possibility of incorporating the
same model of knowledge used by experts in a computer program, allowing users who do not
have in‐depth knowledge of the subject, come to solve the problem just by properly applying
the model.
The instantiation of the model consists of, from the conceptual model, including the necessary
knowledge so that the objectives of the reasoning step are attained (SCREMIN, 2007). To
Lupatini (2002), the modeling of knowledge is increasingly performed by decomposing the goals
they want to reach.
The coding of a decision support system aims to implement (code) the conceptual model
developed in a model played by computer (digital). The coding step of the system consisted of
the codification of the instantiated model and building a web‐based user interface for use as a
means to facilitate access to system information and get results determined in the conceptual
model.
The system was developed in PHP, one of the most widespread languages in the market, using
the MVC (Model‐View‐Control) model. This model is one of the most suitable for web
development because it facilitates the maintenance and possible extensions of the system. The
jQuery library was also used to enhance the usability of the system.
3

RESULTS

From the contact made with the sites, were registered in total 65 sites as research participants,
being buildings in various stages of construction (foundation, structure, finishing or completed)
of medium and large businesses. The following data were obtained: total area (m2); Number of
floors; start date and end of work; months of implementation of the foundation, structure and
finishing; current phase of the work; monthly waste generation; amount of collected dumpsters.
Figure 2 shows the number of sites whose data for the construction phase and by class of waste
were obtained. Some information could not be obtained, due to lack of consistency of the data
or by the fact that many sites have not yet been concluded.
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Figure 2. Amount of sites analyzed by phase of construction and class of waste.

3.1 Total CDW generation at construction sites
From 65 analyzed sites, only 19 have a complete database of waste generation throughout the
execution of the work. The most analyzed sites are still under construction or in the case of older,
have no record of waste generation completely and reliably. Figure 3 shows the total waste
generation.
4000

Waste generation (t)

3500

Maximum: 3452 t

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Minimum: 484 t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sites
Figure 3 – Total waste generation of sites with full database.

It was found that the total waste generation is in the range between 484 and 3452 t, with an
average of 1428 t. Figure 4 shows three series of data, which relate the amount of waste
generated with the built area, with the number of floors and the time for completion of sites.
By analyzing this data was obtained a rate of generation by built area of 97 kg/m2, for a total
average built area of 22,642 m2, near the value estimated by Gusmao (2008) of 100 to 150 kg/m2
and the calculated by Costa (2012) whose average value obtained was 93.89 kg/m2.
In addition to this indicator, which is the most used in the estimation of waste generation, was
obtained the rate of generation for completion of sites which was 42.29 t/month for an average
period of 35 months for completion of sites.
Also obtained a rate of CDW generation by number of floors of 52.92 t/floor, for an average of 29
floors in sites of Recife. The choice of the best indicator to use will depend on your application
and comparison with several other sites.
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Figure 4 – CDW generation in relation to built area, time of completion and number of floor.

From the total CDW generation was determined the total number of dumpsters needed to collect
all waste from the sites. Figure 5 shows the total number of dumpsters in the 19 analyzed sites,
considering 6m3 the volume of dumpsters and bulk density of 1.36 t/m3. The collected amount is
in the range between 59 and 421 dumpsters, with an average of 174 dumpsters.
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Figure 5 – Total number of dumpsters collected in the analyzed sites.

3.2 CDW generation by class
From the accounting of waste generated, was estimated the percentage of waste per class,
according to CONAMA Resolution Nº. 307/2002. Figure 6 shows the results obtained with the
estimated by class, where the recyclable wastes as aggregates predominate over the other
classes.
The average waste generation was 1062.24 tons for recyclable waste as aggregates, 29,8 t of
recyclable waste for others destinations, and 1.99 tons of non‐recyclable waste.
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Figure 6. Percentage of waste generation per class, according to CONAMA Resolution Nº. 307/2002.

Figure 7 shows the gravimetric composition of recyclable wastes for others destinations through
the data provided by 10 sites.
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Figure 7 – Gravimetric composition of recyclable wastes from others destinations.

The evaluation of SIGERCON was performed by applying the system indicators obtained on six
sites in Recife, Brazil, in order to evaluate the correlation between total generation observed in
the work (real), and generation estimated by the three methods used by the system: built area,
time of completion and number of floors. Table 1 presents a summary of the works analyzed.
Table 1 – Summary of the analyzed sites in system evaluation stage.

Site

Built area (m2)

1
2
3
4
5
6

6861
14062
7099
97900
99092
7886

Time of
completion
28 months
43 months
36 months
36 months
37 months
31 months

Nº of floors

Purpose

18
28
26
29
22
22

Residential
Residential
Residential
Business
Residential
Residential

From the use of the SAD was calculated the total CDW generation through the three methods
as shown in Table 2.
To find what is the best method, it was established that up to a limit of 30% above or below the
real value there is a good agreement between the observed and the estimated generation. Table
3 presents the agreement for each analyzed site.
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Table 2 – Comparison of estimatives of CDW generation with the observed CDW generation.

Site

Observed
generation (t)

Estimated generation by
built area (t)

Estimated generation
by time of completion

1
2
3
4
5
6

1428
1567
1248
2742
3452
1608

1317
1167
1384
3230
3270
1514

1176
3139
2412
2412
2479
1426

Estimated
generation
by
number of floors
1314
1540
1168
1595
1210
1606

Tabela 3 – Analysis of the degree of agreement between the estimatives of CDW generation with the observed gen‐
eration of the sites.

Site
1
2
3
4
5
6

Estimative by built
area (%)
92,25
74,48
110,92
117,82
94,73
94,16

Estimative by time of
completion (%)
82,35
200,32
193,27
87,96
71,81
88,68

Estimative by number of
floors (%)
92,02
98,28
93,59
58,17
35,05
99,88

It appears that for the six analyzed sites, the estimation method for the built area was the one
closest to the reality observed at construction sites, to maintain a good agreement for all
analyzes. On the other hand, the method of estimating the number of floors got a great
performance for sites with small built area, and is possible to use this method to sites of this
size. However, this method becomes limited to sites with large built area due to the fact that
often the enterprise has a large area outside the building, complicating this estimative. The
estimation method by time of completion is also limited to works with very long‐term, off‐
schedule most often used in sites of Recife.
4

CONCLUSION

Analyzing the sites that had full database,was obtained an average of 1428 t, and an rate
generation for built area of 97 kg/m2 for an average of 22642 m2 built area. By comparing this
information with data from the literature, as Carneiro (2005), Gusmão (2008), Marques Neto &
Schalch (2010) and Costa (2012), it is identified that is very similar to that obtained by the cited
researchers.
Others rates was evaluated, such as waste generation by time of completion, which was 42.29
t/month, for a duration average of 35 months, or the generation by number of floors, which
resulted in 52.92 t/floor, for an average of 29 floors.
In addition to the above rates, other indicators, such as generation by phase of the work have
been proposed. For the foundation stage was obtained 17.68 t/month, for the phase structure
was obtained 40.08 t/month, and the stage of completion yielded 83.70 t/month. Thus, you can
specify the amount of waste throughout the work, thus facilitating proper CW planning and
management.
Upon completion of the coding SIGERCON step, an assessment of SAD from the design phase
was held on 6 works in order to analyze the correlation between the actual data works with the
model estimates, the built up area, completion time and number of floors.
The method of estimative by built area proved to be the most suitable to be used for calculating
the CDW generation in the works in general. Moreover, the method for estimating the number
of floors is well suited for small sites.
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ABSTRACT: Rainwater harvesting systems allow the usage of properly collected, treated and
supplied rainwater for domestic use in situations without good water quality requirement. To
be sustainable, a rainwater harvesting system must be truly ecological, economically viable,
socially fair and culturally diverse. The key element for this system is the first‐flush device, which
allows the deviation of the first rains which carry a significant load of pollutants and are not
suitable even for non potable use. This article develops a theoretical and experimental study on
a rainwater harvesting system for use in a single family dwelling. The main goal is to describe
the hydraulic operation of symphonic drainage systems by the incorporation of a first‐flush
device in a laboratory installed rainwater harvesting system.
Keywords: symphonic drainage systems, rainwater harvesting system, first‐flush device
RESUMO: Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais permitem substituir a água de uso
doméstico sem exigência de potabilidade, por água pluvial devidamente recolhida, tratada e
fornecida. Para que um sistema de aproveitamento de águas pluviais seja considerado
sustentável é preciso que seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente
justo e culturalmente diverso. O elemento chave do sistema de aproveitamento de águas
pluviais é o dispositivo first‐flush, que permite desviar as primeiras chuvas, que transportam
consigo uma carga significativa de elementos poluentes e não são adequadas sequer para usos
não potáveis. Este artigo descreve um estudo teórico e experimental da problemática do
aproveitamento das águas pluviais em habitações unifamiliares. Tem como objetivo específico
descrever o funcionamento hidráulico de um sistema de drenagem sifónica, após a incorporação
de um dispositivo first‐flush num sistema de aproveitamento de águas pluviais instalado em
laboratório.
Palavras‐chave: aproveitamento de águas pluviais, dispositivo first‐flush, sistema de drenagem
sifónica
1

INTRODUÇÃO

A degradação da qualidade da água para consumo humano constitui um alerta para a
necessidade da racionalização do uso da água potável e para a procura de sistemas alternativos
para aproveitamento da água pluvial (Grando et al, 2011). Numa necessária perspetiva de
sustentabilidade, importa proceder à implementação de novos paradigmas que envolvam a
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redução de consumos, a reutilização e reciclagem da água (Rodrigues, 2010). Daí a criação dos
sistemas de aproveitamento de águas pluviais (SAAP).
O principal objetivo do SAAP consiste em substituir água de uso doméstico sem exigência de
potabilidade, por água pluvial devidamente recolhida e tratada desde a recolha até ao
fornecimento (TCEQ, 2007).
Historicamente o aproveitamento de águas pluviais data de há milhares de anos. Na verdade,
em algumas regiões (zonas mais áridas) a água da chuva era e é, seguramente, a única forma de
se ter acesso à água. Em Portugal o aproveitamento de água pluvial é uma prática também
antiga mas que foi perdendo relativa preponderância. Porém, a nova realidade obriga ao
aproveitamento das águas para se poder alcançar uma eficiência hídrica e uma redução de
consumo de água potável.
Um SAAP é constituído por uma superfície de recolha, tubos de queda e reservatório de
armazenamento. Associado aos tubos de queda tradicionais utilizam‐se filtros e sistemas de
remoção das primeiras águas (first‐flush). Este dispositivo first flush possibilita a eliminação das
primeiras águas da chuva, que provêm da lavagem da superfície de captação e,
consequentemente, não têm a qualidade mínima para consumo humano (TCEQ, 2007).
A drenagem da superfície de recolha pode ser efetuada através de um sistema sifónico. No
entanto, a utilização de dispositivos first‐flush adequados a tubos de queda tradicionais, onde o
escoamento ocorre com superfície livre, não é compatível com escoamentos sob‐pressão. Os
sistemas sifónicos, comercializados por empresas como a Geberit, a Valsir e a Saint Gobain,
podem ser instalados em qualquer tipo de edifício/habitação, mas normalmente têm‐no sido
em edifícios de maior porte, tal como estádios, hotéis, centros comerciais e pavilhões
industriais. O sistema é dimensionado mediante o recurso a software especializado, em função
dos projetos de estruturas e arquitetura do edifício, designadamente tendo em atenção a
localização mais adequada para a colocação dos tubos de queda e a disposição dos ralos
(Pereira, 2012). Estes sistemas apresentam uma utilização crescente, e há todo o interesse em
desenvolver um dispositivo first‐flush adequado ao seu comportamento hidráulico. Em especial
este sistema deverá permitir rejeitar unicamente o volume de água estritamente necessário
para a lavagem inicial da superfície de recolha, possibilitando assim maximizar o volume de água
da chuva armazenado.
No presente trabalho optou‐se pela via experimental, com o objetivo de conceber um
dispositivo first‐flush adequado a um sistema de drenagem sifónica, bem como compreender o
seu funcionamento hidráulico. Para a sua realização recorreu‐se à torre hidráulica instalada no
laboratório do Instituto Politécnico Viana do Castelo. Pretendeu‐se visualizar o escoamento no
interior da tubagem com utilização de um corante, verificar a influência da velocidade no
funcionamento de um sistema sifónico e quantificar as primeiras águas a serem excluídas, tendo
como objetivo último a minimização do volume de águas rejeitadas.
Este artigo está dividido em 5 secções, incluindo esta secção inicial introdutória. Na secção 2
descreve‐se sucintamente o conceito, a constituição e o funcionamento do sistema sifónico. O
método experimental é apresentado na secção 3 e a análise dos resultados na secção 4. O artigo
termina com conclusões na secção 5.
2

SISTEMA SIFÓNICO OU SOB PRESSÃO

Concetualmente, um sistema sifónico é um mecanismo que serve para permitir a escorrência de
um líquido a partir de um nível superior e impedir que esse mesmo líquido faça o percurso
inverso (Smith, 2008).
O sistema em pressão (ou “sistema pluvia” como é referenciado pela empresa Geberit) é
caracterizado por dois aspetos essenciais (Pereira, 2012): a inclusão de ralos anti‐vortex
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(impedem a formação de vórtices, permitindo que haja o aparecimento do escoamento em
pressão); e o recurso de materiais e acessórios adequados às necessidades do funcionamento
sob pressão (PEAD e ferro fundido).
Em geral, pode dizer‐se que um sistema sifónico se subdivide em três componentes
determinantes e que realçam as diferenças para com os sistemas tradicionais: os ralos, as
tubagens e os sistemas de fixação (Pereira, 2012).
O sistema sifónico assenta em princípios hidráulicos diversos dos convencionais, sendo maior a
exigência ao nível técnico e da preparação (cálculo), dimensionamento e instalação, já que o
cometimento de erros repercutir‐se‐á, inevitavelmente, no desempenho de todo o sistema
sifónico (Valsir, 2009). Todo o desempenho do sistema assenta no “Princípio de Bernoulli”
(equação que reflete o balanço de energia entre dois pontos de um escoamento) aplicado ao
escoamento de fluidos com viscosidade e atrito.
Neste tipo de sistema o ralo impede, para o caudal de projeto, a entrada de ar e a formação do
vórtice assegurando portanto a ocupação total da secção do tubo, trabalhando assim o sistema
a 100%. Nessas condições, o dimensionamento do sistema pode basear‐se em modelos
matemáticos de escoamento completamente desenvolvidos trabalhando em
pressão/depressão (Valsir, 2009).
Em termos da sua operacionalidade há a considerar quatro tipos de regimes/variáveis em função
da pluviosidade (Valsir et al, 2009; Pereira et al, 2012):
 para uma pluviosidade que provoque caudais entre os 10 e os 15% do caudal de projeto, o
sistema sifónico funciona como um sistema tradicional de escoamento pluvial por ação da
gravidade;
 para uma pluviosidade entre os 15% e os 60% do caudal de projeto o sistema opera
alternadamente entre o sistema gravítico e em pressão;
 para caudais entre os 60 e os 95% do caudal de projeto o escoamento dá‐se no regime sobre
pressão (embora ainda possam aparecer algumas bolhas de ar no seu interior);
 nos caudais superiores a 95% do caudal de projeto, atingem‐se as capacidades máximas de
vazão, assistindo‐se a um escoamento silencioso (face à ausência de ar no interior das
tubagens) e a grande velocidade.
Há diversas vantagens do sistema sifónico quando comparado ao sistema tradicional,
nomeadamente (Geberit, 2011):
 redução do número e diâmetro dos tubos de queda;
 aumento de espaço interior com a possível colocação do tubo coletor de forma horizontal
junto ao telhado ou da caleira;
 menor área de armazenamento, permitindo a redução de custos, e maior rapidez de
execução.
Existem, porém, recomendações a observar na sua utilização para se alcançar maior eficiência e
funcionalidade do sistema sifónico, desde logo a redução de diâmetros nas tubagens, que deve
ser feito nos troços verticais para prevenir disfunções (aprisionamento de ar, impossibilidade de
escoar a água). Estas alterações de inclinação e direção devem ocorrer sempre através de curvas
suaves.
3

MÉTODO EXPERIMENTAL

Nesta secção descreve‐se a instalação experimental (subsecção 3.1), apresentam‐se as
condições experimentais (subsecção 3.2) e a metodologia experimental adotada (subsecção
3.3).
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3.1

Instalação experimental

A instalação experimental encontra‐se na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Viana de Castelo (IPVC), em Viana de Castelo, sendo certo que se tornou
necessário efetuar alterações na sua constituição inicial para que fosse possível desenvolver o
propósito pretendido. Tais alterações foram integralmente assumidas pela empresa Geberit.
O SAAP encontra‐se encimado por uma cobertura, representado por uma caixa, em acrílico, com
as dimensões de 120x100x19 cm, onde irá ser acolhida a água proveniente de 4 chuveiros
estrategicamente colocados e que pretende simular a queda e receção de chuva. O caudal de
água fornecido por estes chuveiros pode ser regulado, fazendo com que o sistema possa ou não
funcionar em pressão.
Na cobertura inseriu‐se um ralo sifónico (Geberit Pluvia 12 L/s) com flange para caleira que
permite o escoamento da água recolhida e encaminhá‐la para a tubagem.
Para melhor visionamento e compreensão do funcionamento do sistema optou‐se por uma
estrutura parcial de tubagem em acrílico, que se desenvolve ao longo de 3 patamares (fig. 1a),
desde o ralo sifónico até ao nível do reservatório. Para se alcançar um melhor efeito de pressão
definiu‐se, sectorialmente, a colocação de tubagens de diferentes diâmetros (fig. 1b).
O dispositivo first‐flush, propositadamente desenvolvido de raiz para o presente trabalho,
consiste numa forquilha dotada de duas válvulas motorizadas que permite desviar a água quer
para um reservatório das primeiras águas (R2, com 750 L de capacidade), quer para o
reservatório de armazenamento de água pluvial (R1, com 700 L de capacidade) (fig. 2).
Comparativamente a um sistema first‐flush tradicional, observa‐se a existência do reservatório
R2 e da forquilha dotada de válvulas. Estas válvulas são acionadas por predefinição da duração
do ciclo de fecho/abertura, simulando assim o período de tempo necessário para a rejeição das
primeiras águas. Numa situação real o ciclo de fecho/abertura pode estar associado ao pré‐
estabelecimento de um nível da água da chuva no interior do reservatório R2. A água acumulada
no interior de R2 pode depois ser rejeitada automaticamente para a rede de drenagem de águas
pluviais local.

(a)
(b)
Figura 1. Instalação experimental (a) vista global, (b) Esquema da instalação com definição dos diâmetros e
comprimentos de cada troço de tubagem em acrílico (Geberit, 2014)

A bomba que eleva a água até aos chuveiros da superfície é alimentada a partir de R1. A
instalação experimental funciona em circuito fechado quando se utiliza água limpa. Quando se
utiliza corante, para melhor visualização do escoamento no interior das condutas, a instalação
funciona em circuito aberto, sendo a água com corante que é desviada para R2 rejeitada para o
esgoto do laboratório.
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(a)
(b)
Figura 2 Forquilha dotada de válvulas motorizadas do dispositivo first‐flush (a) vista lateral, (b) esquema com a
indicação dos reservatórios a jusante

3.2

Condições experimentais

Para cumprir os objetivos do trabalho foram realizados 5 ensaios sem recurso a corante e 3
ensaios com recurso a corante. Todos eles foram repetidos 3 vezes de maneira a reduzir a
incerteza experimental associada. Optou‐se, em todos os ensaios, por uma mesma duração de
precipitação e igual caudal, sendo que a única variável foi o período de tempo de abertura das
válvulas motorizadas, ou seja, o período de efetivo funcionamento do dispositivo first‐flush.
Para a realização das experiências em laboratório adotou‐se uma duração de precipitação igual
a 6 minutos, sendo o caudal debitado igual a 209.509 L/min que permitia que o sistema entrasse
em funcionamento sob pressão.
Recorreu‐se a ácido clorídrico, numa concentração de 0.2 mol/dm3 para a lavagem da tubagem,
de maneira a poder visualizar corretamente o escoamento no seu interior das condutas de vidro
acrílico. As experiências com corante foram realizadas recorrendo a azul‐de‐metileno numa
diluição de 2 %.
Na tabela 1 apresentam‐se as condições experimentais dos 8 conjuntos de ensaios realizados.
Tabela 1. Condições experimentais

Ensaio

Sem corante

1
2
3
4
5
6
7
8

X
X
X
X
X

3.3

Com corante

X
X
X

Duração de funcionamento das válvulas
min
1
2.02
2.57
4
5.06
2.50
4.13
4.55

Metodologia experimental

Descreve‐se a seguir a metodologia experimental desenvolvida e adotada para a realização e
bom funcionamento de todo o processo.
Inicialmente determina‐se o volume de água existente no reservatório 2. De seguida, é acionado
o interruptor, existente no quadro elétrico, dando início ao funcionamento das válvulas
motorizadas. Desta forma abre‐se a válvula 2 (a montante de R2) e fecha‐se a válvula 1 (a
montante de R1), de maneira a que a água inicial seja rejeitada. Após a ligação da bomba que
alimenta o circuito hidráulico, segue‐se um período de observação do enchimento da tubagem
para determinar o instante de entrada do escoamento em pressão. Observa‐se de seguida uma
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quebra desta entrada em pressão e uma nova entrada em pressão, até se atingir a duração de
precipitação pré‐estabelecida (6 minutos). Após a segunda entrada em pressão até ao final,
quantifica‐se, normalmente para 3 instantes, a quantidade de água existente na cobertura.
Nesta fase, as válvulas motorizadas entram em funcionamento de novo, fechando‐se a válvula
2 e abrindo‐se a válvula 1, de maneira a possibilitar a passagem de água para R1. Após o
acionamento do sistema de fecho de todo o sistema procede‐se à quantificação do volume de
água existente em R2.
Quando as experiências eram efetuadas com corante, este era adicionado no centro do ralo
sifónico, após a paragem das válvulas motorizadas e instantes antes do sistema entrar em
pressão, com o propósito de evitar que a água tingida fosse encaminhada para R1.
A observação das experiências no local permitiu o registo dos tempos de entrada em pressão,
de quebra de pressão, de reentrada em pressão e determinar alturas de água inicial e final em
R2, bem como a altura de água, em momentos distintos, na cobertura.
Todas as experiências foram filmadas recorrendo a uma máquina vídeo digital, de maneira a
poder recolher informação relativa ao nível da superfície livre na cobertura e do nível da água
no interior do tubo 10 (fig. 1b).
4

RESULTADOS E ANÁLISE

Nesta secção apresentam‐se os resultados obtidos e efetua‐se a sua análise.
O modelo experimental utilizado apresenta um caudal debitado de 209.509 L/min, numa área
de cobertura de 1.2m2. Transposta para a realidade esta área equivaleria a 149.65 m2, de acordo
com a ETA 0701.
Tabela 2. Precipitação inicial nas experiências sem corante

Ensaio

1
2
3
4
5

Período de funcionamento
das válvulas
min
1
2.02
2.57
4
5.06

Intervalo de tempo em que a
válvula 2 está totalmente aberta
min
0,02
1,00
1,53
2,58
4,05

Vd

P

l
2,46
118,70
282,10
496,20
703

mm
0,02
0,79
1,89
3,32
4,70

Da tabela 2 conclui‐se que o valor de precipitação calculado para os ensaios 2, 3, 4 e 5 está entre
0.5 e 8.5 mm, conforme definido na ETA 0701. O ensaio 1 corresponde a um intervalo de
funcionamento das válvulas muito pequeno, sendo o volume desviado muito baixo, razão pela
qual esta configuração foi eliminada à partida. Dentro dos valores obtidos nos conjuntos dos
ensaios 2 a 5 afigura‐se recomendável e aconselhável a opção pelo conjunto 2, na medida em
que é aquela que apresenta maior eficiência no que se refere ao volume desviado (Vd) e
armazenado.
Tabela 3. Precipitação inicial nas experiências com corante

Ensaio

6
7
8

Período de funcionamento
das válvulas
min
2.50
4.13
4.55

Intervalo de tempo em que a
válvula 2 está totalmente aberta
min
1,79
3,11
3,52

Vd

P

l
268,26
533,22
667,55

mm
1,79
3,56
4,46

Por último, das experiências com corante (tabela 3) importa concluir que todos os conjuntos de
ensaios se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pela ETA 0701. Contudo, pelos
mesmos motivos referidos anteriormente, escolher‐se‐ia o ensaio 6.
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Volume desviado e
armazenado [L]

Com o objetivo de descrever o funcionamento hidráulico do dispositivo first‐flush analisou‐se a
relação entre o instante temporal e o volume desviado e armazenado ao longo do intervalo de
tempo em que a válvula 2 está aberta (fig.3).

1500

Volume desviado

1000

Volume
armazenado

500
0
0

1

2

3

4
5
Tempo [min]

Figura 3. Variação temporal do volume desviado e armazenado, para os ensaios 1, 2, 3, 4 e 5.

Observa‐se que quanto maior for o tempo de abertura da válvula 2, que é tanto maior quanto
maior for o tempo de funcionamento das válvulas, maior será a quantidade de água desviada e
menor será a quantidade de água armazenada. Porém, a partir do instante 2.58 de abertura da
válvula 2, a diferença de volumes de água no reservatório 1 e 2 não é muito relevante, quando
comparado com o período de tempo anterior. Ao instante 3.30 o volume armazenado e o
volume desviado são iguais com o valor de, aproximadamente, 630 L. Abaixo do instante 2.58
há maior volume de água armazenado, acima desse tempo é maior o volume de água desviado.
Como o objetivo real é aumentar o volume de água armazenada e diminuir o volume de água
desviada, desde que se cumpram os requisitos de qualidade, o tempo recomendado para
utilização e eficiência do sistema obter‐se‐á abaixo, aproximadamente, do instante 3.30.

Altura de água
[cm]

Para uma melhor perceção da realidade decidiu‐se visionar e quantificar o nível de água na
cobertura e as suas variações ao longo do tempo após a entrada do sistema em pressão. Os
dados relativos a este parâmetro (altura de água na cobertura) foram retirados através de
medições no local e confirmados pelas imagens vídeo através do software ImageJ. Apresentam‐
se na figura 4 os resultados relativos à experiência 2.1. Observa‐se que a altura de água na
cobertura varia ao longo do tempo, com uma variação máxima igual a 0.74 cm, o que
corresponde a uma diferença de volume de 8.83 L. Nos instantes iniciais, após a entrada do
sistema em pressão, o nível da água aumenta. De seguida, o nível de água diminui durante cerca
de um minuto, observando‐se posteriormente os níveis da primeira fase. Após esse instante, os
níveis de água mantêm‐se constantes até ao final das experiências.

7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8

6,798 6,798

6,798
6,553

6,307

6,062 6,062

6,307
0

2

4

6

8

Tempo [min]

Figura 4. Variação temporal da altura de água na cobertura no caso da experiência 2.1.

Os maiores níveis de água alcançados na cobertura ocorrem no momento de entrada em
pressão devido ao aumento do volume de água existente na tubagem. Tal situação deve‐se à
circunstância de estarmos perante um funcionamento em superfície livre, o que provoca um
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aumento de energia para que dentro da tubagem o caudal escoado seja maior. Este efeito é
ultrapassado no primeiro minuto após a entrada em pressão.
Os ensaios 6 a 8 permitem observar o escoamento no interior do sistema. Na figura 5 observam‐
se diferentes tonalidades da água no interior das condutas do sistema, evidenciando uma
mistura heterogénea. As imagens vídeo permitem concluir que a água com corante não se
mistura com a água limpa a montante, ou seja, não existe retorno no escoamento. Esta
observação é importante pois permite concluir que a água retida no interior da tubagem não
contamina a água mais limpa correspondendo a uma maior duração do evento de precipitação.
Desta forma, após o sistema entrar em carga só será necessário eliminar para o R2 o volume de
água correspondente aos 2 mm de precipitação inicial, de acordo com a ETA 0701.

Figura 5. Tonalidades diferentes da mistura água‐corante na experiência 8.2 ao minuto 1.08.

Visionou‐se e determinou‐se igualmente a velocidade de escoamento ao longo da tubagem nos
dois patamares existentes na estrutura (nível 1 e nível 2). Os troços 11 e 9 (figura 1b)
correspondem aos níveis 1 e 2, respetivamente.
Tabela 4 – Velocidade de escoamento do conjunto de ensaios 6, 7 e 8.

Ensaio

6
7
8

Instante em que se deita o corante
apos o início da precipitação
s
57.30
55.00
51.70

Nível 1

Nível 2

m/s
1.32
1.32
1.32

m/s
1.29
1.29
1.29

Da observação da tabela 4 conclui‐se que a velocidade de escoamento de água com corante é
igual ao longo de toda a tubagem. De acordo com os dados fornecidos pela Geberit
relativamente à velocidade de água necessária para que o enchimento da tubagem seja de
100%, ela terá de ser de 1.4 m/s em ambos os troços estudados, conforme se confirmou
experimentalmente. Estes resultados mostram ainda que o escoamento no interior do sistema
é sempre semelhante, qualquer que seja o intervalo de funcionamento das válvulas.
5

CONCLUSÕES

As sucessivas alterações climáticas, com a sucessiva ocorrência de fenómenos extremos e a nova
realidade económica e social com que somos atualmente confrontados, reforçam a necessidade
de fomentar a crescente aposta na utilização de um SAAP. Ganha relevância o desenvolvimento
de um sistema de first‐flush associado a um sistema de drenagem sifónica, que foi objeto de
estudo experimental no presente trabalho.
Foi concebido um sistema first‐flush constituído por uma forquilha dotada de duas válvulas
motorizadas que permite desviar a água quer para um reservatório das primeiras águas, quer
para o reservatório de armazenamento de água pluvial. A análise do funcionamento hidráulico
deste sistema permitiu concluir que a melhor eficiência do sistema só é possível desde que o
intervalo de tempo em que ocorre o desvio de água a rejeitar seja sempre inferior a 3.30
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minutos. Salienta‐se que os maiores níveis de água alcançados na cobertura ocorrem no
momento de entrada em pressão devido ao aumento do volume de água existente na tubagem.
Por fim, e no que se reporta à visualização do escoamento, conclui‐se que a sua velocidade é
elevada e uniforme para tubagem de igual diâmetro. De igual modo se constatou que o
movimento da água ocorre sem qualquer retorno, evitando‐se assim a possível contaminação
de água mais limpa correspondente a durações de precipitação superiores. Desta forma é
possível concluir que o sistema first‐flush desenvolvido permite efetivamente a rejeição das
primeiras águas.
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ABSTRACT: Currently there are several types of practices that promote water conservation in
buildings. However, the most appropriate choice depends on the type of buildings and the users’
profile. Thus this study investigated what action intending water conservation is the most
suitable to be deployed in a social housing, the Residential Jabaete in Vila Velha (ES). The study
is based on the application of Analytic Hierarchy Process method that uses multiple criteria to
evaluate aspects of the constraints of the problem. The shares are valued through options are
evaluated according to: use of rainwater, greywater reuse, use of dual flush toilet and use of the
separated urine toilet. The best performance among the options was the use of dual flush toilet
according to the criteria. Nevertheless, low performance options like reuse of greywater must
be developed to allow users to take advantage of the great potential for water conservation.
Keywords: water saving, social housing, Analytic Hierarchy Process (AHP), greywater reuse.
1

INTRODUCTION

There are many types of practices that promote water conservation in buildings. One example
are the actions of rational use including the use of economizers sanitary equipment, the
individualized measurement of the water consumption, user awareness, detection and control
losses of building systems, the establishment of inhibitory rates of waste, among others (Santos,
2002). There are also those related to the replacement of water sources which is a new
alternative to meet less restrictive demands, reserving the better quality water for the noblest
purposes (Miwa, 2011).
Among the options for using alternative sources of water for non‐potable uses, there is the reuse
of greywater, building’s wastewater from sinks, showers, bathtubs, washing machines,
dishwashers and sink kitchen, excluding toilets (Eriksson et al, 2002; Ottherpohl, 2001; Ottoson
and Stenstrom, 2003). This effluent accounts for more than 50% of the average daily water
consumption in a residence (Hafner, 2007), generating a representative amount of effluent of
good quality, that after the treatment, it can serve uses that do not require the potable water.
However, the efficiency of any practical water conservation depends on the features of users,
the buildings and the area where they will be deployed. Thus, this study aims to analyse the
reuse of gray water compared to other actions of water conservation. The case study is the
Residential Jabaete, a social housing located in Vila Velha (ES) city.
This study uses the AHP ‐ Analytic Hierarchy Process, a method of support decision created by
Thomas Saaty in 1977, which measures and summarizes a number of factors involved in decision
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making. AHP is a method of multiple criteria decision support which is characterized by
incorporating both quantitative and qualitative criteria, conflicting or not (Nunes, 2006).
The application of the method aims to answer the following problem: "What water conservation
action is the most suitable to be deployed in the social housing the Residential Jabaete?". To
answer this question, the method analyzes a series of factors relating to the context of the
neighbourhood in question and the characteristics of the actions they evaluated, including the
reuse of gray water.
2

MATERIALS AND METHODS

The methodology of this research is based strictly on the application of AHP method to solve the
problem presented by this research, following the roadmap presented by Saaty (2008).
2.1

Defining the problem and determining the type of the knowledge searched

The starting point for the application of the method was to define the problem. The expected
result was the indication of the best water conservation action to be implemented in the routine
of the Residential Jabaete. According to the problem the criteria were defined to judge them.
The first criterion is the cost of operation and maintenance. It was adopted as hypothesis that
homes would already be delivered with the equipment and systems required, which would be
subsidized by the government, so that the cost of deployment were disregarded in applying the
method. Besides, considering the public, it is known that the maintenance cost cannot be very
representative in the family income.
Because of the costs, it was considered that the equipment and systems would be operated by
the residents themselves avoiding expenses for service providers. Then the aspects of waste of
time and the difficulty of maintenance became relevant to the choice of actions to be
implemented. For this reason, two other criteria were adopted: difficulty of operation and
maintenance and time for operation and maintenance.
The user acceptability was also considered a crucial factor for effective implementation of any
water conservation action, so it was considered a criterion for the evaluation. The other criteria
are water saving and the reduction in the production of sanitary sewer; and the health risk posed
by each practice for water conservation evaluated method.
Because it is a social housing, it was necessary that the actions were consistent with the local
condition that the actions could not generate high cost of installation and maintenance. Thus
the actions that were chosen to be evaluated are:
 greywater reuse;
 use of rainwater;
 use dual flush toilet;
 use of the separated urine toilet.
2.2

Building the hierarchy of decision

In this step, the different levels of the method are organized in a hierarchical structure. Each
alternative action to be evaluated by the method must be examined against each criterion or
sub‐criterion determined (Fig. 1). This analysis also takes place between sub‐criteria and criteria;
and between criteria and the general question of the problem.
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Figure 1. Hierarchical design of the AHP to the problem of this research.

2.3

Defining priorities

According to the AHP, the criteria should be arranged to define a hierarchy of importance
between them in relation to the general problem. This is done subjectively, from an analysis
comparing such criteria pair together, respecting the reasons to determine the order of
importance.
The result of this comparison between the criteria allows for the construction of the "Priorities
of Criteria Matrix" where the criteria are scored two by two according to the relevance of each
criterion to the problem. The next step is the construction of "Arrays Priorities of Alternatives."
With these matrices and alternatives, it is calculated the Global Priority, which results is the
ranking order among the alternatives, based on it the method indicates the most appropriate
action to solve the problem presented.
2.4

Studies of the alternatives according to the criteria established

Before scoring the alternatives regarding the criteria, a search is required in order to determine
the factors that justify this score. For this study, to evaluate alternative criteria as cost, time and
difficulty of operation and maintenance, we researched the cost by water conservation actions
as well as making an analysis in relation to the degree of difficulty maintaining of these actions.
The evaluation of user’s acceptability was taken through a questionnaire answered by residents
of Residential Jabaete. We applied the questionnaire in 108 residences, which is the sample size
from the whole population in this study considering the confidence level equals 95%. The scores
of criteria water savings, reduction production sewer and health risk were based on literature.
3
3.1

RESULTS AND DISCUSSION
Priorities of Criteria Matrix

The values were determined for each criterion, defined subjectively, in relation to the others
according to people in this study, the type of problem and the type of evaluated alternatives.
Finally, we observed the following hierarchy of importance among the criteria, with their
observations:
 cost of operation and maintenance: the cost factor has great relevance for implementation
of specific action of water conservation in Residential Jabaete, considering the low
purchasing power of the neighbourhood’s population.
 user acceptability: actions, for any reason, result in rejection or not characterize a change in
habits incorporated into routine user also would entail an inefficient deployment;
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water conservation: the amount of water to be saved is also a factor, and can justify the
choice of an opinion. However, it is considered that although it promotes great savings, this
will only be incorporated appropriately to the context of the target audience if it meets the
previous criteria;
reduction the production of sewage: depending on the type of action, the amount of sewage
produced can be reduced, which constitutes an advantage from an environmental point of
view.
difficulty of operation and maintenance: conservation actions that require a complex degree
in its maintenance certainly are more likely to be rejected by the user which would incur in
an inefficient implementation;
time for operation and maintenance: the time spent doing activities can cause rejection.
health risk: less important criterion because all alternatives considered present low risk to
the user, even those that involve reuse of greywater and reuse of rainwater, since they serve
only for non‐potable uses.

With the matrix of priority, the relative importance of each criterion is calculated: the
normalization; the value corresponds to the sum of the determined criterion divided by the total
sum of all row lines. The classification is calculated with the relative importance (Table 1).
Table 1. Priorities of Criteria Matrix with standardization and classification.

Maintenance
Criteria
Cost of
Mainten
ance
Time for
Mainten
ance
Difficulty
Mainten
ance
Accepta
bility
Saving
Water
Reductio
n
sewage
Health
Risk
Total
Column

3.2

Cost

Accept Saving
Difficu
ance
Water
Time
lty

Reduction
Health Total Relative
Classifica
the
Risk
Line Importance tion
sewage

1.00

6.00

5.00

2.00

3.00

4.00

7.00

28.0
0

0.309

1

0.17

1.00

0.50

0.20

0.25

0.33

2.00

4.45

0.049

6

0.20

2.00

1.00

0.25

0.33

0.50

3.00

7.28

0.080

5

0.50

5.00

4.00

1.00

2.00

3.00

6.00

0.237

2

0.33

4.00

3.00

0.50

1.00

2.00

5.00

0.174

3

0.25

3.00

2.00

0.33

0.50

1.00

4.00

11.0
8

0.122

4

0.14

0.50

0.33

0.17

0.20

0.25

1.00

2.59

0.029

7

2.59

21.5
0

15.83

4.45

7.28

11.08

28.00

90.7
4

1.000

1

21.5
0
15.8
3

Study of the alternatives evaluated in relation to established criteria

The tables 2‐5, and 7‐9 are the result of the fabrication of arrays of priorities of the alternatives
against each criterion set, punctuated according to the studies conducted regarding such
alternatives in relation to these criteria. The tables also show the relative importance of each
alternative; the normalisation. The comparison between them provides rankings of the
alternatives evaluated in relation to criteria observed in each matrix.
The first criterion, cost of operation and maintenance (Tab. 2), had a score based on literature
search. Relating this to the discretion evaluated actions it was found for dual flush toilet and
separated this cost is zero. But for the greywater reuse, according to Gonçalves (2012), a system
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that serves a dwelling of social house, inhabited by five residents whose demand for recycled
water is 50 l/inhab.day presents monthly maintenance cost of USD $11.72 on average. This value
refers to energy consumption, service life of the pumping system and equipment for
chlorination of treated water. As for the storage and use of rainwater, Annecchini (2005)
presents a monthly cost of USD $3.79. The difficulty and maintenance time are hardly scalable
parameters, so these criteria were subjectively scored (Tabs.3‐4).
Table 2. Matrix of Priorities of the action about the criterion cost of operation and maintenance.

Cost of
Maintenance

1.00
0.20

Dual
Rainwater Flush
Toilet
5.00
0.20
1.00
0.11

5.00

9.00

3.00
9.20

Greywater

Greywater
Rainwater
Dual Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total Column

Separated Total Relative
Classification
Urine Toilet Line Importance
0.33
0.14

6.53
1.45

0.175
0.039

3º
4º

1.00

3.00

18.00 0.482

1º

7.00

0.33

1.00

11.33 0.304

2º

22.00

1.64

4.47

37.32 1.000

Table 3. Matrix of Priorities of the action about the criterion difficulty operation and maintenance.

Difficulty
Maintenance
Greywater
Rainwater
Dual
Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total Column

3.00
1.00

Dual Flush
Toilet
0.14
0.14

Separated
Urine Toilet
0.20
0.20

Total
Line
4.34
1.68

Relative
Classification
Importance
0.139
3º
0.053
4º

5.00

7.00

1.00

3.00

16.00

0.510

1º

3.00

5.00

0.33

1.00

9.33

0.298

2º

9.33

16.00

1.62

4.40

31.35

1.000

Greywater

Rainwater

1.00
0.33

Table 4. Matrix of Priorities of the action about the criterion time for operation and maintenance.

Time for
Maintenance
Greywater
Rainwater
Dual
Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total Column

3.00
1.00

Dual Flush
Toilet
0.14
0.14

Separated
Urine Toilet
0.20
0.20

5.00

7.00

1.00

3.00

3.00

5.00

0.33

1.00

9.33

16.00

1.62

4.40

Greywater

Rainwater

1.00
0.33

Total
Line
4.34
1.68
16.0
0

Relative
Classification
Importance
0.139
3º
0.053
4º
0.510

1º

9.33

0.298

2º

31.3
5

1.000

The result of the investigation about the acceptability of users, given by questionnaires showed
the results presented in Figure 2.
92%

93%

88%
71%
Aceitam

2% 6%

5% 3%

GREYWATER

RAINWATER

8% 4%

14% 15%

Indiferentes
Discordam

TOILET DUAL FLUSH URINE SEPARATED

Figure 2. Graph about the acceptability of respondents to the actions of water conservation.

With these data matrix of priority actions was constructed related to the acceptability criteria
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(Tab. 5). Nevertheless, it is important to note that although a brief explanation about the water
conservation actions to be deemed to have been made by the method, it is possible that many
respondents did not answer the questionnaire having proper knowledge to judge the actions
presented which may have influenced the final result.
Table 5. Matrix of Priorities of the action about the criterion user acceptability.

0.33
1.00

Dual Flush Separated
Toilet
Urine Toilet
3.00
7.00
5.00
9.00

Total
Line
11.33
18.00

Relative
Classification
Importance
0.304
2º
0.482
1º

0.33

0.20

1.00

5.00

6.53

0.175

3º

0.14

0.11

0.20

1.00

1.45

0.039

4º

4.48

1.64

9.20

22.00

37.32 1.000

Acceptability

Greywater Rainwater

Greywater
Rainwater
Dual
Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total Column

1.00
3.00

The study of water‐saving criterion was given based on literature and calculation of water
consumption with the adoption of interventions evaluated by different method. Adopting 4.3 as
the amount of times a person uses the toilet (Table 6), and being one of those times to excrete;
considering the conventional discharge using 6.5 litters of water when thrown and knowing that
the dual flush toilet offers two flush volume: 3 litters for remove urine and excretion to 6 litters;
was possible to calculate water savings to be provided by each conservation action evaluated by
AHP.
For the calculation, it was considered an average daily per capita consumption of 79 l/inhab.day
of residents of dwellings social house; and based on this information; the results showed less 22%
of water reduce consumption for greywater use, less 10% for rainwater use and dual flush toilet
and 17% for separated urine toilet. Finally the matrix whose score was constructed based on the
analysis of these results was constructed (Table 7).
Table 6. Frequency of use of toilet in resident per dweller (Adapted from Aguiar, 2011).

Author

Year

Barreto e Medeiros
Mierzwa et al.
O´Toole, Leder e Sinclair
Roberts
Vickers
Health Canada
Mater et al.
South West Water
Wilkes et al.
Aguiar

2008
2006
2008
2004
2002
2010
2004
2010
2005
2011

Daily frequency of use of
toilet per resident
SP, Brazil
4
Brazil
4
Australia
3.5
Melbourne, Australia
4.2
USA
5.1
Canada
3
Tampa, USA
5.01
England
4
USA
5.2
Vitoria, Brazil
5
Average 4.3

Location

Table 7. Matrix of Priorities of the action about the criterion saving water.
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5.00
1.00

Dual Flush Separated
Toilet
Urine Toilet
0.14
0.20
0.11
0.14

Total
Line
6.34
1.45

7.00

9.00

1.00

3.00

20.00 0.486

1º

5.00
13.20

7.00
22.00

0.33
1.59

1.00
4.34

13.33 0.324
41.13 1.000

2º

Saving Water

Greywater Rainwater

Greywater
Rainwater
Dual
Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total Column

1.00
0.20

Relative
Classification
Importance
0.154
3º
0.035
4º
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The score criterion of reducing sewage is related to the calculation of water savings resulting from
the adoption of certain conservation actions in domestic activities listed previously. This is because
using less potable water in the removal of excreta from the toilet bowl, there is consequently a
proportional reduction in the generation of sewage. However, this is not verified in the use of rain
water.
The remaining actions analysed – greywater reuse, dual flush toilet use and separated urine toilet
‐ use as a water source a portion of the resource that is obtained by the distribution company.
With the adoption of these actions, it uses less water and generates less sewage. In the case of
rain water the water source is not the supplier company, saving water, but the sewage generated
is the same. That is, while offering the advantage of saving potable water, this practice does not
reduce the amount of sewage released. Based on these observations the score for the actions of
water conservation was defined based on the criterion of reduction of sewer production (Table
8).
Table 8. Matrix of Priorities of the action about the criterion reduction the production of wastewater.

Reduction
Sewage
Greywater
Rainwater
Dual Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total
Column

9.00
1.00

Dual Flush
Toilet
7.00
0.33

Separated
Urine Toilet
3.00
0.14

Total
Line
20.00
1.59

Relative
Classification
Importance
0.509
1º
0.040
4º

0.14

3.00

1.00

0.20

4.34

0.111

3º

0.33

7.00

5.00

1.00

13.33

0.340

2º

1.59

20.00

13.33

4.34

39.26

1.000

Greywater

Rainwater

1.00
0.11

Besides the disadvantage due to sewage production, the current water charging is based on the
amount of water supplied and the proportional amount of wastewater collected. In this case, the
practice of harnessing rainwater would generate conflict in the current billing system, requiring a
change in the type of charging for this service by wastewater treatment companies. Therefore, the
use of rainwater in relation to other actions evaluated certainly present financial disadvantage.
The health risk criterion was also considered using literature. For the use of dual flush device Aguiar
(2011) states that the health risk of this type of action does not alter the quality of water.
Comparing the microbiological water quality of the water seal of a toilet supplied using recycled
water and drinking water, it was observed that the water from the water seal supplied with
drinking water was more contaminated than the water seal supplied with recycled water (Vaz
2009).
For the greywater reuse Lobato (2005) acknowledges that it is not possible to guarantee complete
safety intreated greywater use. The same author states that the quality of rainwater is superior
greywater. However, the author recognizes that water reuse presents an acceptable degree of
risk for your use in washes floors and garden watering.
In the case of separated basin, although some pathogens can be excreted in urine, faecal cross‐
contamination that may occur by incorrect disposal of excretion in the urine compartment
(Schönning et al., 2002) is the most significant risks to health by adopting the use of this equipment
sanitary system (Höglund et al. 2002). However, as there is no urine handling, once it is disposed
directly in sewage in such a way that contamination risk is not very relevant. Thus, for use in
segregating bowl it was admitted a certain degree of risk, smaller than reusing greywater and use
of rainwater. Table 9 represents the array of actions scored based on the above data quoted from
literature.
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Table 9. Matrix of Priorities of the action about the criterion health risk.

0.33
1.00

Dual Flush
Toilet
0.14
0.20

Separated
Urine Toilet
0.20
0.33

Total
Line
1.68
4.53

7.00

5.00

1.00

3.00

16.00 0.507

1º

5.00

3.00

0.33

1.00

9.33

2º

16.00

9.33

1.68

4.53

31.54 1.000

Health Risk

Greywater Rainwater

Greywater
Rainwater
Dual
Flush
Toilet
Separated
Urine Toilet
Total Column

1.00
3.00

3.3

Relative
Classification
Importance
0.053
4º
0.144
3º

0.296

Verification of the degree of inconsistency of judgments made (λmáx)

To check whether the judgments are consistent an auxiliary matrix called matrix A was
constructed. Each column of this matrix is given by multiplying each element of a column of Matrix
Priorities Criteria (Tab. 1) by the relative importance of the criteria in this same table. This process
was done for all criteria.
The vector Priorities (P) and the Auxiliary Vector (P aux) are obtained from matrix A. The first one
is obtained by adding the elements of each row of the matrix A. The resulting values are divided
by the value of the relative importance of each criterion associated with this line, these relatives
importance were obtained in Table 1. Constituting, then, the elements of the vector P aux. All
these elements, shown in Table 10, are used to calculate the maximum eigenvalue.
The maximum eigenvalue (λmáx) is obtained by simple arithmetic average of the vector P aux. The
closer the number is λmáx criteria (n) the greater the consistency of the method. The value
obtained in this study was 7.279 (Table 10), which is a good degree of consistency considering the
number of criteria equal to 7.
Table 10. Matrix A – Calculation of λmax.

Calculation of λmáx ‐ Matrix A
0.309 0.294 0.401 0.474 0.523
0.051 0.049 0.040 0.047 0.044
0.062 0.098 0.080 0.059 0.058
0.154 0.245 0.321 0.237 0.349
0.103 0.196 0.241 0.118 0.174
0.077 0.147 0.161 0.079 0.087
0.044 0.025 0.027 0.039 0.035
Maximal eigenvalue λmax

3.4

0.489
0.041
0.061
0.366
0.244
0.122
0.031

0.200
0.057
0.086
0.171
0.143
0.114
0.029

Vector P
2.690
0.329
0.504
1.844
1.220
0.787
0.229

P aux
8.718
6.718
6.282
7.784
6.991
6.447
8.009
7.279

Calculating the Consistency Index (CI) and Consistency Ratio (CR)

The calculation of the Consistency Index is given by Equation 1.
CI

á

(1)

Where: λmax = largest eigenvalue of the matrix; n = matrix order.
Applying the values obtained in this study, an index of consistency 0.046 was obtained.
Finally, the Consistency Ratio is analysed, which is intended to indicate the consistency of ratings
in pairs and is calculated by the formula CR = CI/IA; being the value RI (Random Index) is obtained
by Table 11.
The lower the CR the greater the consistency is. And, according to Saaty (Trevizano et al, 2005), if
RC <0.1 (10%) the judgements are considered consistent.
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Table 11. Table of Radom Indexes.

n
RI

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

11
1.51

12
1.54

13
1.56

14
1.57

15
1.59

Note: Saaty cited Nunes (2006).

Applying the formula considering the RI of a matrix of order 7, a value for the consistency ratio
equal to 0.035 it was obtained. Since the value is less than 0.1, it is clear that the judgments made
by the AHP method are consistent, according to Saaty (Trevizano et al, 2005).
3.5

Calculation of global priority (GP)

The calculation of the GP of each alternative evaluated is given by the sum of the products of the
relative importance of this alternative on each criterion by the relative importance of the criteria
From the GP’s values, an overall ranking of the alternatives was made, and the highest value
indicates the best alternative found by the method . In this study, the best action of water
conservation suggested by the method for Residential Jabaete was the use of dual flush toilet (Tab.
12).
Table 12. Global priorities and their classification.

Alternatives
Greywater Reuse
Rainwater Use
Dual Flush Toilet
Separated Urine Toilet Use

4








PG
0.235
0.148
0.369
0.248

Classification
3
4
1
2

CONCLUSIONS
The AHP method application indicated the dual flush toilet use for removal excretion and
urine as the most appropriate action for water conservation in the context of Social Housing
Residential Jabaete, evaluated against other alternatives;
The use of separated urine toilet was the second best option, but with a rating very close to
the third option, the greywater reuse;
The separated urine toilet was less accepted by interviewers, probably because it is a
practice not widespread in the country and its equipment was virtually unknown where the
research was conducted;
In last option was the rainwater use, mainly because it does not offer a reduction in
production of sewage;
The choice of dual flush toilet was predicted. This action does not require maintenance, it
does not incur in problems with acceptability or increased health risk. It also ensures the
reduction of the generation of wastewater and consumption savings, even if such an
economy is less than the other actions. However, the other alternatives presented low
scores because they show more negative aspects in other criteria;
The result of applying the method was not favourable to the practice of greywater reuse
and rainwater use. One of the reasons is the low price charged for water use, making this
alternative less feasible in an economic point of view. Franci Gonçalves (2012) argue that
the implementation of a reuse system in Social Housing similar to those studied here will
only viable with the elimination of the social cost applied to sanitation, which is undoubtedly
impractical at this time. Considering a scenario where water prices are not that low, certainly
the actions using alternative water sources would be more explored.
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ABSTRACT: This study aimed to analyze the sustainability of a system for reusing gray‐water in
a multifamily residential building of high standard, seeking to delimit the conditions for
economic viability. The study was developed based on a building located in an upscale
neighborhood of upper middle class in Vitória, Espírito Santo, Brazil. Monitoring of water
consumption and energy was performed, as well as the production of different wastewater
building, from July 2010 to January 2011, through daily reading water meters installed in the
building, and individual energy meters the apartments and the general edification. The results
indicate that the impact of reuse in reducing potable water consumption of the building was
estimated at 11.3%, and the reduction of the average daily flow of sewage was valued at 13.19%.
These values were low, and so the system is deemed to be economically viable, they must reach
higher percentages of 25% reduction to the total consumption of potable water of the building.
Keywords: Grey‐water, water recycling, treatment, multifamily buildings of high standard,
economic viability.
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a sustentabilidade de um sistema de reúso
de água cinza em um empreendimento residencial multifamiliar de alto padrão, buscando deli‐
mitar as condições para a viabilidade econômica. O estudo foi desenvolvido com base em um
edifício de alto padrão localizado em um bairro de classe média alta em Vitória, Espírito Santo.
Foi realizado o monitoramento dos consumos de água e de energia, bem como da produção de
diferentes águas residuárias do edifício, no período de julho de 2010 a janeiro de 2011, através
de leituras diárias dos hidrômetros instalados no edifício, e dos medidores de energia individuais
dos apartamentos e geral da edificação. Os resultados indicam que o impacto do reúso na redu‐
ção do consumo de água potável do edifício que foi avaliada em 11,3%, e a redução da vazão
média diária de esgoto foi avaliada em 13,19%. Esses valores foram considerados baixos e, para
que o sistema seja considerado economicamente viável, eles devem atingir percentuais de re‐
dução superiores a 25% to total de consumo de água potável do edifício.
Palavras‐chave: Águas cinzas, reaproveitamento de água, tratamento de água, edificações
multifamiliares de alto padrão, viabilidade econômica.
1. INTRODUÇÃO
O reuso de águas cinzas é uma solução comprovadamente eficiente para conservar a água po‐
tável em edificações de qualquer natureza, tendo como efeito colateral de significativa impor‐
tância a redução proporcional na produção de esgoto sanitário. Estudos realizados em diversos
países dão conta de que o potencial de conservação de água potável pode situar‐se na faixa de
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15 a 35% na grande maioria dos casos referentes a edifícios residenciais multifamiliares (Gon‐
çalves, 2006). No caso de edificações corporativas, esta faixa de valores varia de 25 a 45%, de‐
pendendo das características físicas e funcionais de cada edificação.
Agostini (2009) analisou a viabilidade econômica de um sistema de reúso de águas cinza de um
edifício residencial de alto padrão localizado na Praia do Canto, Vitória/ES. . Os resultados da
pesquisa indicaram uma substituição de água potável por água de reúso de 24%, o que resultaria
na recuperação do investimento em 12 anos. Os indicadores utilizados para a análise foram:
payback simples e descontado, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, e Custo‐ Bene‐
fício. Mota et. al. (2006) em sua pesquisa avaliaram a viabilidade econômica de reutilização de
água de chuveiros em vasos sanitários de residências. O indicador utilizado foi o payback des‐
contado, e as conclusões foram que para consumos abaixo de 25m³/dia torna‐se inviável eco‐
nomicamente o reúso d’água. Para valores superiores de consumo de água de reuso, depen‐
dendo do consumo residencial, pode se ter retorno em até 12 meses.
Ywashima (2005) desenvolveu uma avaliação do uso de água em edifícios escolares públicos e
análise de viabilidade econômica da instalação de tecnologias economizadoras nos pontos de
consumo. Por se tratar de escolas e nos períodos de férias o consumo de água ser reduzido a
praticamente zero, a autora utilizou cenários para uma melhor avaliação. Os indicadores utiliza‐
dos na pesquisa foram: payback descontado, Valor Presente Líquido, Valor Presente Líquido Uni‐
tário, Taxa Interna de Retorno, e Custo‐ Benefício. Ainda de acordo com o autor, é altamente
recomendável o emprego do payback descontado (período de amortização dinâmico) para a
avaliação econômica de investimentos realizados na implementação do programa de uso racio‐
nal da água.
Paes (2008) desenvolveu uma análise de viabilidade econômico‐financeira comparativa da im‐
plantação do sistema de reúso de água em uma residência previamente planejada com outra já
construída, exigindo adaptação no sistema hidráulico. Os resultados da pesquisa mostram que
nas residências em que precisam ser feitas todas as adaptações no sistema hidrossanitário para
utilização do reúso, tem‐se o valor da obra aumentado em 18,4% comparado a uma residência
já projetada para utilização de água de reúso. Os resultados quanto ao tempo de amortização
do investimento dependem da quantidade de água consumida mensalmente nas residências.
Os indicadores utilizados foram custo‐benefício e payback descontado. Rillo (2006) em sua pes‐
quisa elaborou um projeto de implantação de sistemas de reúso de água nas indústrias da cons‐
trução civil. Ele realizou um levantamento dos custos e concluiu que esse tipo de investimento
é válido e necessário para o uso racional e eficiente da água. Para a avaliação da viabilidade do
investimento utilizou o indicador payback descontado.
Zhang (2009) elaborou uma análise de viabilidade para utilização de sistemas de reúso de água
e aproveitamento de águas pluviais levando em consideração não apenas questões econômicas
e financeiras, mas também sociais e ambientais, apoiando‐se no conceito do “tripé da sustenta‐
bilidade” (triple‐bottom‐line). O autor elaborou um cenário hipotético onde seria implantado
um sistema de reúso de água cinzas (Greywater System) no edifício Galbraith, onde fica situado
o Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Toronto. Utilizando dados reais de con‐
sumo de água potável do edifício no ano de 2008, a pesquisa aponta que a capacidade de de‐
manda de água de reúso para utilização nas descargas sanitárias é de 27% do total de água po‐
tável utilizada no edifício anualmente. Os resultados da pesquisa demonstram que somados os
benefícios diretos (economia gerada advinda da menor utilização de água potável e geração de
esgoto) e indiretos (economia anual em infraestrutura dos sistemas de coleta e distribuição de
água e esgoto, por exemplo) o valor anual de economia para o edifício pode chegar a $14.810,00,
e o payback do investimento seria em 10 anos.
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Desenvolvendo cenários, e utilizando algumas das mesmas ferramentas e indicadores que os
autores citados, verificou‐se se um sistema de reúso de água cinza em um empreendimento
residencial multifamiliar de alto padrão é viável economicamente.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no edifício residencial Luiz Nogueira, localizado na Rua Moacyr Avi‐
dos, na cidade de Vitória (ES) ‐ Brasil, em bairro de classe média alta, ocupado por uma popula‐
ção média de 70 habitantes. O edifício possui 19 pavimentos distribuídos em 1 Subsolo, 1 Pavi‐
mento térreo, 1 Pavimento pilotis e 17 Apartamentos, totalizando uma área construída de
5.543,5 m². No subsolo estão localizados a estação de tratamento de águas cinza (ETAC), o re‐
servatório inferior de água potável (RIAP) e o reservatório inferior de água de reúso (RIAR), com
área permeável de 66,4 m² e garagem. Foi realizado um monitoramento dos consumos de água
e de energia, bem como da produção de diferentes águas residuárias do edifício, no período de
julho de 2010 a janeiro de 2011, através de leituras diárias dos diversos hidrômetros instalados
no edifício, e dos medidores de energia individuais dos apartamentos e geral da edificação.
De posse dos dados coletados no monitoramento, foi elaborado um estudo da viabilidade eco‐
nômica do sistema de reúso desse edifício. Essa analise foi segmentada em três etapas, sendo
que na primeira foram detalhados o investimento inicial e os custos mensais gerados pela aqui‐
sição da ETAC. Na segunda etapa, foi elaborado o fluxo de caixa mensal gerado pelo investi‐
mento. A partir dos dados levantados no monitoramento diário da água e energia do edifício,
determinou‐se a quantidade de água potável que foi substituída por água de reúso, e conse‐
quentemente, a economia financeira do condomínio neste período. Na terceira etapa foram
realizados cenários para propor soluções de otimização do sistema e tornar o investimento mais
lucrativo para o condomínio, utilizando alguns indicadores de viabilidade econômica, como o
Payback descontado, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Primeira‐
mente, avaliou‐se o período de retorno do investimento do cenário real (percentuais encontra‐
dos no sistema de reúso de água deste trabalho), em seguida foram desenvolvidos outros quatro
cenários modificando algumas variáveis como: percentual de substituição de água potável por
água de reúso, valor do hidrossanitário e ETAC, energia, Taxa Mínima de Atratividade e tarifas
de água e esgoto.
Tabela 1: Cenários e as variáveis modificadas.
Variáveis Modificadas
Cenário Real Dados reais aplicados no ano de 2014
Cenário 1
Redução do valor de investimento
Alteração do percentual de água de reúso produzida, consumo de energia e da Taxa
Cenário 2
Mínima de Atratividade.
Cenário 3
Alteração do valor das tarifas de água e esgoto

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No período avaliado, o sistema de reuso de águas cinza do Ed. Luiz Nogueira, da maneira como
vêm sendo utilizado e operado, contribuiu para uma substituição de 11,3% de água potável por
água de reúso, e uma diminuição de 13,19% da produção de esgoto (Figura 1). Para a análise de
viabilidade econômica do sistema de reúso foi realizado o levantamento do investimento inicial,
que de acordo com o Condomínio foi de R$80.000,00, sendo que R$55.000,00 correspondem à
ETAC (incluindo instalação), e as modificações realizadas no sistema hidrossanitário do edifício
que correspondem ao valor de R$25.000,00. Também foi realizado o levantamento dos custos
mensais do condomínio gerados pelo sistema, que totalizam R$895,00. Esse valor corresponde
a soma das despesas de: energia (R$390,00), serviço de operação e manutenção do sistema
(R$375,00) e análises laboratoriais (R$130,00). O resumo dos valores se encontra na tabela 2.
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Figura 1. Distribuição do consumo de Água de Reúso e Água Potável.
Tabela 2. Custo de Implantação e custos mensais ETAC

Custos de implantação (R$):
Instalação ETAC
Total
Custos Mensais (R$):
Energia
Operação/Manutenção
Análise Laboratorial (trimestral)
Total

Valor:
R$
71.882,80
R$ 71.882,80
Valor:
R$
390,00
R$
500,00
R$
150,00
R1.040,00

Considerando os valores das tarifas apresentados pela concessionária local (CESAN) apresenta‐
dos na figura 2, é possível verificar que o sistema tem gerado uma economia mensal para o
condomínio de R$420,17 (tabela 3). Fica claro que nas atuais circunstancias o investimento não
está sendo amortizado, já que as despesas ficaram maiores que as receitas e, portanto, os fluxos
de caixa mensais apresentaram sempre resultados negativos.

Figura 2. Tarifas de água e esgoto CESAN. Fonte CESAN 2011.
Tabela 3. Fluxo de caixa mensal

Receitas mensais (R$):
Despesas mensais (R$):
Resultado (R$):

R$ 420,17
R$ 895,00
R$ ‐ 474,83

Seguindo o objetivo deste estudo, alguns cenários foram elaborados para tornar possível a ava‐
liação e sugestão de melhorias no sistema, de modo que o investimento passe a ser interessan‐
tes, sob a perspectiva financeira, para o condomínio. Sendo assim, no primeiro cenário foi alte‐
rado o percentual de substituição de água potável por água de reúso para 24%, o que
corresponde a utilização de 3,962 metros cúbicos de água de reúso por dia. Concomitante‐
mente, sugeriram‐se algumas melhorias na utilização de equipamentos que utilizam energia elé‐
trica e compõem o sistema, de modo a diminuir o gasto energético mensal para R$ 115,00. A
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) utilizada é de 10% ao ano. Dessa maneira o fluxo de caixa
passa a ser positivo em R$ 272,30. O retorno ainda é considerado pequeno, entretanto ao me‐
nos é positivo. A figura 3 demonstra como seria o Payback descontado para um período de 20
anos nas condições apresentadas:
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Figura 3. Payback cenário 1

O segundo cenário propõe que alem das alterações das receitas e despesas mensais, e do au‐
mento do percentual de utilização de água de reúso, que seja alterado o valor do investimento
passando para R$ 55.000,00 (melhoria da tecnologia ou das técnicas de produção), e que fosse
alterado o percentual utilizado na Taxa Mínima de Atratividade para cálculo do Payback descon‐
tado e Valor Presente Líquido (VPL) de 10% para 7,5% ao ano. O resultado indica que o Fluxo de
Caixa se mantém positivo, com significativo aumento, entretanto o investimento não é amorti‐
zado no período de 20 anos conforme apresentado na figura 4.
7,5%

10%

R$ 0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-R$ 10.000,00
-R$ 20.000,00
-R$ 30.000,00
-R$ 40.000,00
-R$ 50.000,00
-R$ 60.000,00

Figura 4. Payback cenário 2

No terceiro cenário foi proposto que nos cálculos da economia financeira gerada pela Estação
de Tratamento de Águas Cinza (ETAC) fossem utilizadas as tarifas de água e esgoto cobradas em
outras cidades e países do mundo no mesmo período de avaliação, para que fossem feitas com‐
parações. Neste cenário foram utilizadas as tarifas de cobrança de água e esgoto praticadas nas
outras cidades do sudeste do Brasil, e, em um segundo momento, as tarifas praticadas em algu‐
mas cidades da Europa. Para as maiores tarifas de água potável praticadas no sudeste do Brasil
(cidades do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)), o retorno do investimento ocorrerá entre 6,5 e
8,5 anos, conforme apresentado na figura 5.
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Figura 5 – Influência do valor das tarifas de água e de esgoto de diversas cidades da Região Sudeste do Brasil na
amortização do investimento

No último e 4º cenário foi proposto que o sistema de reuso do edifício Luiz Nogueira atue nas
condições ideais para que o investimento seja amortizado no menor tempo possível. Foram re‐
unidas as modificações das variáveis propostas nos cenários anteriores para desenvolver uma
situação onde esse tipo de estação se torne um investimento altamente vantajoso, tanto pelo
lado sustentável quanto financeiramente. Também foi proposto nesta simulação uma nova re‐
dução do valor de investimento, passando para R$38.500,00 Neste cenário, em aproximada‐
mente 2 anos a ETAC gera retorno suficiente para amortizar o investimento, e, após um período
de 10 anos, terá gerado uma receita de R$ 90.623,34 reais. O resumo das condições utilizadas
para cálculo do Payback deste cenário é apresentado na tabela 4.
Tabela 4.
Tarifas
(R$/m³)

Percentual de Economia
Subst.
Mensal (R$)

20,01
24%
(Copenhagen (3,95m³/dia)
– Dinamarca)

2.371,20

Economia
Anual (R$)

Despesas
Despesas
Mensais (R$) Anuais (R$)

Valor ETAC
(R$)

28.454,20

620,00

38.500,00

7.440,00

R$ 100.000,00
R$ 80.000,00
R$ 60.000,00
R$ 40.000,00

Cenário 4

R$ 20.000,00
R$ 0,00
0
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-R$ 20.000,00
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Figura 6. Evolução do fluxo de caixa acumulado do cenário 4.
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Para uma melhor comparação, foi elaborado um gráfico (figura 6) demonstrando os resultados
de todos os cenários.

Comparação de Cenários
R$ 100.000,00

Cenário 4

R$ 80.000,00
Cenário 3 (RJ)

R$ 60.000,00
R$ 40.000,00

Cenário 3
(SP)

R$ 20.000,00

Cenário 3
(BH)

R$ 0,00
0
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-R$ 20.000,00

Cenário 2
(7,5%)

-R$ 40.000,00

Cenário 3
(Vix)

-R$ 60.000,00
-R$ 80.000,00

Cenário 2
(10%)

-R$ 100.000,00

Cenário 1

-R$ 120.000,00

CENÁRIO
REAL

-R$ 140.000,00

Figura 6 – Comparação entre cenários.

4. CONCLUSÕES
O presente estudo permite primeiramente que se conclua que a ETAC foi superdimensionada,
já que o consumo médio diário total de água do condomínio (consumo de água potável e reúso)
é de aproximadamente 16 metros cúbicos, e a estação tem capacidade para geração de 15 me‐
tros cúbicos diários de água de reúso. Isso significa que a ETAC tem capacidade de tratar prati‐
camente a mesma quantidade de água total (AT) que o condomínio consome, no entanto sabe‐
se que isso não é possível já que boa parte da água potável é utilizada nas bacias sanitárias e
pias de cozinha, que faz com que não possa ser reaproveitada. Uma estação com vazão menor
geraria menores custos para o condomínio, tornando o retorno do investimento mais rápido.
Os cenários possibilitaram uma série de reflexões a respeito dos sistemas de reúso como um
todo. Em primeiro lugar, para demonstrar ao cliente que um sistema de reúso gera uma econo‐
mia e, portanto, o investimento se paga ao longo do tempo, as empresas que fornecem esse
tipo de produto deverão encontrar maneiras de tornar os preços mais acessíveis, de modo que
se torne parte indispensável das edificações brasileiras. Além disso, é fundamental que as em‐
presas fornecedoras desse tipo de produto estejam sempre aprimorando a tecnologia, utili‐
zando equipamentos modernos com baixo consumo de energia e que requisitem pouco serviço
de operação e manutenção. Isso diminuirá o valor das despesas mensais das edificações com as
ETAC. Entretanto, de todas as variáveis alteradas nos cenários, a que teve impacto mais signifi‐
cativo para o tempo de retorno do investimento foi a tarifa de água e esgoto cobrada pelas
concessionárias, que quando elevadas tornam esse tipo de investimento extremamente viáveis.
É papel dos governos e concessionárias tornar a água um elemento mais “caro”, de modo que o
desperdício diminua e seja mais valorizada, já que é um recurso finito. Com o aumento das tari‐
fas, a economia gerada pelas edificações se elevaria exponencialmente, gerando retornos rápi‐
dos para o cliente e preservando os recursos hídricos do planeta.

1159

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

REFERÊNCIAS
Agostini, Rodolfo Santos. Avaliação do desempenho e da viabilidade econômica de um sistema de reuso de água cinza
em edifício residencial de alto padrão. 2009. 69 f. Trabalho Final de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia
Ambiental) – Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2009. (Ori‐
entador: Prof. Dr. Ricardo Franci Gonçalves).
Gonçalves,Ricardo Franci (COORD.), Uso Racional da Água em Edificações, RJ, ABES, 2006.
Mota, Marcos B. Rezende; Manzanares, Marina Dastre; Silva, Rafael A. Lima. Viabilidade de reutilização de água para
vasos sanitários. Projeto de Graduação, 2006.
Paes, Rafael Pedrollo de. Avaliação da viabilidade de reuso de água residencial e as reações comportamentais dos
usuários. Monografia, Cuiabá, 2008.
Ywashima, Laís Aparecida. Avaliação do uso de água em edifícios escolares públicos e análise de viabilidade econômica
da instalação de tecnologias economizadoras nos pontos de consumo. Dissertação de Mestrado, Campinas, 2005.
Zhang, Yue. Sustainability Oriented Feasibility Model for Construction Decision Making: Water Recycling Cases in Build‐
ings. A thesis of Masters degree of Applied Science ‐ Civil Engineering, University of Toronto, 2009.

1160

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Wood Waste Generation of Wooden‐Houses Manufacturers in
the Brazilian State of Santa Catarina
Victor Almeida De Araujo
University of São Paulo, Luiz de Queiroz College of Agriculture, Department of Forest Sciences, Piracicaba, SP, Brazil
Research Group in Development of Lignocellulosic Products LIGNO, Itapeva, SP, Brazil
engim.victor@yahoo.de / victor@usp.br

José Nivaldo Garcia
University of São Paulo, Luiz de Queiroz College of Agriculture, Department of Forest Sciences, Piracicaba, SP, Brazil
jngarcia@usp.br

Maristela Gava
São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho, Department of Wood Industrial Engineering, Itapeva, SP, Brazil
Research Group in Development of Lignocellulosic Products LIGNO, Itapeva, SP, Brazil
mgava@itapeva.unesp.br

Juliana Cortez‐Barbosa
São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho, Department of Wood Industrial Engineering, Itapeva, SP, Brazil
Research Group in Development of Lignocellulosic Products LIGNO, Itapeva, SP, Brazil
jucortez@itapeva.unesp.br

Antonio Francisco Savi
São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho, Department of Wood Industrial Engineering, Itapeva, SP, Brazil
Research Group in Development of Lignocellulosic Products LIGNO, Itapeva, SP, Brazil
savi@itapeva.unesp.br

Elen Aparecida Martines Morales
São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho, Department of Wood Industrial Engineering, Itapeva, SP, Brazil
Research Group in Development of Lignocellulosic Products LIGNO, Itapeva, SP, Brazil
elen@itapeva.unesp.br

Juliano Souza Vasconcelos
Faculty of Social and Agricultural Sciences of Itapeva, Department of Civil Engineering, Itapeva, SP, Brazil
Research Group in Development of Lignocellulosic Products LIGNO, Itapeva, SP, Brazil
julianojsv@yahoo.com.br

ABSTRACT: The timber production chain in Brazil still suffers with several difficulties related to
the waste management. Most sectors within this timber chain never account or classify their
waste. It is a chronic problem present in all of Brazilian States, whereas the local Governments
never stimulated industrial clusters with assertive policies to mitigate this problem. Through this
latent demand, the present paper aims to develop a research focused on a survey about the
wood waste generated by the manufacturers of wooden housing in the Brazilian State of Santa
Catarina. This work contained a survey formed by three important questions to evaluate the
waste management by these timber industries specific for construction. In the end of this data
mining, it was verified that these industries do not reuse their wood waste, as well as these
companies do not evaluate or classify these generated wastes, according to the size, class or
volume. This survey showed that these timber industries do not have any plans to reduce this
environmental liability, and also the local Government urgently needs to create newer public
policies to stimulate these industries. Furthermore, despite of the proliferation of human
managed forests, the industries still use native woods in most of these wooden houses.
Keywords: Wooden housing, timber industry, lignocellulosic waste, wood.
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RESUMO: A cadeia produtiva madeireira no Brasil ainda sofre com muitas dificuldades
relacionadas com a gestão de seus resíduos. Muitos setores dentro dessa cadeia da madeira
nunca classificaram ou quantificaram os seus resíduos. Isso é um problema crônico presente em
todos os estados brasileiros, ao passo que os Governos locais nunca estimularam os ramos
industriais com políticas públicas assertivas para mitigar esse problema. Através dessa demanda
latente, o presente estudo objetiva desenvolver uma pesquisa focada em um diagnóstico sobre
os resíduos madeireiros gerados pelos fabricantes de casas de madeira do estado brasileiro de
Santa Catarina. Esse trabalho contém um levantamento de dados formado por três questões
importantes para avaliar a gestão de resíduos por essas indústrias madeireiras voltadas para a
construção civil. Ao final dessa prospecção de dados, foi verificado que essas indústrias não
reusam seus resíduos de madeira, bem como essas companhias não avaliam ou classificam esses
resíduos gerados, de acordo com o seu tamanho, classe ou volume. Esse levantamento mostrou
que essas empresas madeireiras não têm quaisquer planos para reduzir esse passivo ambiental,
e também, o Governo local precisa urgentemente criar políticas publicas mais recentes para
estimular essas industrias. Além disso, apesar da proliferação das áreas de florestas plantadas,
as indústrias ainda utilizam madeiras nativas em muitas dessas casas em madeira.
Palavras‐chave: Casas de madeira, indústria madeireira, resíduo lignocelulósico, madeira.
1

INTRODUCTION

The competitiveness issue is a crucial element of interest for all governments, industries and
economies that work under the principles of market economy (Savić et al., 2011). The strong
industries should know equating their own organizational aspects. Then, to be competitive and
to stay at that position requires constant adjustments to market conditions, following the
competitors and trends, but firstly, there is a need for restructuring the main production
characteristics as quality, standard and price (Savić et al., 2011). And an important production
character is the waste generated by the industries, whereas an increasing in the waste will
reflect in a higher consumption of the raw materials. In short, a waste management must be a
mechanism to control the inputs and outputs, and to achieve greater production efficiencies.
The use of wood in construction sector was not always realized correctly, considering the current
evaluation standards, causing processes with considerable waste, and eventually contributing
for the destruction of native forests (Altoé et al., 2012).
Excessive generation of wood waste associated with its low utilization result in environmental
damnification and a significant loss of opportunity for the industry, local communities,
government and society in general, especially in remote regions, dependent on external energy
sources (Wiecheteck, 2009).
Recycling disposal of construction wastes not only alleviate pressure on the environment but
also identify certain economic and social benefits (Yang and Wei, 2012).
The waste generated by industries has been an environmental problem to be solved, even in
timber chain, whereas the wood has a high potential of reuse (De Araujo et al., 2014).
Residues from the forest products industry and wood from planted forests provide the main
sources of supply of commercial lignocellulosic biofuel production (Carle and Holmgren, 2008).
The reuse of waste wood that is a by‐product of primary timber processing operations is not
modern, mainly in developed countries (Falk, 1997). This author also describes that, by and
large, wood industry has done a commendable job in reusing large amounts of residues (bark,
sawmill slabs, sawdust, and peeler log cores) for a variety of applications. And so, he still
highlights that nearly all of these residues are currently used to produce other products,
primarily fiber for paper, building panels, landscape mulch, and/or fuel.
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Wiecheteck (2009) emphasizes that the South and Southeast Brazilian regions, where there are
active markets highly integrated in the production and consumption of raw materials from forest
origin, it is noted examples of utilization of these wastes through investigation of private
companies, in the acquisition and selling with competitive prices.
This integration among partners towards a common objective – eliminating waste – it can be
performed by a symbiosis of industries of same activity or productive chain. According Pereira
(2009), the term symbiosis is based on the notion of mutualism in communities, where at least
two independent companies exchange materials, energy or information in a beneficial way for
both stakeholders.
If the logging sector is unable to procure wood efficiently and economically from an increasingly
parcelized land base, the competitive ability of the forest industry could be jeopardized (Allred
et al., 2011). These authors synthesize that little is known about the functions of the logging
sector related to the forest resource land base on which they depend, and it is imperative to
improve our understanding of this important part of the forest industry.
On account of these difficulties combined with the shortage of data about the wood generation
in Santa Catarina State, locality with high development in wood chain, this work aimed to share
and elucidate the data on waste generation produced, in the period of August 2013 to December
2014, by the wood house manufacturers in this Brazilian Southern State. The focus of the paper
was to support the sector in discussions about this theme, contributing to the development of
this chain.
2

MATERIALS AND METHODS

The forestry‐timber sector of Brazilian State of Santa Catarina presents difficulties related to the
lack of data by this chain. Likewise that De Araujo et al. (2014), this research also followed three
steps to collect this information:
a) Quantification of the wood house industries, located in Brazilian State of Santa Catarina;
b) Identification and quantification of the waste generation by the companies through an
evaluation realized with them. In this part, the collected data was performed directly with
the owners or their main representatives, in order to check:
i.

Wood waste volume per industry, from the production of a single‐storey housing
unit of 100m2 of built area;

ii.

Types and characteristics of wood waste generated by these companies;

iii.

Final destination of the wood waste of the production of this house unit;

c) Analysis of the collected information and its consequent discussion for the wood sector.
The collected data was illustrated through tables and graphs to support the discussions about the
waste generation of the wooden dwelling companies of this aforementioned Brazilian region. The
statistical analysis was realized with the support of the online tool Custom Insight (2014).
3

RESULTS

The paper followed by means of a research in Santa Catarina, a Southern Brazilian State, in order
to verify the number of producers of wooden houses. Final score achieved 55 companies
prospected. Among these companies, 31 manufacturers located in 8 cities were personally
visited, such as Porto União, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Camboriú, São José,
Jaraguá do Sul and Florianópolis (capital city). In the other companies, their owners did not want
and/or be able to take part in this research. A considerable sample of the population was
obtained within an acceptable margin of error (Table 1) for a confidence level of 95%.
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Table 1. Statistical analysis of simple random sampling.

Total Population
(number of industries)
55

Sample Analyzed in this Paper
(number of industries)
31

Margin of Error
(percentage)
11,6

Then, it was realized a quantification about the wood waste of these wood houses industries. In
this step, it was identified the types and the characteristics of this waste. So, three types of wood
waste were considered (De Araujo et al., 2014), according their compositions, such as:
a) Sawn wood: woods of human planted or native forests (without treatments with
chemical products or preservatives);
b) Treated wood: native or reforested lumber treated with chemical preservatives;
c) Wood composites: OSB, Glulam, CLT, I‐joist beams, plywood and fiber‐cement boards.
Figure 1 shows the number of industries according to the wood waste industrially generated,
and their classes of waste.

Figure 1. Waste classes according to the quantity of industries.

Through Figure 1 it can be noted that in the industries of wooden homes of Santa Catarina, two
wood‐based wastes are more popular, such as: treated sawn wood from planted forests, used
in woodframes; and sawn wood from native forests, very popular in antique techniques as
clapboard and wainscoting walls, double wall frame structure, and prefabricated horizontal
blockboards.
The woods of planted forests are the most popular alternative used by these industries in the
evaluation, because of the higher availability and competitive costs (cultivation and transport).
In the case of native woods, they possibly are extracted in human‐managed forests in North of
Brazil. However, there is still no reliable tracking system to identify the real origin of these
woods. The Brazilian Government issues a dubious certificate for wood of managed forests,
mostly located in the Amazon. Nevertheless, the same cannot control the extraction of these
native woods, because it does not present a broad and competent fiscal board to supervise their
extraction activities and verify their origins.
Other indispensable aspect to be cited is about the absence of the use of CLT and structural
composite (I‐Joist beams and fiber‐cement boards) by these companies. This fact could be
related to the difficulty of finding these inputs in the Southern markets. Treated native timber
is not used because these industries owners ensure that this raw material is more resistant to
wood‐decay organisms, i.e., in their visions the treatment for native wood is not necessary.
Through these three most important classes of timber waste – sawn wood, treated wood and
wood composites – the Table 2 shows the industries and the likely waste arrangement. About
this table, it is verified a visible number of industries reuse the wastes from assemblies. A few
number of industries still uses unsustainable practices, such as deposit the waste in landfills.
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Table 2 Waste destination according to their characteristics.

Waste Destination
Reuse small pieces in products1
Send in debris boxes to landfills
Burn as biomass for energy
Burn in outdoor grounds
Burn in incinerator (controlled)
Donate to artisans2 or companies3
Sell to other companies
Do not generate waste material
Did not want to share this data4

Sawn Wood
16
7
1
–
–
10
12
2
5

Waste Class
(number of industries)
Treated Wood
Wood Composites
20
3
9
2
–
2
–
–
1
–
11
1
15
1
2
24
5
5

– industries did not present this kind of destination for this waste class
1 reuse scraps and trimmings by the same company (houses or other products)
2 use in the production of small objects, arts and furniture
3 use as animal fodders, fertilizers, biomass for energy and furniture
4 industries did not want to specify and/or share their waste destination

Notwithstanding, one industry still presented a not indicated practice of waste destination, the
burning of treated wood. This step is not correct, and fortunately it is not usual, because it could
result in environmental injuries. Fortunately, many industries are forced to find other
alternatives to reduce their waste, such as selling or donation to other companies or artisans.
All the industries do not check the waste produced, they do not divide it by class, and they do
not analyze the waste quantification.
Following the procedures of De Araujo et al. (2014), Table 3 shows merely an estimative of the
generation of wood waste (in cubic meters), according to steps and industrial restrictions for a
single‐storey house unit with 100 m2 (around 1076 ft2) of built area.
In Table 3, it can be noted that most companies still manufacture wood homes by the typology
of horizontal blockboards with grooves (timber stabilized laterally by studs), so similar to that
verified by De Araujo et al. (2014) in a research focused on Paraná, other Southern Brazilian
State. These techniques use native woods in most cases, showing an unexceptional strategy of
the local timber companies. This has a relation to the antique traditions, which used tightly the
natural resources of the surrounding region, as woods from Brazilian native forests.
Over the years, this practice still persists. Many industries have purchased native wood from
human‐managed forests in the North of Brazil. Furthermore, some companies started to
exchange the native wood by reforested wood, revealing in an environmentally friendly trend.
Specifically the Company 13, it presented a very high volume of residual raw material, and this
refers to the low industrialization of this company in all the steps verified, reaching twice if it is
compared with the other two similar companies (1 and 5).
The other industries reached acceptable levels for woodworking industries, in some cases,
presenting low levels of waste generation, as the companies 7 and 10. Even in other companies,
the levels of waste volumes could be resulted of the low mechanization of the companies,
explained by the poor industrialization of the sector in Brazil. Company 11 never realized
quantification about its residues, and the companies 27, 28, 29, 30 and 31 did not share this
information by unknown reasons.
Despite of the efficient level of wood waste generation obtained by the producers of the wood
technique of vertical boards nailed in a thin wooden structure (companies 15, 21 and 25), this
situation could be illusive because of these companies present low mechanization and very small
processing, insofar as they only purchase sawn wood of their partners (sawmills) to assemble a
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very simple wooden building technique. The low rationalization of some wooden building
typologies could also contribute to keep this waste generation in still apparent levels.
Table 3 Estimation of the waste generated by the industries according to their manufacturing stages.

Waste generation by processing stage to produce a single‐storey house of 100m2 of built area
(m3)
Industrial
On site
Total waste
Wooden housing industries
1st sawing
2nd sawing
processing
processing
estimation
HB
Company 1
6.0
1.7
0.5
–
8.2
Company 2CM
–
–
–
1.0
1.0
–
–
1.0
–
1.0
Company 3HB
–
–
1.0
–
1.0
Company 4LW,HB
5.0
1.0
2.5
–
8.5
Company 5BB,HB
–
–
0.9
–
0.9
Company 6HB
–
–
0.5
–
0.5
Company 7HB
–
–
3.0
–
3.0
Company 8HB
–
–
4.5
–
4.5
Company 9HB
–
–
0.5
–
0.5
Company 10HB
–
–
–
–
*
Company 11HB
–
–
5.0
–
5.0
Company 12LW
12.0
10.0
–
–
22.0
Company 13BB,HB
–
–
1.0
–
1.0
Company 14HB
Company 15VB
–
–
1.5
–
1.5
–
–
–
3.0
3.0
Company 16HB
–
1.5
1.0
–
2.5
Company 17HB
–
–
1.5
–
1.5
Company 18BB,VB,HB
–
1.0
0.5
–
1.5
Company 19CM,HB
–
–
–
–
*
Company 20LW
–
0.5
0.5
–
1.0
Company 21VB
–
–
1.5
–
1.5
Company 22BB,VB,HB
1.0
0.5
1.0
0.5
3.0
Company 23HB
1.0
0.5
1.5
–
3.0
Company 24VB,HB
–
–
1.0
–
1.0
Company 25VB
1.0
0.5
1.5
–
3.0
Company 26HB
–
–
–
–
*
Company 27HB
–
–
–
–
*
Company 28HB
–
–
–
–
*
Company 29HB
HB
Company 30
–
–
–
–
*
–
–
–
–
*
Company 31HB
– these manufacturing stages are not available in the present industry
* these specific industries did not share any data to the waste generation in its assembling
HB horizontal blockboards prefabricated with grooves and stabilized laterally by studs
CM wooden crossframe with brick masonry (fachwerk or colombage)
LW light woodframe manufacturers with full industrialized production
BB board and batten of wooden walls with simple processing on site
VB vertical boards nailed in a thin wooden structure (without insulation and without internal sealing)

4

CONCLUSIONS

A relevant point verified is the continuous use of native woods by many industries in wooden
housing. This problem could be minimized with the use of other wood species from planted
forests, such as pine or eucalyptus. A prudent alternative was explored by Bowles et al. (1998),
which stated that conservationists should instead focus on more investments in protected areas
and creative ways to prevent the spread of logging in these rapidly‐declining ecosystems.
At the same time, through this survey, it was also possible to verify that the wooden housing
industries – from Santa Catarina in Brazil – do not have any control of the waste management
of their production lines. This fact is highlighted because of the lack of data about actual volumes

1166

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

and types of waste generated. Seven industries did not provide a waste quantification because
of an unconcern and/or ignorance about this important theme. This neglect could be attributed
to the technological and cultural lags of the Brazilian timber industry.
An alternative to this problem would be the creation of new control parameters associated with
the generation of the residual raw materials originating from the assembly lines. Furthermore,
an environmentally friendly destination should be considered by the company to reduce to
acceptable levels the impacts to nature.
To contribute in this aforementioned destination, an important aspect could be encouraging
wood associations and or organizations in the dissemination and elucidation in the creation of
partnerships among timber industries, on the condition of symbiosis, for the reuse of residual
wood‐based raw materials. For example, wood composites, wood furniture and small wooden
objects industries and or specialized companies could reuse the wood waste of these
construction companies to produce sustainable products from a residual raw‐material. These
associations could reach a high efficiency with good levels of material rationalization in wood
chain. Furthermore, the stimulus of the waste management from these timber industries will
contribute to a greater production sustainability both in timber sector as construction. Lastly,
this action could provide an increasing of competitiveness, an increasing of the production
efficiency, a decreasing of the material consumption (lumber and wood composites), and also a
decreasing of the production costs of these wooden houses.
5
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ABSTRACT: One of the biggest challenges for urban space planners is to conciliate the
indispensable demands of life with the forms of occupation of the territory. Among these
demands is water. Population growth and urban sprawl are challenging water availability. Thus,
it is important to evaluate development trends to predict future scenarios, enabling guide
preventive actions and decision making. It is essential to have a practical and direct tool that
allows us to transmit the necessary information. The objective of this study is to present a
method for evaluating the urban efficiency in the process of city expansion and the availability
of water supply. To do so, the indicators will be defined, called indicators of “hidricidade”,
capable of diagnosed a city. As a result, it is expected to be obtained a direct and practical tool,
that is going to allow to transmit the necessary information to the harmonic urban process
planning, applicable to medium size Brazilian cities, allowing decision making as a guaranty of
water supply and urban sprawl.
Keywords: indicators of “hidricidade”, urban efficiency, water supply, urban sprawl.
RESUMO: Um dos grandes desafios aos planejadores do espaço urbano está em conciliar as
demandas imprescindíveis à vida na cidade com as formas de ocupação do território. Dentre
estas demandas está a água. O crescimento populacional e a expansão urbana desafiam a
disponibilidade de água. Desta forma é essencial diagnosticar as tendências do desenvolvimento
para prognosticar cenários futuros, possibilitando nortear ações preventivas e a tomada de
decisão. O objetivo deste estudo foi apresentar um método de avaliação da eficiência urbana
no processo de expansão das cidades e da disponibilidade de água para abastecimento. Para
isto, foram definidos indicadores, aqui chamados de indicadores de “hidricidade”. Como
resultado foi proposta uma metodologia prática e direta que permita transmitir as informações
necessárias ao processo do planejamento urbano harmônico, aplicável às cidades de porte
médio brasileiras, permitindo tomar decisões quanto à garantia de água para abastecimento e
à expansão urbana.
Palavras‐chave: indicadores de “hidricidade”, eficiência urbana, água de abastecimento,
expansão urbana.
1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é um conceito repetido em muitas legislações, normas e
pesquisas científicas, com o objetivo de promover práticas mais equilibradas e sensíveis às
condições do ambiente. Agudelo et al., (2011) alerta para o desenvolvimento urbano
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sustentável, explicando que este exige a integração da gestão de recursos com o planejamento
urbano, visto os escassos recursos naturais.
Segundo Andrade & Blumenschein (2014), um dos grandes desafios para os planejadores do
espaço urbano está em conciliar as demandas para a sobrevivência do ser humano. Sendo de
forma sistêmica, com as densidades de ocupação e seus benefícios sociais, em equilíbrio com os
processos naturais como, por exemplo, o ciclo urbano da água.
A gestão da água e o planejamento espacial estão intrinsecamente conectados, embora tenham
sido tradicionalmente separados na formulação das políticas de desenvolvimento. Decisões em
relação à água têm sido feitas sem referência ao ordenamento do território (Woltjer et al.,
2007).
Neste interim, percebe‐se que uma nova estratégia precisa ser buscada ao se tratar de
desenvolvimento, especialmente no ambiente urbano, onde os processos de mudança ocorrem
de forma mais intensa. Assim, é importante aprofundar estudos e avaliações, com enfoque
interdisciplinar, para qualificar a gestão urbana, a fim de assegurar a disponibilidade de água
para abastecimento.
Dentro desta perspectiva, este artigo faz uma análise da expansão urbana das cidades e suas
relações com a gestão da água para abastecimento. Os resultados aqui apresentados são parte
de um estudo mais amplo, onde foi desenvolvido uma metodologia para a gestão urbana,
visando assegurar a disponibilidade de água para abastecimento. Neste artigo, foram
apresentados apenas oito indicadores (o estudo completo possui vinte e seis), chamados
Indicadores de “Hidricidade”‐ Eficiência Urbana. Esta palavra foi criada para representar as
variáveis desta pesquisa e por isso é apresentada entre aspas, ou seja, envolver aspectos de
recursos hídricos, sustentabilidade e cidades. Este grupo de oito indicadores medem, de forma
setorial, a eficiência urbana da cidade, no âmbito das variáveis expansão urbana e água para
abastecimento.
1.1

A água e a cidade

A água é o mais importante catalisador para o desenvolvimento humano e, de fato, a história da
civilização humana está intimamente ligada à forma como os seres humanos aprenderam a
manipular e usar a água (Gleick 2003). A questão da água na cidade engloba o sistema de
abastecimento de água para os mais diversos usos (captação, tratamento e distribuição), o
esgotamento sanitário (coleta e tratamento das águas servidas) e a drenagem (água da chuva e
corpos hídricos). Estes sistemas são vulneráveis às alterações climáticas e intempéries, tais
como, secas e/ou inundações, e a falta de uma gestão integrada do território pode agravar estas
consequências.
Somado à questão da disponibilidade de água e aos problemas de gestão, González et al. (2007)
destacam que o incremento na busca por água doce tem afetado os processos e regimes
hidrológicos, gerando em alguns casos, um maior fluxo de contaminantes e sedimentos em lagos
e rios, degradação da qualidade da água, alteração na velocidade dos processos bioquímicos e
redução da concentração de oxigênio dissolvido.
As modificações antrópicas provocam no ambiente natural efeitos sobre os recursos hídricos.
Alteram os caminhos dos cursos d’água (normalmente os cursos d’água localizados nas cidades
estão canalizados), modificam os processos de infiltração e escoamento superficial, pois as
superfícies são impermeabilizadas, ocasionando mudanças drásticas nos regimes hídricos.
A Figura 1 mostra ilustra o impacto da urbanização sobre o hidrograma de chuva. Em
decorrência da impermeabilização do solo pelas pavimentações e telhados das construções, nas
áreas urbanizadas, o pico de chuva é maior, pois a drenagem fica prejudicada. Em áreas não
urbanizadas, onde a superfície do terreno está mais preservada a água da chuva infiltra de
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maneira mais distribuída. A Figura 2 demonstra também as consequências da retificação de
cursos d’água. Quanto mais retificado foi o curso d’água maior o pico do hidrograma de jusante.
Este pico revela a possibilidade de enchentes, pois a água se acumula rapidamente num mesmo
ponto, sem conseguir infiltrar. A retificação e canalização de corpos hídricos é uma prática
comum em corpos hídricos que atravessam as cidades.
A dinâmica das precipitações também sofre alterações, pois há geração de ilhas de calor e com
isso alteração do micro clima (Silva 2011).

Figura 1. Gráfico Vazão de Chuva X Tempo. Fonte: Adaptado de Neto 2004, apud Miana 2010.

No entanto, o desenvolvimento traz como premissa o aumento do número de pessoas que
vivem em cidade. Desta forma, é preciso estudar estratégias que promovam esta expansão
urbana de forma dinâmica porém sensível a preservação da água.

Figura 2. Retificação de cursos d’água e retificação de enchentes. Fonte: Neto 2004, apud Miana 2010.

A escassez de água potável é um dos mais graves indicadores dos impactos das atividades
humanas sobre os recursos naturais. Além disso, as cidades têm que buscar seus recursos
hídricos em locais cada vez mais distantes, onde ainda não estejam poluídos (Miana 2010).
Sabe‐se no entanto, que essas alterações são inevitáveis à medida que a população cresce.
Porém, é preciso saber como essas alterações impactam a qualidade da água em uma bacia
hidrográfica e como podem ser minimizadas. Para Tong et al. (2009), objetivando proteger uma
bacia hidrográfica e sistemas fluviais de maior degradação ambiental, é imperioso que haja uma
melhor compreensão do meio ambiente, especialmente naquele referente aos impactos
hidrológicos promovidos pelas mudanças no uso da terra.
Além disso, para a tomada de decisão no que se refere à gestão urbana, há também a
necessidade de uma ferramenta confiável de avaliação. Esta ferramenta deve permitir
diagnosticar a cidade e permitir ações futuras no processo de gestão urbana com vistas a
assegurar a disponibilidade de água.
Para Andrade & Blumenschein (2014), no desenho urbano convencional os conceitos
urbanísticos, hidrológicos e ambientais são desarticulados ou desconsiderados durante o
processo de planejamento das cidades. É preciso identificar as principais fontes de água, a
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dinâmica dos sedimentos, a presença de substâncias químicas e bióticas, entre outros fatores,
enfim, conhecer o território. A partir de um diagnóstico, definir estratégias aplicáveis e medidas
de intervenção, dando subsídios para a tomada de decisão na gestão urbana.
Baseado nisto, a gestão dos recursos hídricos deve estar integrada à gestão urbana. A tomada
de decisão quanto a este novo território que abriga o crescimento populacional, deve não só
buscar novas alternativas para aumentar a oferta de água, como também fazer o uso de forma
mais consciente e equilibrado.
O ciclo da água é amplamente danificado pelos impactos da urbanização no meio ambiente e
pela necessidade de prover serviços de água à população, incluindo abastecimento de água,
drenagem, gestão e coleta de águas residuais e usos necessários às atividades humanas
(Andrade & Blumenschein 2014).
Somente através de uma gestão integrada é possível prognosticar futuros cenários e nortear
ações preventivas. A estratégia dos planejadores é analisar as propriedades, a distribuição e a
circulação da água e, então, interpretar potencialidades e restrições de uso. O que deve ficar
claro é que tais restrições devem ser respeitadas, pois a disponibilidade de água deve estar
assegurada para a sustentabilidade da cidade.
Assim, conclui‐se com a necessidade em definir uma estrutura de indicadores que permita
avaliar a eficiência urbana da cidade, promovendo a interação dos aspectos multidisciplinares
fundamentais, possibilitando a análise do processo da expansão urbana, com vistas a assegurar
a disponibilidade de água para abastecimento.
2

APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES

Os Indicadores de “Hidricidade” para avaliar a eficiência urbana, foram desenvolvidos de forma
a serem eficazes, aplicáveis e generalizáveis. Teve‐se o cuidado de limitar o número de
indicadores, de forma que a lista fosse suficientemente abrangente, integrando os parâmetros
e critérios estabelecidos.
No processo de desenvolvimento dos indicadores de “Hidricidade” optou‐se por estudar aqueles
que tratavam os temas sustentabilidade, recursos hídricos e gestão urbana. Foi possível
constatar que não há consenso na quantidade de indicadores e concluiu‐se que esta diversidade
de indicadores é justificada porque o conceito de sustentabilidade é muito genérico. Apesar de
muitos aportes científicos, ainda há imprecisão e generalização neste conceito.
Segundo Castro (2007), os indicadores são componentes essenciais no estudo global do
processo, em relação ao desenvolvimento sustentável. Porém, há diversas definições
conhecidas para eles, sem um consenso entre os estudiosos da área.
Apesar da aparente popularidade na utilização de indicadores de desenvolvimento sustentável,
sua definição continua sendo muito genérica, já que a ausência de uma definição menos geral e
mais universal do desenvolvimento sustentável tem dado origem a múltiplas interpretações e
tem provocado uma explosão de tipos de indicadores (Tanguay et al. 2010).
No Brasil, o sistema de indicadores SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)
é, atualmente, o banco de informações oficial e mais completo sobre saneamento. É gerido pelo
governo federal e todos os municípios informam seus dados ao sistema. A dúvida que fica é se
essas informações são preenchidas de forma correta. Apesar disso, o sistema SNIS foi usado
como referencial para a definição dos indicadores de eficiência urbana da presente pesquisa. A
partir dos indicadores selecionados, foi necessário fazer o corte conceitual para definir uma lista
de indicadores. A Figura 3 demonstra isso de forma esquemática.
Para realizar o corte conceitual e definir os indicadores de “Hidricidade”, partiu‐se do conceito
de Rueda (2002): o modelo urbano que melhor se ajusta ao princípio de eficiência urbana e
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habitabilidade urbana é a cidade compacta na sua morfologia, complexa em sua organização,
eficiente metabolicamente e coesiva socialmente.
2 – Definição de
Parâmetros para
Cada Critério
3 – Definição de
Indicadores de
Hidricidade (que
representam cada
parâmetro)

1 – Definição de
Critérios (a partir do
Marco Téórico)

Definição
Método de
Avaliação

Figura 3. Esquema de Implementação.

A partir disso e da revisão bibliográfica, foram definidos os seguintes critérios: morfologia
urbana, capacidade de suporte dos sistemas hídricos e eficiência nos sistemas de água. Ressalta‐
se que estes critérios foram definidos para o estudo completo envolvendo os vinte e seis
indicadores. Neste artigo apresentou‐se parte da metodologia desenvolvida, ou seja, apresenta‐
se os oito indicadores da temática eficiência urbana.
Os indicadores foram adaptados e sujeitos a nova definição, no entanto alguns não sofreram
alterações relativamente ao preconizado pela bibliografia, enquanto que outros foram
desenvolvidos para atender aos critérios definidos. Posteriormente a esse processo, foram
realizadas duas ações, abaixo descritas, para assegurar que a lista de indicadores estivesse
respaldada tecnicamente.
A pesquisa completa envolveu vinte e seis indicadores e utilizou‐se das seguintes estratégias
para assegurar a pertinência dos mesmos:
 submeter a lista primária dos indicadores a uma análise de especialistas nas áreas de
saneamento, recursos hídricos, urbanismo e meio ambiente do Brasil. Os indicadores foram
apresentados a cinquenta e nove profissionais (apenas trinta e quatro responderam ao
questionamento) que trabalham na iniciativa privada, gestão pública e pesquisa científica. A
amostra foi definida com base na distribuição equivalente dos envolvidos com as temáticas:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, urbanismo e meio ambiente. O objetivo desta
ação foi validar a lista de indicadores proposta. Cada profissional consultado podia atribuir notas
a cada indicador, fazer observações e ainda apontar outros indicadores que julgasse importantes
para completar a lista. Este processo conferiu segurança quanto a abrangência e a pertinência
dos indicadores propostos;
 aplicar os indicadores definidos em um caso de estudo experimental. O objetivo foi calcular
e buscar os valores para cada indicador em um caso real e com isso medir o grau de dificuldade
e a pertinência dos resultados. O processo permitiu observar que alguns indicadores
previamente definidos eram pouco práticos, já que seus dados eram muito complicados de
obter. Nesta experimentação, outros indicadores apresentavam resultados que agregavam
muito pouco ao processo e por isso foram eliminados.
Posteriormente a este processo, a lista final de indicadores foi definida. Foi necessário um
rearranjo no agrupamento previamente elaborado e foram definidos cinco grupos de
indicadores: Grupo Eficiência Urbana; Grupo Gestão Operacional; Grupo Disponibilidade x
Consumo; Grupo Esgoto e Legal; e Grupo Capacidade de Suporte.
Neste artigo estão apresentados apenas os indicadores do Grupo Eficiência Urbana, pois estão
integrados de tal forma que permitem interpretação independente dos demais indicadores. A
lista com estes indicadores é apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1. Resumo dos Indicadores” Hidricidade” – Grupo Eficiência Urbana. Fonte: A Autora.

Grupo

1 ‐ Eficiência Urbana

ID
I‐1
I‐2
I‐3
I‐4
I‐5
I‐6
I‐7
I‐8

Indicador
Densidade populacional
Densidade de residências
Desenho mancha urbana
Extensão rede de água por ligação de água*
Extensão rede água por área território
Número economias por área território**
Extensão rede de esgoto por ligações de água
Impermeabilização do solo

Sigla
Dpop
Dres
Iforma
Iexa
Iextr
Iecot
Iexe
Iimp

Unidade
Hab./ha
Resid./ha
%
m/ligação
m/ha
Econ./ha
m/ligação
%

*Quando se refere a ligações de água está referindo‐se a toda a ligação entre a rede principal de água com o terreno
onde está a edificação. Um terreno cuja edificação é um edifício multifamiliar tem apenas uma ligação de água ou de
esgoto.
**Quando se refere a economias está referindo‐se a todas as unidades de uso do solo. Uma residência, um comércio,
uma indústria, cada um destes é uma economia.

2.1

Processo de cálculo para cada indicador

Nas Tabelas 2 a 9 apresenta‐se o processo de cálculo para cada indicador de “Hidricidade” do
grupo Eficiência Urbana.
Tabela 2. Indicador Densidade Populacional.

1 ‐ Calcular a quantidade total de pessoas na mancha urbana consolidada (POPu)
2 ‐ Calcular a área da mancha urbana consolidada (Aurb)
3 ‐ Calcular a densidade populacional (Dpop), usando a seguinte expressão:
Dpop
Onde:
Dpop = densidade populacional (habitantes/ha)
POPu = população da mancha urbana consolidada (habitantes)
Aurb = área da mancha urbana consolidada (1ha = 10.000m²)
Tabela 3. Indicador Densidade de Residências.

1 ‐ Calcular a quantidade total de residência na mancha urbana consolidada (RESu)
2 ‐ Calcular a área da mancha urbana consolidada (Aurb)
3 ‐ Calcular a densidade populacional (Dores), usando a seguinte expressão:
Dres
Onde:
Dres = densidade de residências (residências/ha)
RESu = número de residências da mancha urbana consolidada (residências)
Aurb = área da mancha urbana consolidada (ha)
Obs.: (1ha = 10.000m²)
Tabela 4. Indicador Índice de Forma.

‐ Com sugestão, utilizar do programa AutoCad. Desenhar a mancha urbana consolidada com base no
Google Earth disponível gratuitamente na internet ou, se possuir uma base cartográfica precisa, usar
esta referência:
2 ‐ Desenhar a forma urbana referência com um raio de 4.370metros;
3 ‐ Sobrepor a mancha urbana com a forma circular e calcular:
3.1 ‐ A área da mancha urbana consolidada (Amancha)
3.1 ‐ A área da mancha urbana que ficou dentro da forma circular (Adentro)
3.2 ‐ A área da mancha urbana que ficou fora da forma circular (Afora)
3.3 ‐ A área dentro da forma circular que não é mancha urbana (Avazios)
4 ‐ Calcular a densidade populacional na mancha urbana consolidada (Dpop)
5 ‐ Calcular a população da mancha urbana consolidada (POPu)
6 ‐ Calcular o índice de forma (Iforma) com a seguinte expressão:
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Iforma

x

x 100

Adentro = área mancha urbana dentro da forma circular (ha)
Amancha = área total da mancha urbana consolidada (ha)
Afora = área mancha urbana fora da forma proposta (ha)
Avazio = área sem ocupação urbana dentro da forma (ha)
Dpop = densidade populacional da mancha urbana consolidada (hab./ha
Obs.: 135hab/ha é a densidade da forma circular de referência

Para analisar a desenho da cidade, definiu‐se uma forma urbana conceitual para possibilitar o
comparativo com os casos reais. Foi definida uma figura circular com densidade de 135 hab./ha
pois é a referência mínima que abrigasse uma população de 800.000 pessoas (Rueda 2006).
Desta forma, obtém‐se um círculo com raio de 4.370 m e uma área de 6.000ha. A população
aqui definida é uma referência adotada para o limítrofe de uma cidade considerada média, foco
deste artigo. Além desta quantidade de habitantes, a cidade seria considerada grande e não
mais média, mas não há uma orientação bibliográfica que defina isso com precisão.
Tabela 5. Indicador Extensão da rede de água por ligação.

1 ‐ Calcular a extensão da rede de água (Lredea)
2 ‐ Calcular a quantidade de ligações de água total (La)
3 ‐ Calcular o Índice Extensão de rede de água por ligação (Iexa)
Iexa
Onde:
Iexa = índice extensão da rede por ligação (m/ligação)
Lredea = extensão total da rede de água (m)
La = número de ligações de água (ligações)
Tabela 6. Indicador Extensão da rede de água por área de território.

1 ‐ Calcular a extensão da rede de água (Lredea)
2 ‐ Definir a mancha urbana de estudo e medir a área (Aurb)
3 ‐ Calcular o Índice Extensão de rede de água por área territorial (Iextr)
Iextr
Onde: Iextr = índice extensão da rede por área territorial (m/ha)
Lredea = extensão total da rede de água (m)
Aurb = área mancha urbana consolidada (ha que corresponde a 10.000m²)
Tabela 7. Indicador número de economias por área de território.

1 ‐ Calcular a quantidade de economias ativas de água (Nea)
2 ‐ Definir a mancha urbana de estudo e medir a área (Aurb)
3 ‐ Calcular o Índice economias por área territorial (Iecot)
Iecot
Onde: Iecot = índice de economias por área territorial (economias/ha)
Nea = número de economias ativas de água
Aurb = área mancha urbana consolidada (ha que corresponde a 10.000m²)
Tabela 8. Indicador extensão da rede de esgoto por ligação

1‐ Calcular a extensão da rede de esgoto (Lredee)
2 ‐ Calcular a quantidade de ligações de esgoto total (Le)
3 ‐ Calcular o Índice Extensão de rede de esgoto por ligação (Iexe)
Iexe
Onde: Iexe= índice extensão da rede por ligação (m/ligação)
Lredee = extensão total da rede esgoto (m)
Le= número de ligações de esgoto (ligações)
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Tabela 9. Indicador impermeabilização do solo.

Sobre a mancha urbana consolidada, procede‐se da seguinte forma:
1‐ Medir as áreas correspondentes a vias pavimentadas (Apav)
2 ‐ Medir a área correspondente a telhados de construções (Atelha)
3 ‐ Definir a mancha urbana de estudo e medir a área (Aurb)
4 ‐ Calcula‐se o índice de impermeabilização usando‐se da seguinte expressão (Iimp):
x 100
Iimp
Onde: Iimp= índice de área impermeável (%)
Apav = área de pavimentações vias (ha)
Atelha = área de telhado das construções (ha)
Aurb = área mancha urbana consolidada (ha)

2.2

Definição de boas práticas e práticas convencionais

Para obter conclusões quanto aos valores encontrados para cada indicador de “Hidricidade”,
quando aplicados a uma cidade que se quer avaliar, torna‐se necessária a definição de
referenciais.
Este método tem como parâmetro de análise, os chamados benchmarking, também conhecidos
por melhores práticas e práticas convencionais, que possibilitam a comparação de resultados,
auxiliando e facilitando a tomada de decisão quanto a gestão urbana (Mateus eBragança 2009).
A melhor prática representa a meta ótima que um município pode alcançar. Neste estudo foram
selecionadas cidades referência, com reconhecida atuação em gestão urbana sustentável e com
enfoque na preservação de recursos hídricos. Alguns referenciais de melhores práticas também
foram buscados no sistema SNIS. Quando não foi possível obter estas referências em cidades de
porte médio no Brasil foram utilizados dados de cidades de outros países. Também foram
considerados para a definição de melhores práticas, dados e manuais de metodologias de
avaliação da sustentabilidade, guias e legislações.
Tabela 10. Valores adotados para Melhor Prática e Prática convencional.

Grupo

1 ‐ Eficiência
Urbana

ID
I‐1
I‐2
I‐3
I‐4
I‐5
I‐6
I‐7
I‐8

Símbolo
Dpop
Dres
Iforma
Iexa
Iextr
Iecot
Iexe
Iimp

Unidade
Hab./ha
Resid./ha
%
m/ligação
m/ha
Econ./ha
m/ligação
%

Melhor Prática
135
85
70
9,4
158,7
51,6
9,4
70

Prática Convencional
43
14
37
20,5
139,7
17,2
15,4
50

A prática convencional é o valor correspondente ao nível mínimo, abaixo do qual não se pode
considerar que uma cidade esteja preocupada com a sustentabilidade. Este nível corresponde
aos níveis mínimos que regulamentos, normas e legislações deveriam conter. Porém como se
trata de um método inovador, poucos são os valores de referência da prática convencional
instituídos de forma legal. Desta maneira, quando os valores da prática convencional não
estavam diretamente expressos em leis e manuais, foram usados valores correspondentes à
média do que é praticado em alguns municípios brasileiros. A Tabela 10 apresenta os valores
para melhores práticas e práticas convencionais utilizadas neste processo.
2.3

Avaliação através de ábacos

Para o processo de avaliação é adotado um ábaco que dispõe todos os indicadores de eficiência
urbana propostos. A partir deste ábaco é possível tirar conclusões, de forma visual, quanto às
características da cidade que está sendo avaliada. Com os benchmarking são desenhados os
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ábacos correspondentes, que devem ser comparados aos ábacos das cidades que se quer
avaliar. Assim, o objetivo da análise de ábacos é avaliar visualmente se a cidade está mais
próxima à prática convencional ou à melhor prática.
Para a construção destes ábacos foi necessário utilizar o esquema, apresentado na Figura 4,
onde são dispostos em eixos os oito indicadores do grupo Eficiência Urbana. Para comparativo
entre os ábacos deve ser adotada escala equivalente.
A Figura 5 apresenta um exemplo de aplicação da metodologia para o caso da cidade de Caxias
do Sul. Está localizada no estado do Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil e foi selecionada pois é
um exemplo de cidade que enfrentou em toda a sua história, desafios na busca de segurança
quanto ao abastecimento de água à sua população. Realizou diversas ações ao longo de sua
história, muito preocupada em buscar novas fontes de água, em locais cada vez mais distantes
do centro urbano. Planejar a expansão urbana condicionada à disponibilidade de água para
abastecimento foi uma iniciativa que Caxias do Sul teve ao longo do tempo. Apresenta‐se este
caso apenas como exemplo, pois o objetivo deste artigo é a metodologia e não a aplicação.

Figura 4. Ábaco base ‐ Indicadores Eficiência Urbana.

A análise da Figura 5 permite constatar que a cidade de Caxias do Sul está muito mais próxima
das práticas convencionais do que da melhor prática, não se comprovando a hipótese inicial. Na
análise feita a partir dos indicadores do Grupo Eficiência Urbana observa‐se que Caxias do Sul
deveria buscar aumentar a sua densidade antes de promover novas expansões urbanas e, com
isso, automaticamente aproximar seu ábaco ao das melhores práticas. Fica evidenciada a
necessidade de uma reavaliação da infraestrutura instalada, bem como avaliar a possibilidade
de melhorias no sistema de gestão e controle.

Figura 5. Ábacos comparativos Indicadores Eficiência Urbana.

Cada cidade tem as suas peculiaridades, mas os resultados na análise de Caxias do Sul não se
justifica somente por estas diferenças e isso pode ser observado na simples observação dos
ábacos. O que parece é que o problema de abastecer o município com água foi encarado sempre
com a busca por novas fontes de água em locais cada vez mais distantes do centro urbano,
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dando menos importância para as questões de gestão e eficiência na infraestrutura. Outro
aspecto importante é a questão da densidade e da forma da cidade. Fica evidente, ao analisar
os indicadores que associam estes aspectos, que a cidade é pouco densa e com isso a
infraestrutura associada se torna mais onerosa para implantar e fazer a manutenção necessária.
Caxias do Sul deve preocupar‐se mais com a distribuição da população no território construído
do que buscar novas fontes de água para abastecimento.
3

CONCLUSÕES

A análise dos indicadores de Eficiência Urbana na cidade de Caxias do Sul, permite constatar
uma dissociação entre a gestão da expansão urbana e a gestão da água. Na busca pelos dados
necessários no cálculo dos indicadores ficou claro que não há diálogo entre os órgãos
responsáveis. A dificuldade na obtenção dos mesmos, a falta de comunicação entre secretarias
da administração pública municipal demonstra que a gestão é setorizada e não há integração de
ações na tomada de decisões.
Estas conclusões foram feitas a partir da aplicação da metodologia proposta neste artigo e são
exemplos do resultado obtidos com esta pesquisa. Fica comprovada a necessidade da gestão
urbana ser estratégica e confrontar a densidade da cidade com a forma de uso e ocupação do
solo. Estas questões refletem diretamente nos temas do abastecimento de água. Para que essas
análises sejam possíveis é necessário dispor de método prático e direto que permita
diagnósticos e auxilie os gestores públicos na tomada de decisão quanto a gestão urbana.
Este conjunto de indicadores tem a função de alertar os planejadores públicos quanto a situação
de sua cidade perante a eficiência urbana no uso da água. É uma ferramenta que deve ser usada
por equipe técnica com formação acadêmica mínima e, através de estudos mais aprofundados,
embasar decisões norteadoras do desenvolvimento da cidade.
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ABSTRACT: Water wastage in building use afflicts not only Brazil but also most countries in the
world, stressing potable water availability and supply. Water sources still suffer anthropogenic
interference through improper disposal of chemical wastes and organic matter. Pioneering
studies and initiatives for change in society generally begin at universities campuses, as practical
experiments and knowledge production and diffusion media. The present research used the
building that houses the undergraduate and graduate programs on environmental engineering
at the Federal University of Espirito Santo as a case study. Its equivalent population and water
consumption and wastage were estimated. The results pointed to the immediate need to
implement a rational water use program at the university as a whole, since no leakage or
consumption controls are implemented not only in the case studied, but also in any building
within the UFES campus.
Keywords: Rational water use, Campus sustainability, case study
RESUMO: O uso irracional e desperdício de água são problemas que afligem não só o Brasil, mas
todo o mundo, agravando o problema de abastecimento da população com água potável. As
fontes de água sofrem interferências antrópicas adicionais causadas pela disposição inadequada
dos resíduos químicos e matéria orgânica. Estudos pioneiros e iniciativas para mudanças na
sociedade partem geralmente de universidades, locais onde o conhecimento é trabalhado e
difundido, e verdadeiros balões de ensaio para experimentos práticos. Nesse contexto, a
presente pesquisa utilizou como estudo de caso o edifício da engenharia ambiental da
Universidade Federal do Espírito Santo, estimando a população equivalente, o consumo e os
gastos com água. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de implantação
imediata de um programa de uso racional de água na universidade, visto que não há controle
dos vazamentos e nem do consumo real de água em nenhuma edificação compondo o campus
da UFES.
Palavras‐chave: Uso racional de água, Campus Universitário, Sustentabilidade, estudo de caso
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1

INTRODUÇÃO

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância ‐ UNICEF, 43% da população mundial tem
acesso à água potável e 19%, a saneamento seguro. O desperdício e o uso irracional da água são
questões que afligem, não só o Brasil, mas o mundo, agravando o problema do abastecimento
da população com água potável. Além do desperdício, as fontes de água ainda sofrem agressões
cometidas pelo ser humano, por meio de disposição inadequada dos resíduos químicos, esgotos
e matéria orgânica, influenciando no número de casos de doenças relacionadas à água e
afetando sensivelmente a qualidade de vida. No Brasil, a cobrança pelo uso da água já é uma
realidade, sendo um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Os problemas em relação à água atingem até mesmo países com grandes potenciais hídricos de
água doce como o Brasil. Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA, o país corre o risco de
chegar a 2015 com problemas de déficit no abastecimento de água em pelo menos 55% dos
municípios. Em julho de 2014, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP e CIESP) divulgaram um estudo que mostra os estragos causados pela crise de
abastecimento de água que atinge a população paulista, onde 67,6% do total das pequenas,
médias e grandes empresas se declararam preocupadas com a possibilidade de haver
racionamento de água no estado em 2014.
O estudo de caso da presente pesquisa foi realizado na Universidade Federal do Espírito Santo ‐
UFES, a única instituição federal pública de ensino superior presente no estado do Espírito Santo.
O estado localiza‐se na região sudeste brasileira e, de acordo com o Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos ‐ IEMA o Espírito Santo possui 78 municípios com uma população
de 3.314.952 habitantes distribuída em uma área de 46.095,583 km², sendo a população urbana
de 2.931.472 habitantes (26,6%) e a rural de 2.931.472 habitantes (83,4%). Em relação aos
recursos hídricos, o Espírito Santo está inserido nas regiões hidrográficas do Atlântico Sudeste
(Bacia do rio Doce e demais Bacias) e do Atlântico Leste (Bacias do Itaúnas e São Mateus).
A presente pesquisa insere‐se na meta ampla da busca de redução do consumo de água; através
de minimização das perdas e desperdícios; da implantação de equipamentos, da orientação do
seu uso mais racional na UFES; e da criação de um programa de racionalização institucionalizado.
Mais especificamente, este trabalho analisa e caracteriza o consumo de água no edifício da pós‐
graduação em engenharia ambiental desta universidade, além de discutir experiências de
racionalização do uso de água, em ambientes acadêmicos e públicos, que alcançaram sucesso
no Brasil e no mundo.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os programas de racionalização do uso de água em instituições públicas de ensino superior
começaram a ser implantados no Brasil a partir da década de 90. Apesar do Programa Nacional
de Combate ao Desperdício de Água – PNCDA ter sido instituído em 1997, a Universidade
Federal de São Paulo – USP já trabalhava o programa PURA por pelo menos dois anos antes, em
uma parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.
Posteriormente, algumas universidades brasileiras também implantaram programas para a uso
racional de água, como é o caso dos programas Pró‐Água (UNICAMP, 1999) e Água Pura (UFBA,
2001).
2.1 Programa Nacional de Combate ao Desperdício da Água ‐ PNCDA
O PNCDA foi instituído pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, em abril de 1997, em
articulação com o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e
com o Ministério das Minas e Energia. Este programa define e implementa um conjunto de ações
e instrumentos tecnológicos, normativos, econômicos e institucionais, concorrentes para uma
efetiva economia dos volumes de água demandados para consumo nas áreas urbanas. Trata‐se,
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hoje, da busca da eficiência no uso da água “em todas as fases de seu ciclo de utilização, desde
a captação até o consumo final” (SILVA, TAMAKI, GONÇALVES apud NAKAGAWA, 2009 p.4). As
atividades consideradas no PNDCA são campanhas de conscientização, levantamento do
sistema hidráulico da edificação e dos procedimentos dos usuários relacionados ao uso da água,
diagnóstico do sistema (sobretudo vazamentos), plano de intervenção (considerando
campanhas educativas, manutenção do sistema, alteração de procedimentos de uso da água,
substituição de componentes convencionais por eficientes, reaproveitamento da água),
avaliação econômica e avaliação do impacto da redução.
2.2 Programas de racionalização de água em Universidades Brasileiras
2.2.1 Programa de Uso Racional de Água – PURA (USP‐SABESP)
O PURA foi criado em 1995, em São Paulo ‐ SP, através de um convênio entre a SABESP, a Escola
Politécnica da USP (através do Laboratório de Sistemas Prediais) e o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT). A metodologia aplicada para a implantação do programa em edificações
enfatiza a importância de ações tecnológicas que visam o controle e redução do consumo de
água, e é estruturada em quatro etapas: Auditoria do consumo de água, Diagnóstico do
consumo de água no edifício, Plano de Intervenção e a Avaliação do impacto de redução do
consumo de água.
2.2.2 Programa de Conservação de Água ‐ Pró‐Água (Unicamp)
O Pró‐água teve início em maio de 1999, sendo desenvolvido pela Faculdade de Engenharia Civil
– FEC, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. O objetivo foi a implantação de
medidas que induzissem ao uso racional da água nas edificações localizadas na Cidade
Universitária Professor Zeferino Vaz, em Campinas ‐ SP, inclusive com conscientização dos
usuários sobre a importância da conservação desse insumo. O Programa contemplou duas
fases. A Fase I considerou o levantamento cadastral, a detecção e conserto de vazamentos, a
implantação de telemedição, a instalação de componentes economizadores e a avaliação do
desempenho pelos usuários. Já a Fase II contemplou a análise de tecnologias economizadoras
para usos específicos e implantação de sistema de gestão dos sistemas prediais no campus.
2.2.3 Programa de Uso Racional da Água na Universidade Federal da Bahia ‐ Água Pura
(UFBA)
O Programa ÁGUAPURA teve seu início no final de 2001, contando apenas com um encanador e
um auxiliar, além do coordenador do projeto. A função dessa equipe era somente a manutenção
corretiva e cadastramento de todas as unidades da UFBA, inclusive a unidade situada no
município de Cruz das Almas, onde funciona a Faculdade de Agronomia. Em 2004, já com mais
componentes na equipe, foi elaborado um sistema informatizado, conhecido como ÁGUAPURA
Via Net, no qual se passou a inserir as informações adquiridas das unidades da UFBA. O principal
objetivo do ÁGUAPURA era reduzir o consumo de água nas unidades da UFBA, através de ações
de minimização das perdas e desperdícios, manutenção e aprimoramento da redução obtida.
Além disso, visou difundir em todo o meio da Universidade conceitos sobre o uso racional da
água, contribuir para a implantação de Tecnologias Limpas, e difundir entre instituições e
pessoas o hábito de consumir água de forma racional (PROJETO ÁGUAPURA, 2006).
3

METODOLOGIA

3.1 Área de Estudo
A UFES é uma instituição autárquica vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia
didático‐científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no
princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar
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em todas as áreas do saber. A Universidade foi fundada em 5 de maio de 1954 e, atualmente,
possui quatro campi universitários (Goiabeiras e Maruípe, em Vitória; Alegre, no sul do Estado;
e São Mateus, no norte do Estado) com 292 mil metros quadrados de área construída no total.
A UFES oferece 90 cursos de graduação (4.975 vagas/ano e um total de 20 mil estudantes
matriculados), 47 cursos de mestrado e 16 de doutorado (total de 2.500 estudantes
matriculados na pós‐graduação), 1.650 professores e 2.500 técnico‐administrativos. As
edificações que compõem atualmente a UFES podem ser classificados, de acordo com o tipo de
atividade desenvolvida em: Edificações administrativas; Edificações de sala de aula e
administrativo; Edificações de sala de aula; Edificações de sala de aula e de laboratórios;
Edificações especiais (não contempladas nas anteriores).
A edificação escolhida como estudo de caso é do tipo sala de aula e administrativo, e foi
inaugurada em 2003, tendo uma estrutura arquitetônica relativamente nova, se comparada com
a maioria das edificações da universidade, que possuem em média 50 anos de idade de
construção. Outra diferença é que esta edificação possui torneiras mecânicas disponíveis em
seus toaletes, o que não é uma realidade em quase todas as demais edificações no campus.
O estudo de caso selecionado abriga o curso de engenharia ambiental, sendo frequentado por
estudantes de graduação e pós‐graduação, professores, técnicos administrativos em educação
e eventuais visitantes. A quantidade anual de estudantes de graduação ingressantes no curso é
20, um valor relativamente reduzido se comparado a outros cursos de Engenharia do Centro
Tecnológico, que recebem 80 novos estudantes anualmente.
3.2 Levantamento dos Consumidores
A população flutuante, em termos de consumo, é relativamente pequena para o caso da
edificação do curso de engenharia ambiental da UFES, visto que não há elevado uso sazonal por
usuários externos (eventos, palestras, entre outros). Diante disso, para o presente estudo, foi
considerada apenas a população fixa.
Os dados referentes à população fixa foram obtidos a partir das informações coletadas no
colegiado do curso, na prefeitura universitária ‐ PU, na Pró‐Reitoria de Planejamento ‐ PROPLAN
e em entrevista com a população interessada. É definido como “População Consumidora
Equivalente (PE)” os usuários em tempo integral, que passam 8 horas/dia, durante 5
dias/semana; ou seja: a PE equivale à população fixa.
O estudo de população equivalente se inicia pela classificação dos diferentes tipos de usuários
e pelo peso relativo atribuído a cada um deles. Dessa forma, foram considerados estudantes de
graduação, pós‐graduação, professores em regime de dedicação de 20 e 40 horas semanais, e
técnicos administrativos em educação.
3.2.1 Graduação
Para a coleta de informações dos estudantes de graduação, foram reunidos dados sobre o
número de matriculados por turma, obtidos junto ao colegiado do curso. Além disso, foi
realizada outra pesquisa em paralelo, confirmando a realização das aulas nas edificações dos
cursos.
Com estas informações, considerando 8 horas/dias de utilização, fez‐se uma distribuição
temporal dos estudantes ao longo das horas do dia com os dias da semana, visto que nos
períodos iniciais e finais a carga horária de permanência nesta edificação é reduzida.
Depois de obtida a população equivalente dos estudantes de graduação, aplica‐se um fator de
frequência nas salas de aula de 75%, que corresponde ao mínimo exigido pela universidade para
aprovação por frequência nas disciplinas.
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3.2.2 Pós‐Graduação
A contagem de estudantes de pós‐graduação (especialização, mestrado e doutorado)
considerou apenas o número de matriculados. Considerou‐se, também, que os cursos possuem
cargas horárias similares e o consumo, em relação aos estudantes de graduação, é menor.
Além do fator de freqüência, aplica‐se, para esta situação, o fator carga horária de 0,375,
equivalendo, em média, a 15 horas semanais. Dessa forma, para os estudantes de pós‐
graduação, o fator final adotado foi de 0,28, ou75% de 0,375.
3.2.3 Professores e Técnicos administrativos em educação
Analogamente ao fator de frequência aplicado para estudantes de graduação e pós‐graduação,
para os demais usuários, adotou‐se um fator de permanência no local. Este fator de
permanência é função da carga horária semanal de trabalho. Para os usuários que trabalham 40
horas semanais, foi considerado um fator igual a 1, enquanto atribuiu‐se um peso proporcional
à carga horária para os demais servidores.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Estimativa dos Consumidores
4.1.1 Graduação
Promovendo a normalização para uma população equivalente a 8 horas/dia, a Tabela 1
apresenta a população equivalente dos estudantes de graduação.
Tabela 1: População Equivalente

Depois de obtida a população equivalente dos estudantes de graduação, aplica‐se um fator de
frequência nas salas de aula, adotando o peso de 75%, correspondente à frequência mínima
exigida pela Universidade por estudante, por disciplina, para não reprovação por faltas. A
população equivalente total dos estudantes de graduação da engenharia ambiental é:
Pop. Equivalente. Grad
4.1.2

,

86

(1)

Pós‐Graduação

Para os estudantes de pós‐graduação, adotou‐se um fator igual a 0,28. Sabendo que o número
de estudantes matriculados na pós‐graduação no momento do levantamento realizado é 76, a
população equivalente dos estudantes de pós‐graduação é:
.

. ó

76 ∗ 0,28

22

(2)
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4.1.3

Professores e Técnicos Administrativos em Educação

Vale ressaltar que os dados de carga horária foram levantados junto ao colegiado do curso e por
meio de entrevista com servidores. Sabendo que há 1 funcionário de limpeza (peso 1), 2 técnicos
administrativos em educação (peso 1) e 17 professores ambos com carga horária de 40 horas
(peso 1), tem‐se:
Pop. Equivalente. Func

∗
∗

20

(3)

Segundo a literatura, o consumo per capita de água em uma Universidade é 50 l/PE.dia.
Pop. equivalente. Total

Pop. Equiv. Func

Pop. equivalente. Total
Consumo

∗

∗

2133,33

Pop. Equiv. Grad
20

86

22

Pop. Equiv. Pós (4)
128 pessas
(5)

O consumo mensal em m3 é aproximadamente 64 m³. Ou seja, o consumo per capita de água na
edificação estudada é de 16,7 l/PE.dia.

Consumo per capita (L/PE.dia)

A Figura 1 representa os consumos per capitas apresentados por Nakagawa (2009) ao analisar e
caracterizar o consumo de água da Universidade Federal da Bahia em diferentes ambientes
construídos daquela instituição. Os valores demonstrados são referentes às unidades de ensino
isentas de laboratórios com equipamentos que consumam muita água, o que se assemelha ao
caso particular da edificação estudada.
25
20
15
10
5
0

Cursos
Figura 1 - Gráfico do consumo per capita de água

É possível verificar que o consumo per capita encontrado no estudo de caso (destacado em
vermelho) não é muito diferente dos valores encontrados para edificações da UFBA, visto que a
média de consumo nas nove edificações estudadas é 15,5 l/PE.dia, enquanto o valor de consumo
per capita calculado para a edificação do curso de engenharia ambiental da UFES foi de 16,8
l/PE.dia.
Levando em consideração que o consumo de água no campus de Goiabeiras, em 2013, foi de
20.640,92 m³ e o gasto econômico total foi de R$ 1.388.490,24, é visível a necessidade imediata
de a implantação de hidrômetros individualizados e de um programa de monitoramento
contínuo, que alimentem estudos de consumo real de água em cada uma das edificações do
campus da UFES.
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De forma geral, é de se esperar que o valor per capita calculado para o estudo de caso esteja
em uma faixa aceitável de consumo, como foi visto na análise comparativa entre UFES e UFBA.
Todavia, as peculiaridades construtivas e de uso da edificação podem interferir
significativamente no resultado calculado.
5

CONCLUSÃO

As conclusões podem ser assim sumarizadas:


O valor encontrado para consumo per capita de água na edificação estudada é compa‐
tível com valores encontrados na literatura, quando comparada a edificações de carac‐
terísticas semelhantes;

 Não havendo disponibilidade de dados do consumo real através de medidas direta‐
mente com aparelhos de medição, o valor encontrado nesta pesquisa pode ser ado‐
tado para o cálculo do consumo total no edifício da engenharia ambiental. Além disso,
a mesma metodologia pode ser aplicada para os demais ambientes construídos, consi‐
derando as especificidades construtivas e de uso;


A edificação do curso de engenharia ambiental possui torneiras hidromecânicas de
menor consumo do que as torneiras tradicionais encontradas em outras edificações, o
que pode significar que o consumo per capita seja maior em outras construções no
campus;



Como não há mensuração do consumo de água por hidrômetros individuais na Edifi‐
cação do curso de Engenharia Ambiental ou em qualquer outra edificação da UFES, o
real do consumo de água em cada uma delas não é conhecido. Além disso, conside‐
rando que os maiores consumos de água são resultantes de vazamentos, é necessário
um estudo que os mapeie para melhor detalhamento do cenário atual de consumo,
além de permitir uma reação rápida como parte de um plano de gerenciamento;



É imprescindível a criação e implementação de um programa de racionalização de uso
de água nos campus da Universidade Federal do Espírito Santo.
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ABSTRACT: The Civil Construction is still framed by the generation of large volumes of solid waste
and the many difficulties in its collection, transportation, transhipment, treatment and final dis‐
posal in appropriate environments. Waste management plans consider the political, economic,
environmental, cultural and social dimensions but not guidance on the organization of the phys‐
ical space of the site. The objective of this work is to relate the existing good practice for opera‐
tions related to proper waste management and show how to apply them to projects of sites,
designing projects aimed guidelines for the physical organization of the sites of the great gener‐
ators of construction waste. The methodology applied in this research was qualitative, organiz‐
ing the concepts for simulation of a representative tool of the criteria and procedures for con‐
struction of the project. The results show that is possible to apply these criteria, helping to not
only minimize environmental impacts but also optimize the economic and social aspects.
Keywords: environmental management, construction waste, sustainability, construction site,
project
RESUMO: A Construção Civil ainda é um setor caracterizado pela geração de grandes volumes
de resíduos e pelas dificuldades de gerenciar a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento
e a disposição final ambientalmente adequada dos seus entulhos. Os planos de gestão de
resíduos da construção civil (RCC) procuram considerar as dimensões políticas, econômicas,
ambientais, culturais e sociais, mas não orientam sobre a organização do espaço físico do
canteiro. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é relacionar as boas práticas existentes para
as operações relacionadas à gestão adequada dos resíduos e mostrar como aplicá‐las aos
projetos dos canteiros, elaborando diretrizes de projetos voltadas para a organização física dos
canteiros dos grandes geradores de RCC. A metodologia aplicada nesta pesquisa foi qualitativa,
organizando os conceitos existentes para simulação de uma ferramenta representativa dos
critérios e procedimentos para projeto do canteiro com foco nos RCC. Os resultados obtidos
demonstram ser possível aplicar estes critérios, contribuindo para minimizar não só os impactos
ambientais, mas também otimizar os aspectos econômicos e sociais.
Palavras‐chave: gestão ambiental, resíduos da construção civil, sustentabilidade, canteiro de
obras, projeto
1. INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil pode ser considerada a principal indústria consumidora de
recursos naturais não renováveis e consequentemente, uma grande poluidora e degradadora
do meio ambiente. Neste contexto, a gestão dos resíduos gerados nos canteiros de obras deve
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estar no centro das discussões em busca de estratégias para redução do impacto ambiental
causado por atividades cujo resultado final não é considerado ambientalmente correto.
A gestão dos resíduos da construção civil (RCC) se insere nas mais diversas linhas de pesquisa da
engenharia civil, arquitetura, engenharia ambiental, saneamento e gestão pública. No entanto,
as abordagens até neste momento apresentadas tratam da organização dos canteiros de obras
apenas como etapa da cadeia produtiva, muitas vezes voltada para a melhoria da qualidade da
produção em si e outras vezes na melhoria das questões trabalhistas dos empregados.
Na outra ponta da cadeia construtiva está a indústria da reciclagem dos RCC. Com o
estabelecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, esta atividade vem
ganhando força no mercado, passando inclusive para o status de negócio. A figura 1 mostra os
princípios da PNRS e a reciclagem como peça chave na gestão dos resíduos, segundo a Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2014)

Figura 1. Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei no 12.305/2010. Fonte: SÃO PAULO (2014)

Este trabalho apresenta uma visão diferente para a questão da organização do canteiro de
obras, propondo critérios e procedimentos de projeto para o canteiro sustentável, voltados para
a gestão de resíduos. Como organizar o layout dos canteiros para que a reutilização e a
reciclagem dos RCC tenham início no próprio canteiro onde são gerados? Essa questão é
fundamental para que os RCC possam ser de fato: reutilizados na própria obra; triados com a
finalidade de abastecer as usinas de reciclagem como prática do processo produtivo e, por fim;
dispostos de forma ambientalmente adequada contribuindo na redução significativa da
degradação do meio ambiente urbano e rural e seus impactos negativos.
Dentro do canteiro de obras, o material passa por diversas etapas até o seu destino final, ou
seja, do recebimento do material em obra até seu acondicionamento para remoção em forma
de entulho, os insumos são transportados e manuseados várias vezes, sendo muito importante
entender os fluxos destes materiais no canteiro durante sua utilização, bem como também
entender os fluxos dos resíduos gerados em cada etapa do processo construtivo para o correto
planejamento dos espaços que favoreçam a gestão dos RCC.
2. SUSTENTABILIDADE, TECNOLOGIA E LEGISLAÇÃO
Pela ótica da sustentabilidade ambiental, as recomendações de boas práticas enfocam o
“canteiro ambiental” como um dos caminhos para enfrentamento da questão do impacto
causado pela geração excessiva de resíduos da construção civil. Estima‐se que a indústria da
construção civil consuma de 20 a 50% dos recursos extraídos da natureza (Menezes et al., 2011)
e a geração dos seus resíduos tem origem, em sua maior parte, no pequeno gerador. Estima‐se
que 70% dos resíduos da construção civil provêm de reformas, demolições e pequenas obras,
sendo os outros 30% da construção formal. (Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, Cadernos de Educação Ambiental, 2014).
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Além disso, nos municípios brasileiros de um modo geral, os RCC podem representar cerca de
60% da massa de resíduos sólidos urbanos (Carelli, 2014). Segundo Marques Neto (2009), a
dispersão e manejo desregrados de RCC geram impactos ambientais e econômicos significativos,
notadamente relacionados à degradação da paisagem urbana, formação de vetores
transmissores de doenças, a obstrução e comprometimento dos sistemas de drenagem
superficiais potencializando inundações e a necessidade de realizar ações corretivas onerosas
de limpeza pública para coleta de resíduos dispersos em vias e logradouros. A figura 2 apresenta
os níveis de gestão dos RCC, segundo a SMA‐SP.

Figura 2. Níveis estruturantes da gestão dos RCC. Fonte: SÃO PAULO (2014)

Pela Resolução No 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 2002), gerenciamento
de resíduos é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e
implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos.
Esta resolução também considera o gerenciamento de resíduos sólidos, o conjunto de ações
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de: coleta; transporte; transbordo e triagem;
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos; práticas de manejo que
devem estar de acordo com um plano municipal de gestão integrada exigidos na forma da Lei
No 12.305 (BRASIL, 2010).
Por gestão integrada de resíduos da construção civil entende‐se o conjunto de ações voltadas
para a busca de soluções para os resíduos, de forma a considerar as dimensões políticas,
econômicas, ambientais, culturais e sociais, com controle social sob a premissa do
desenvolvimento sustentável.
As principais normas, leis e decretos dedicados à gestão dos resíduos da construção civil no
Brasil estão relacionados na Tabela 1.
Outras medidas classificadas como eco eficientes já vêm sendo bastante estimuladas desde a
concepção dos projetos, sejam residenciais, comerciais ou industriais. Boa parte delas está
diretamente relacionada ao desempenho das edificações, sobretudo nas questões de consumo
de energia e emissão de carbono. Na modelagem de projetos em BIM (Building Information
Modeling) é possível submeter os projetos a aplicativos que fazem a verificação do desempenho
das soluções preliminarmente propostas e apontar possíveis problemas com os baixos índices
de desempenho, altos índices de consumo de energia e água para as operações e manutenção
da edificação e desta forma dar subsídios técnicos para a revisão e adequação dos projetos.
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Tabela 1. Normas, Resoluções, Leis e Decretos referentes aos resíduos de construção civil no Brasil.

Normas técnicas e papel estruturante na gestão dos resíduos da construção e demolição
Número da Norma
NBR 15.112:2004

NBR 15.113:2004

NBR 15.114:2004

NBR 15.115:2004

NBR 15.116:2004

Marco
Resolução CONAMA nº307
Resolução CONAMA nº348
Lei Estadual nº12.300
Decreto nº54.645
Lei nº12.305
Decreto nº7.404
Resolução CONAMA nº431
Resolução CONAMA nº448
Decreto nº60.520

Nome
Resíduos da Construção Civil e volumosos ‐
Áreas de transbordo e triagem ‐ Diretrizes
para projeto, implantação e operação.
Resíduos sólidos da Construção Civil e
resíduos inertes ‐ Aterros ‐ Diretrizes para
projeto, implantação e operação.
Resíduos sólidos da Construção Civil ‐ Áreas
de reciclagem ‐ Diretrizes para projeto,
implantação e operação.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da
Construção Civil ‐ Execução de camadas de
pavimentação ‐ Procedimentos
Agregados reciclados da Construção Civil ‐
Utilização em pavimentação e preparo de
concreto sem função estrutural
Marcos Regulatórios em Resíduos
Descrição
Diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil
Altera a Resolução CONAMA nº307 ‐ inclui o
amianto na classe de resíduos perigosos
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos
e define princípios e diretrizes
Regulamenta a Lei Estadual nº12.300
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
Regulamenta a Lei nº12.305
Altera o art. 3º da Resolução CONAMA nº307
‐ estabelece nova classificação para o gesso
Altera os art. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 11º
da Resolução CONAMA nº307 ‐ Altera
nomenclaturas e prazos
Institui o Sistema Estadual de Gerenciamento
Online de Resíduos Sólidos ‐ SIGOR

Aspecto da gestão
abordado

Manejo urbano dos
resíduos da
construção civil

Uso dos agregados
reciclados

Data
05/07/2002
16/08/2004
16/03/2006
05/08/2009
02/08/2010
23/12/2010
25/05/2011
18/01/2012
05/06/2014

Uma das formas de contribuição da plataforma BIM para a sustentabilidade na construção civil
seria extrair da modelagem dos projetos as previsões de quantidade e classificação dos resíduos
para a obra que se pretende realizar, a partir de indicadores de perdas para os diferentes
serviços. Em seguida modelar estas informações de quantidade junto aos parâmetros de tempo
e desta forma simular o comportamento dos espaços do canteiro de obras nas diferentes fases
da construção, de acordo com as necessidades de manejo e acondicionamento dos resíduos
gerados.
Para gerar documentos contendo as especificações técnicas de materiais e suas quantidades,
além do tempo os quais deverão estar disponíveis nos canteiros de obras, a modelagem do
projeto em BIM demanda do projetista conhecimento sobre os sistemas construtivos e controle
de operações e processos. Associando o modelo tridimensional ao tempo e utilizando
ferramentas específicas ainda a serem desenvolvidas (programas e aplicativos computacionais)
para identificação e estimativa das perdas inerentes aos processos construtivos especificados
em projeto, será possível fornecer à cadeia de coleta e reciclagem dos RCC e as informações
necessárias para que a logística desse sistema ganhe eficiência.
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As políticas de gestão de resíduos da construção civil ainda precisam avançar mais para que a
questão seja tratada com eficiência e permita alcançar os resultados desejados. O Sistema
Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR) proposto pela CETESB em 2014
(SÃO PAULO, 2014) e em fase de implantação no Estado de São Paulo é um excelente exemplo
de como é possível realizar estes avanços e progredir na direção da interoperação de processos
e sistemas na construção civil.
Outra importante ferramenta para promoção de construções sustentáveis são as certificações
ambientais. Entre as mais conhecidas desenvolvidas no âmbito privado estão o LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) do Green Building Council Brasil; o selo AQUA, da Fundação
Vanzolini; o BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) da
Building Reserch Establishment (BRE); e o DNGB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen),
do Conselho Alemão de Construção Sustentável. O setor público também busca construir suas
próprias certificações, como a Etiqueta Procel Edifica, da Eletrobrás; o selo Casa Azul, da Caixa
Econômica Federal, entre outros. Com suas diferentes metodologias, cada um desses selos traz
oportunidades de aprendizado para empresas.
3. MÉTODO DE PESQUISA
O método de pesquisa adotado foi do tipo exploratório, realizado através do levantamento de
informações existentes visando sua organização, ainda que na área de desenvolvimento de
projetos dessa natureza exista pouco conhecimento. Trata‐se de uma pesquisa aplicada, uma
vez que tem como meta a geração de conhecimento para aplicação prática do manejo de RCC
por meio da criação de representações gráficas que auxiliem os intervenientes da construção
civil. Para o desenvolvimento desse tipo de projeto estão sendo utilizadas algumas Normas
Técnicas Brasileiras de desenho, nomenclaturas de projeto, projeto de edificações e
ferramentas computacionais de projeto, o que deve contribuir para a criação de layouts
específicos do canteiro para organização das diferentes fases da geração de resíduos e seu
gerenciamento. A pesquisa foi motivada pela necessidade de resolver problemas concretos de
gestão de RCC em canteiros de obras e pela obrigatoriedade do setor da construção civil
implantar esse tipo de gestão após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para
isso será desenvolvido projeto piloto da gestão de RCC em canteiro de obra multifamiliar, em
fases diferentes da construção da referida obra.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O arranjo físico do canteiro de obras para viabilizar e dar eficiência aos planos e ações voltados
para a gestão de resíduos deve seguir alguns critérios e procedimentos. O primeiro fator a ser
considerado é que os espaços operacionais disponíveis durante a execução de uma obra passem
por sucessivas mudanças na medida em as diversas atividades e serviços forem sendo
desenvolvidos, demandando atenção e planejamento para que não ocorram ocupações
desordenadas que, em geral, intensificam a geração de resíduos.
A utilização dos materiais para os mais diversos serviços de construção determina o tipo de
dispositivo de acondicionamento a ser utilizado para recebimento dos resíduos no canteiro,
quer seja para reutilização na própria obra ou para triagem e posterior distribuição para
reciclagem ou disposição final. Implica, também, nos diferentes dispositivos de carga, descarga
e transporte interno. A preparação do canteiro deve considerar, para cada etapa, a necessária
circulação dos materiais e operários.
As dimensões do canteiro e suas características específicas no que tange à gestão de resíduos
deverão, ainda, levar em conta os modos e meios de produção específicos de cada construtora,
seus quadros operacionais, os tipos de materiais e sistemas construtivos comumente utilizados
e, principalmente, seus índices de perda de materiais. Portanto, somente com a elaboração de

1191

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

um Plano de Gestão dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC) será possível identificar quantos
e quais dispositivos deverão ser disponibilizados no canteiro em cada fase da obra.
Na elaboração de um projeto para canteiro de obra com foco na gestão dos RCC as diretrizes
devem ser divididas em dois grupos: diretrizes para caracterização da obra e seus resíduos e,
diretrizes para projeto do canteiro. Após a conclusão da etapa de caracterização da obra e da
sua geração de resíduos deve‐se proceder com a caracterização do canteiro de obras para
desenvolvimento do seu layout.
4.1 Diretrizes para caracterização da geração de resíduos
De acordo com o tipo de obra a ser realizada e com as especificações obtidas através dos
projetos executivos e memoriais descritivos na etapa de caracterização da obra, a caracterização
da geração de resíduos deverá contemplar os seguintes aspectos além daqueles recomendados
pelas Normas e Resoluções vigentes:
 Especificar os materiais a serem utilizados durante a execução da obra, considerando: a) a
disponibilidade de fabricantes locais ou o mais próximos possível do local de realização da obra
para minimizar o impacto ambiental causado pelo transporte terrestre (trânsito, poluição, etc.)
e b) produtos certificados, reciclados e/ou recicláveis;
 Quantificar o consumo de materiais para cada etapa da obra;
 Indicar a velocidade de consumo dos materiais quantificados para cada etapa da obra;
 Indicar a expectativa de perda dos materiais especificados e quantificados para cada etapa da
obra, inclusive a metodologia adotada para cálculo;
 Indicar a velocidade de geração de resíduos para a expectativa de perda dos materiais
especificados e quantificados para cada etapa da obra.
4.2 Diretrizes para caracterização do canteiro de obras
Depois de caracterizada a geração de resíduos segue a etapa final do projeto do canteiro de
obras com foco na gestão dos RCC, com o seguinte roteiro sugerido e com aspectos que vão
além daqueles recomendados pelas Normas e Resoluções vigentes:
 Identificar e dimensionar a infraestrutura do canteiro para recebimento de materiais;
 Estabelecer os fluxos internos para circulação de materiais para cada etapa de execução da
obra;
 Estabelecer os fluxos internos para circulação de equipamentos, máquinas, veículos e
operários da obra e para manejo dos resíduos (recebimento, triagem, acondicionamento,
tratamento e remoção);
 Dimensionar o setor de triagem e acondicionamento para reutilização e para remoção
conforme a classificação e o volume previstos a serem gerados em cada etapa da obra;
 Prever as alterações de layout conforme as necessidades de armazenagem dos RCC para as
diferentes etapas da obra.
4.3 Dimensionamento e layout do canteiro
Para o correto dimensionamento e desenvolvimento de layouts adequados de um canteiro de
obras racional deve ser observada a seguinte sequência (Saurin e Formoso, 2006): posição do
estande de vendas; escolha do local de acesso; posição da guarita; posição de cremalheiras,
guinchos e gruas; posição dos alojamentos e sanitários; posição dos almoxarifados; posição das
centrais de processamento (argamassa, corte e dobra de aço, etc.) associadas a seus respectivos
estoques e posição do escritório técnico.
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À sequência sugerida por Saurin e Formoso (2006) acrescentamos então, com base nos
resultados das caracterizações das etapas anteriormente descritas, as recomendações voltadas
para a gestão dos RCC: posição da área de triagem e classificação de resíduos; posição da área
de armazenamento dos resíduos a serem reutilizados na própria obra; posição de máquinas e
equipamentos destinados ao tratamento dos RCC para reutilização na própria obra; posição da
área de armazenamento de resíduos a serem retirados da obra para tratamento, reciclagem ou
disposição final e dimensionamento dos locais de armazenamento dos RCC conforme o volume
previsto por tipo classificado e por etapa da obra.
4.4 Organização do canteiro de obras para gestão dos RCC
Um canteiro de obras bem organizado otimiza os processos construtivos de um edifício,
podendo assim promover a redução dos impactos ambientais, valorização dos materiais
reutilizáveis ou recicláveis e também promove a redução no custo global do empreendimento.
(Faria, 2008)
Assim, para organização e dimensionamento adequados à gestão dos resíduos da construção
civil, os projetos de canteiros devem considerar:
 Local adequado para recebimento e armazenamento de materiais novos para evitar as perdas
iniciais decorrentes de condições indevidas de estocagem, tais como ausência de local coberto
adequado para estocagem de: cimento; cal; tijolos e blocos; falta de estrados para materiais
ensacados; falta de locais suspensos para estocagem de aço e tubos de PVC separados por
bitolas e diâmetros;
 Uso de materiais reaproveitáveis, reciclados e recicláveis para construção dos locais de
armazenagem de materiais e acondicionamento de resíduos;
 Facilidade de acesso às vias públicas para transporte de entrega de materiais e saída de
entulho evitando obstrução das vias e minimizando o impacto ambiental decorrente da emissão
de gás carbônico, congestionamentos, etc.;
 Local específico para depósito de materiais recicláveis a serem reaproveitados por coleta
seletiva, tais como papel, vidro e alumínio;
 Especificação do tipo de local ou meio de acondicionamento dos RCC conforme o tipo de
resíduo, tais como baias, caçambas estacionárias, tambores, big‐bags e bombonas;
 Planejamento e organização das áreas de armazenagem com aplicação do método PEPS
(primeiro a entrar, primeiro a sair).
Como resultado principal desta pesquisa, apresenta‐se a carta de interrelações preferenciais
(fig.3) desenvolvida a partir de todas as informações agrupadas com o objetivo de facilitar o
planejamento físico do canteiro de obras e a representação gráfica das instalações de manejo
dos RCC. No modelo apresentado levou‐se em conta todo tipo de dispositivo disponível para
acondicionamento dos diferentes tipos de resíduos possíveis de serem gerados em uma obra de
construção a ser realizada por um grande gerador.
Esta carta serve para listar os setores e dispositivos que deverão ser considerados no projeto.
Em seguida, deverão ser feitas as análises de proximidade dos ambientes considerando as
variáveis indicadas, tais como facilidades de acesso, troca de informações e dados, supervisão e
controle, frequência de substituição dos dispositivos, frequência de remoção do material da
obra, utilização de equipamentos comuns, redução de fluxos internos, facilidade de remoção do
dispositivo do canteiro, isolamento de material contaminado e proximidade do local de
reutilização – aspectos diretamente relacionados às atividades administrativas do canteiro.
Os níveis de proximidade, associados às razões para aproximação ou afastamento, analisados
entre o espaço físico disponível no canteiro entre o portão de acesso e a área de construção,
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indicarão a geometria, a forma de distribuição, o layout ideal para o canteiro, favorecendo a
gestão dos RCC nas diferentes etapas da obra. A carta deverá ser revisada e adequada conforme
o andamento da obra, considerando a possível redução de espaço livre disponível e também a
descontinuidade no uso de alguns dispositivos.

Figura 3. Modelo de carta de interrelações preferenciais (Autores)

Por meio das informações extraídas do memorial de caracterização da obra no que se refere aos
materiais e técnicas a serem empregadas na construção, associando‐se às estimativas de
geração de resíduos (baseadas nos próprios índices da construtora), o responsável pelo projeto
do canteiro de obras poderá utilizar a carta modelo apresentada para subsidiar seu projeto com
informações lógicas baseadas na quantidade de dispositivos necessários, bem como por quanto
tempo deverão permanecer disponíveis no canteiro.
Desta forma, a diagramação do canteiro se dá de maneira ajustada às reais necessidades do
gestor de resíduos, favorecendo a redução de fluxos internos, o correto acondicionamento para
reutilização no próprio canteiro ou obra, bem como para aperfeiçoar a remoção para reciclagem
ou disposição final.
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Por se tratar de uma instalação provisória, existe certo negligenciamento com o projeto canteiro
de obras. Há, de fato, projeto para as instalações do canteiro que atendem às exigências de
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segurança do trabalho e bem estar do trabalhador alojado na obra. Isso se deve às severas
punições imputadas no Brasil pelas leis trabalhistas que garantem ao trabalhador da construção,
condições de segurança e saúde.
Porém, foi possível concluir que o mesmo não ocorre quando o assunto é a gestão dos resíduos
da construção civil. Um novo entendimento desta questão é essencial para que a visão do “local
provisório” onde se depositam os “restos de materiais” ou entulho deixe de ser um álibi para a
falta de planejamento e gestão e dê lugar a uma nova cultura de redução do desperdício e
reaproveitamento de todo material descartado possível, seja no reuso ou na reciclagem,
permitindo a geração de trabalho e renda através das cooperativas de reciclagem e,
principalmente, preservando as fontes de recursos naturais que ainda são consumidas de forma
desrespeitosa, podendo privar as futuras gerações de uma vida com qualidade em harmonia
com o meio ambiente.
Do presente trabalho conclui‐se que devem ser elaboradas diretrizes específicas para
desenvolvimento e detalhamento de projetos de canteiros de obras com foco na gestão de
resíduos da construção civil. Como resultado, foram elencados os principais aspectos a serem
considerados pelos projetistas para realização destes projetos, bem como para elaboração de
listas de verificação e padronização de formulários pelos órgãos municipais competentes,
somando‐se às diversas iniciativas já existentes em algumas cidades do país.
Ficou demonstrado que um projeto eficaz de gerenciamento de resíduos deve fazer parte do
projeto do empreendimento desde as suas etapas iniciais, de concepção e planejamento. Da
escolha do local, passando pelos fornecedores de materiais até o plano de gestão dos resíduos
gerados pela realização de uma determinada obra, todas as atividades são potenciais geradoras
de resíduos. A própria desmontagem do canteiro precisa ser planejada como etapa final desta
gestão. Para cada etapa da obra o layout do canteiro deve estar adaptado para recebimento,
triagem, classificação, armazenamento e transporte para destinação final conforme a demanda.
Pelo exposto, foi possível concluir que a aplicação da carta de interrelações no desenvolvimento
do layout do canteiro pode contribuir para o manejo ambientalmente adequado dos RCC
conforme as diretrizes estabelecidas pelas resoluções e leis brasileiras sobre esses resíduos.
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ABSTRACT: In commercial and corporative buildings, the environment is acclimatized to
guarantee best comfort and productivity. All water drained from the air conditioning system
usually is discarded. This project evaluates the potential of use of condensed water in a
institutional dental clinic, as an alternative source to the consumption of 2.600 liters of treated
water, used on maintenance in general: toilet’s cleaning, facades, sidewalks, parking lots and
gardens. Physical‐chemical parameters were analysed as well as microbiological, outputs and
demands of condensed water. With a thermal refrigeration load installed of 62.75TR’s, the
medium output is 33 liters/hour, considering 10 hours/day of function, the production reaches
330 liters/day and within 25 days/month, the total sums 7.260 liters/month. The offer of
condensed water will supply all the demand and also substitute 22.63% from water used in
toilet’s flushing which gives a possible and necessary use of this resource.
Keywords: Sustainable Construction, Reuse of Water, Condensed Water.
RESUMO: Nas construções comerciais e corporativas, os ambientes são climatizados para
garantir maior conforto e produtividade. Toda água drenada dos climatizadores de ar,
normalmente é descartada. Esse projeto avalia o potencial de uso da água de condensação em
uma clínica odontológica institucional, como fonte alternativa ao consumo de 2.600 litros de
água tratada, usada na manutenção geral: limpeza dos sanitários, fachadas, calçadas, garagens
e jardins. Foram analisados os parâmetros físico‐químicos e microbiológicos, vazões e demandas
da água de condensação. Com uma carga térmica de refrigeração instalada de 62.75TR´s, a vazão
média para a água de condensada é de 33 litros/hora, considerando 10 horas/dia de
funcionamento, a produção chega a 330 litros/dia, sendo 25 dias/mês, o total seria de 7.260
litros/mês. Conclui‐se que a oferta de água de condensação poderá suprir a demanda da
manutenção e substituir 22,63% da água utilizada em descargas sanitárias o que lhe confere um
uso possível e necessário.
Palavras‐chave: Construção Sustentável, Re‐uso de águas, Água de condensação.
1 INTRODUÇÃO
A dificuldade de acesso à água potável, neste início de século, está nos forçando a repensar
nossos conceitos de estabilidade, dependência e responsabilidade, bem como nossa percepção
sobre sustentabilidade do planeta e das futuras gerações. (Victorino 2007).
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Devido ao aumento do consumo de água e sua grande escassez em algumas regiões, esse líquido
passou a ser considerado como um bem econômico, conforme Agenda 21, conferida em 1992.
(Costa 2005). A gestão de recursos hídricos é um dos maiores desafios do presente século. A
maioria das áreas urbanas enfrenta escolhas difíceis e caras soluções para atender a demanda
existente e futura (Donofrio 2009).
Dado o seu impacto ambiental, econômico e social, os edifícios são uma parte significativa do
desenvolvimento sustentável. É preciso implantar um racional uso de água nas edificações, de
forma que a redução do consumo seja resultante de um sistema predial integrado que garanta
sempre a qualidade necessária para a realização das atividades consumidoras com o mínimo de
desperdício.
Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo propor a redução do consumo de água
potável, demonstrando a viabilidade da aplicação de um sistema que capta a água condensada
drenada dos evaporadores dos condicionadores de ar nos ambientes (que geralmente é
descartada), e a aproveita para fins diversos como manutenção predial geral e descargas
sanitárias, após conhecidos os parâmetros físico‐químicos, microbiológicos e definido o
tratamento adequado para o uso e armazenamento pretendido.
A água tratada é usada hoje para todos os fins, com o desenvolvimento das áreas urbanas, sua
demanda cresce acima da oferta disponível. Cada vez mais as cidades precisam buscar água a
distâncias maiores sobrecarregando os mananciais e aumentando a poluição. Fontes
alternativas e o re‐uso de água, tornaram‐se uma necessidades imediatas para a proteção dos
mananciais e preservação do meio ambiente.
2 CONCEITO
Parte do ar respirado é composto por vapor de água diluído. Para que o vapor volte ao estado
líquido, a temperatura da superfície tem que estar abaixo da temperatura de ponto de orvalho,
que é temperatura ao qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na
forma de pequenas gotas (condensação).
A água recuperada pelo sistema do ar condicionado depende da ocupação humana e da psico‐
metria externa. O ambiente interno tem suas condições climáticas controladas artificialmente.
O corpo humano reage metabolicamente de maneira similar a estas condições em qualquer re‐
gião, liberando vapor similar, quando exercendo a mesma atividade. O ar externo tem condições
psicométricas que variam de acordo com o local onde a edificação se encontra. Antes do ar ser
injetado no ambiente ele passa por um processo de filtragem e refrigeração, para que sua tem‐
peratura de bulbo seco do ar insuflado não ultrapasse a temperatura de bulbo seco interna (Bas‐
tos, 2012).
Neste processo há geração de condensado (água), sendo que esta quantidade de água gerada
depende diretamente das condições psicométricas externas, quanto maior for a umidade ex‐
terna, maior será a quantidade de água de condensação será gerada.
A água é removida do ar pelo evaporador, como um subproduto do seu método de
arrefecimento. Nenhuma parte do design desse equipamento foi projetada com a intenção de
produzir água para consumo humano. Como tal, soldas de chumbo são usadas nas bobinas de
cobre, e nenhuma atenção especial é dada garantindo que haja superfícies antibacterianas e
antifúngicas na bandeja de condensação. O sistema todo é projetado para desumidificar o ar e
rapidamente descartar a água residual e não para produzir água limpa e potável. Sendo assim,
mesmo que a proposta de aproveitamento da água de condensação seja para uso não potável,
há a necessidade de se conhecer os parâmetros físico‐químicos e microbiológicos da água de
condensação, uma vez que será armazenada em ambiente construído e em contato de pessoas.
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Há uma remota, mas possível possibilidade de contaminação da água de condensado pela bac‐
téria Legionella, caso a drenagem não seja continua e fique estaguinada na bandeja interna do
aparelho condicionador de água. O mesmo poderá vir a acontecer, com a bactéria Escherichia
coli, mais conhecida pela abreviatura E. coli, caso algum animal de sangue quente possa vir a
penetrar no evaporador e morrer dentro do aparelho.
Toda água que direta ou indiretamente fica retida em reservatórios externos ou internos, ne‐
cessita receber um tratamento mínimo para garantir sua desinfecção e evitar o desenvolvimeto
de micro organismos e com a água de condensação não seria diferente. A operação do sistema
hidrossanitário tem o manuseio de pessoas que por descuido ou falta de conhecimento ade‐
quado, poderão fazer um uso indevido dessa água imprópria, para o consumo humano.
3 MÉTODOS E CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO
A edificação proposta para o estudo de caso trata‐se de uma clinica odontológica institucional,
pertencente à Fundação de Assistência e Educação‐Faesa atendendo cerca de 2.372 pacientes
por mês gratuitamente. O prédio foi construído com quatro pavimentos, sendo subsolo, térreo,
primeiro e segundo piso, totalizando 2.530,45 m2 de área construída. (Figura 1).

Figura 1: fachada principal da clínica (fonte acervo pessoal do autor)

Foram instalados aparelhos do tipo split nos ambientes e com potência variada (Tabela 1) em
função da área a ser climatizada (figura 2‐(a) e (b)).

Figura 2: (a) e (b) Área de atendimento – clínica odontológica da fundação (fonte: acervo pessoal do autor)
Tabela 1 – Potência de refrigeração (Btu´s) por pavimento

Local
Subsolo
2° piso
3° piso
Total (Btu´s)
Total (TR´s)

Potência de refrigeração
1x 60.000
6x60.000 + 2x9.000+ 18.000+2x24.000
4x60.000+ 9.000
‐
‐

Total por pavimento
60.000
444.000
249.000
753.000
62,75
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Os aparelhos condicionadores de ar tiveram sua drenagem canalizada e direcionada para um
único ponto, ficando sua água de condensação armazenada em uma caixa de 500 litros exclusiva
para essa água no pavimento de subsolo e em seguida sendo bombeada para ser aproveitada
para usos diversos, como lavagem e manutenção geral de pisos, fachadas, banheiros e jardins.
(figura 3).

Figura 3: caixa com a água de condensação armazenada no subsolo (fonte: acervo pessoal do autor).

No sistema de ar condicionado existem dois elementos principais: uma unidade interna e outra
externa. A temperatura da serpentina por onde passa o ar na unidade interna fica abaixo de
12ºC, fazendo com que parte do vapor contido no ar volte ao estado líquido. Considerando que,
para transformar ar úmido em 1kg de água, o Calor Latente de vaporização é de 538Kcal/Kg,
alterando, assim, o seu estado físico de vapor para líquido. Apenas 30% do ar que circula na
serpentina entra em contato com a superfície da mesma. Normalmente a capacidade das
máquinas de ar condicionado é de 30% a 70% de remoção de Calor Sensível e de 30% a 70% de
remoção de Calor Latente (Figura 4).

Figura 4: esquema de drenagem (fonte: acervo próprio do autor)

Para a realização das análises físico‐químicas e microbiológicas da água de condensação, foram
realizadas coletas quinzenais durante o mês de fevereiro e março de 2015 e verificados os se‐
guintes parâmetros: temperatura, turbidez, alcalinidade, dureza, salinidade, condutividade, Ph,
série de sólidos, série nitrogenada, fósforo, sulfato, DQO e DBO. Para os parâmentros microbio‐
lógicos, foram verificados Coliformes Totais, e‐coli e Heterotróficos.
Os ensaios foram realizados no laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo‐UFES,
conforme as recomendações e procedimentos do Standard Method for the Examination of Wa‐
ter and Wastewater (APHA, 1992).
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4 RESULTADOS ALCANÇADOS
Foram levantados diversos dados da Clínica como instalações físicas, população e funciona‐
mento, para que fosse possivel dimensionar a vazão e propor a demanda para a água de con‐
densação.
A capacidade de refrigeração instalada de 62,75 TR´s e a vazão de água condensada drenada foi
calculada através da média levantatada durante 3 meses de medição (Tabela 2).
Tabela 2: vazão diária de água de condensação

Volume de água
drenada e armazenada
(litros/dia)
330

Consumo Diário para
demanda limpeza e
manutenção (litros)
117

Economia prevista com
consumo de água (%)
de manutenção
100%

Volume de água
condensada restante
(litros/dia)
213

Toda água restante drenada e excedente ao uso na manutenção, poderá ser usada em substi‐
tuição parcial à demanda necessária às descargas sanitárias, 941,25 litros/dia, conferindo uma
economia de 22,6% de água tratada. Os dados foram baseados na população diária, fornecida
pela Instituição. (Tabela 3).
Tabela 3: população media diaria

População
Média/Diária

Consumo Diário para
demanda de descargas
(litros/dia)
941,25

135

Volume de água
condensada restante
(litros/dia)
213

Economia prevista de
água tratada (%)
22,6

Ao adotar fontes alternativas de uso de água, o gestor torna‐se “produtor da água” e, portanto
responsável pela gestão qualitativa e quantitativa desse insumo. A falta de gestão dos sistemas
alternativos pode colocar em risco o usuário pelo uso de água com padrões de qualidade inade‐
quados. Desta forma, os parâmetros físico‐químicos e microbiológicos foram caracterizados e
conhecidos.
Quanto aos parâmetros analisados, verificou‐se que em relação à portaria que regulamenta a
classificação de mananciais e padrões de lançamento de efluentes (CONAMA 357‐2005) que a
água de condensação pode ser enquadrada na Classe 1 de águas doces. Os resultados encontra‐
dos foram listados na Tabela 4.
Tabela 4 – Resultados das análises físico químicas

Parâmetros
Físico‐Quimicos
pH
Temperatura
Condutividade
Oxigênio Dissolvido
DQO
Salinidade
Turbidez
Sólidos Totais
Microbiológicos
Coliformes Totais
Escherichia Coli
Heterotrófico

Unidade

Resultados

‐
C
µS/
µg/L
mg/L
mg/L
NTU
mg/L

7,1
13,51
25,5
7,62
0,019
0
0,7
17,5

NMP/100mL
NMP/100mL
UFC/mL

866,4
0
88

o

De acordo com os resultados obtidos, infere‐se que a água condensada analisada deverá receber
tratamento para desinfecção uma vez que a mesma será armazenada e manipulada dentro da
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edificação para o fim proposto, manutenção geral e substituição parcial da água utilizada nas
descargas sanitárias.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A água de condensação drenadas dos evaporadores de ar é uma fonte de água com grande po‐
tencial de aproveitamento e que na maioria dos casos é desprezada sem ser utilizada. O acúmulo
resultante pode fornecer uma quantidade consideravel de água doce que pode ser utilizada de
forma positiva substituindo parcialmente o consumo de água potável.
Como a escassez de água sendo difundida, a água de condensação está ganhando cada vez mais
atenção para aplicações não potáveis. Se o potencial risco de bactérias é proveniente das águas
pulverizadas estaquinadas em bandejas, com o desenvolvimento do uso, as indústrias podem
rever os designs dos equipamentos reconsiderando esta questão para usar esta fonte de água
como um suplemento viável e crescente.
Isso representa um resultado econômico significativo e um avanço em relação às questões
ambientais. Se há fluxo suficiente para reutilizar a água que é indiretamente gerada através do
uso regular diário de um edifício, e se há demanda para a consumir, a importância do uso e o
incentivo a este sistema são inegáveis, especialmente quando cada contribuição para reduzir os
impactos ambientais se tornaram extremamente importante no cenário global.
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ABSTRACT: The construction sector is considered one of the biggest consumer of natural
resources and one of the main productive sectors of economy. This scenario justifies the
materials flow employed in construction, from the flow process systematization, with the
intention to reduce the waste of inputs and improve the involved processes. The materials flow
identification with its quantitative and qualitative features allow its establishment, from
simulations, to get a higher level of efficiency in the processes. Were studied the application of
a auxiliary supermarket in the supply chain, pointing possibilities to improve the materials flow,
stock and processing times at construction site and the chain, from elaboration of simulations
through the software “STELLA” and analysis of the proposal by the researchers in civil
construction sector. It highlights the Lean Construction application and of the possibilities to
theoretically simulate using the solutions proposals by the researchers.
Keywords: Civil Construction, Materials Flow, Supply Chain, Lean Construction.
RESUMO: O setor da construção é considerado um dos maiores consumidores de recursos do
planeta e um dos principais setores produtivos da economia. Esse cenário justifica o estudo do
fluxo de materiais empregados na construção, através da sistematização de seus processos, com
o intuito de reduzir o desperdício de insumos e aprimorar os processos envolvidos. A
identificação do fluxo de materiais com suas características quantitativas e qualitativas permite
um equacionamento da mesma, a partir de simulações, para obter o máximo de eficiência em
seus processos. Estudou‐se a aplicação de um supermercado auxiliar na cadeia de suprimentos,
apontando possibilidades de melhoria no fluxo de materiais, estoques e tempos de
processamento na obra e na cadeia, a partir da elaboração de simulações através do software
“STELLA” e da análise da proposta dos pesquisadores no setor da construção civil. Destaca‐se a
aplicação dos princípios da Construção Enxuta e das possibilidades de simulação teórica com o
uso das soluções propostas pelos pesquisadores.
Palavras‐chave: Construção Civil, Fluxo de Materiais, Cadeia de Suprimentos, Construção En‐
xuta.
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1

INTRODUÇÃO

Historicamente o setor da construção civil sempre apresentou problemas relativos a
desperdícios e perdas em obras. O aumento da concorrência no mercado atual e a diminuição
das margens de lucro obtidas criam a necessidade de maior investimento nas áreas de
planejamento e controle, o que leva a realização de estudos em busca de soluções que reduzam
os desperdícios e as perdas no setor.
Na construção a cadeia de suprimentos tende a ser fragmentada devido à grande variedade de
projetos, fornecedores e outros recursos diretos (como força de trabalho) e indiretos (aluguel
de equipamentos) necessários. Além disso, as empresas da construção civil, também chamadas
de prestadoras de serviço ou empresas, tendem a ser geridas baseadas em métodos de
gerenciamento de projeto tradicionais. Como o entendimento comum do gerenciamento de
projeto depende do tempo, estratégias tradicionais, polícias e das diretrizes para o
gerenciamento das cadeias de suprimentos na construção têm sido baseadas em abordagens
temporárias. Neste sentido, os problemas encontrados nas cadeias de suprimentos na
construção podem ser atribuídos ao impacto conjunto do aumento da fragmentação e da
ineficiência dos métodos de gestão (Souza & Koskela 2014).
1.1 Justificativa
A globalização econômica tem promovido grandes transformações na economia mundial.
Exemplos destas transformações são: o aumento da competitividade, introdução de novas
tecnologias gerenciais a mudança comportamental do mercado consumidor, que se mostra cada
vez mais exigente e informada.
Na última década, a construção civil brasileira vem passando por um processo de mudanças e
reestruturação produtiva em diversos de seus segmentos, impactando diretamente no cotidiano
dos trabalhadores e do movimento sindical do setor. Segundo Mesquita (2012), no ano de 2012
a construção civil foi responsável por cerca de 14% do PIB brasileiro, o que demonstra a
importância dos estudos na área de gestão e planejamento na construção civil, devido ao seu
peso na economia nacional.
Em detrimento a este novo cenário econômico, as empresas dispostas a permanecer no
mercado competitivo tiveram de buscar novos posicionamentos e aperfeiçoamentos de suas
cadeias produtivas e gerenciais, buscando compreender a cadeia de suprimentos como um
todo, procurando por formas de minimização de gastos, prazos e desperdícios. Com isso, os
estudos na área tornaram‐se cada vez mais valorizados, para assim aumentar as margens de
lucro e a velocidade de produção.
Atualmente, um dos principais focos dos estudos em cadeia de suprimentos tem sido a
compreensão do paradigma da mentalidade enxuta ou Lean thinking, aplicado ao sistema de
agentes, onde o objetivo principal é a viabilização dos conceitos Lean na estrutura logística da
cadeia de suprimentos. Apesar dos diversos estudos para a compreensão e implementação da
mentalidade enxuta na cadeia de suprimentos da construção civil, através da aplicação de
princípios da mentalidade enxuta, percebem‐se ainda poucos avanços, considerando‐se a
complexidade das cadeias de suprimentos investigadas (Fontanini 2009).
Os princípios da mentalidade enxuta atendem às exigências do contexto atual, além de ter como
ponto de partida a eliminação de desperdícios. Inclui desde estoques de matéria‐prima, do
material em processamento até o produto acabado entregue ao cliente. Os sistemas de
suprimentos enxutos exigem a integração no processo produtivo o que significa a minimização
de desperdícios. Essa integração permite uma melhor sincronização entre oferta e demanda
levando material para o canteiro (Azambuja et al. 2013).
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1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objeto avaliar os efeitos da utilização de um sistema de supermercado
auxiliar em uma cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio em um dos agentes e avaliar
o seu nível de serviço e sincronismo da cadeia, avaliando os aspectos positivos e negativos de
sua utilização.
1.3 Cadeia de Suprimentos
Por definição, cadeia de suprimentos é o processo da movimentação de bens desde o pedido do
cliente através dos estágios de aquisição de matéria prima, produção até a distribuição dos bens
para os clientes.
A Cadeia de Suprimentos da Construção difere de várias maneiras de sua contraparte
manufatureira. A sua estrutura é fragmentada, o fluxo de informações cruza as empresas de
forma lenda e pouca informação é compartilhada entre elas, onde práticas competitivas são
bastante frequentes e há uma necessidade de padronização da gestão de tolerância entre as
cadeias de suprimentos (Azambuja & O‘Brien 2009).
De acordo com Luhtala et al., citado em Souza & Koskela (2014), a cadeia de suprimentos da
construção comprometendo várias organizações e abrangendo um conjunto enorme de
atividades possuindo um maior nível de complexidade. Tais atividades ocorrem basicamente em
três correntes, denominadas Fluxo de informações, fluxo de capital e fluxo de materiais. Para
conectar tais fluxos, existem diferentes interfaces, que são as ligações entre os empreiteiros,
fornecedores e projetos simultâneos.
Azambuja & O‘Brien (2009) enfatizam a necessidade de uma boa gestão da cadeia de
suprimentos na construção dado que os donos não conseguem atingir completamente os
objetivos do projeto sem depender de empreiteiros e fornecedores trabalhando em seus
projetos.
1.4 Planejamento do Fluxo de Materiais
As pesquisas no campo da Construção Enxuta são recentes, suas técnicas e aplicações estão
ainda em estudo. Diversos pesquisadores no Brasil e no mundo têm buscado o desenvolvimento
desta ferramenta, a qual tem se apresentado muito promissora. Os resultados após sua
aplicação foram positivos, apresentaram melhores níveis de serviço.
Segundo o Construction Industry Institute (2011), a implementação de sistemas de informação
para gestão de materiais devem facilitar a divulgação de dados atuais para uma ampla gama de
usuários do sistema e pode ser aplicado em uma grande variedade de condições de projeto.
De acordo com Soto (2007), do ponto de vista do longo prazo, as organizações ligadas a
construção tem de melhorar os processos de forma contínua, a fim de encontrar e utilizar a
melhor prática. No entanto, mesmo a melhor prática tem uma ampla reserva de melhoria de
potencial e de eficiência, ou pelo menos que continue em evolução.
Conforme Surveski (2013), a gestão do fluxo de materiais se interessa em utilizar análises
adicionais para obter informações sobre o processo em estudo e utilizar estes dados para
melhorar ainda mais as operações. Esta gestão pode ser implementada no meio de longos
processos para se localizar onde os problemas realmente estão.
Existem dois processos principais em um projeto de construção, o processo de design e o de
construção. O processo de design é a fase de refinamento de especificações onde as
necessidades e desejos vagos são transformados em requisitos, através de várias etapas para o
detalhamento do processo. Ao mesmo tempo, este é o processo de detecção e resolução de
problemas. O processo de construção é composto por dois tipos diferentes de fluxos, o processo
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de materiais e o de trabalho. O processo de materiais consiste no fluxo de materiais até o
canteiro de obras e o processo de trabalho na equipe da obra. (Soto 2007).
1.5 Modelagem e Simulação
Na busca por maior eficiência de uma cadeia produtiva, uma possibilidade é a utilização de
simuladores. Essa ferramenta permite criar a cadeia em um ambiente virtual e realizar diversos
testes sobre ela, possibilitando comparar os diversos resultados obtidos e assim chegar ao
modelo mais eficiente de produção.
Conforme Chwif & Medina (2010) quando se pensa em simular algo, busca‐se obviamente
simular algum sistema, um agrupamento de partes que operam juntas, visando a um objetivo
em comum. Um sistema sempre pressupõe uma interação causa‐efeito entre as partes que o
compõem.
Para permitir a compreensão da aplicação de concepção enxuta na construção, foram criados
os modelos de simulação. Os modelos de simulação se tornaram uma ferramenta de
experimentação onde os princípios enxutos foram introduzidos para avaliar os impactos destes
em processos mais simples (Al‐Sudairi 2007).
Na Modelagem, um fluxo é a taxa de variação em um estoque. Por exemplo, em uma empresa
de manufatura, o centro de processos empresariais giram em torno do fluxo de ordens, de
materiais, de mão‐de‐obra qualificada, de máquinas e de dinheiro. O estoque de materiais por
exemplo, determina o nível de estoque mantido pela empresa, onde o nível de estoque diminui
com a taxa de remessas dos produtos e aumenta com a taxa de produção.
De acordo com Azevedo et al. (2007), Al‐Sudairi (2007), ao mapear a Cadeia Construtiva através
da determinação das atividades e seus tempos de ciclo, identifica‐se o comportamento do
processo. Sendo ainda possível realizar um comparativo entre um modelo inicial e um modelo
enxuto, onde a partir destes traça uma estratégia que interpretará os resultados obtidos.
1.6 Software STELLA
O software STELLA é um programa de modulação flexível, com uma interface fácil e intuitiva que
permite ao usuário construir modelos dinâmicos que simulam realisticamente sistemas. Dada a
combinação de fácil uso e poder de modelação, o STELLA é ideal para a utilização em estudos.
Na forma mais básica, a modelagem no STELLA se dá em três etapas: construção de um modelo
qualitativo, realizar sua parametrização e explorar as dinâmicas do modelo. O STELLA apresenta
quatro modelos de construção básicos utilizados na modelagem dos processos: os estoques,
fluxos, conectores e conversores. A versão utilizada na elaboração deste artigo foi o STELLA
9.1.2.
2

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do estudo proposto, primeiramente foram analisados os dados
coletados relativos a cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio relatados na dissertação
de Fontanini (2004), a qual seguia um modelo de produção denominado Empurrado‐Empurrado
(EE‐EE) e os modelos estruturados por Ruiz & Fontanini (2014). No modelo Empurrado‐
Empurrado a produção começava antes da ocorrência da demanda pelo produto, ou seja, a
produção dependia de uma ordem anteriormente enviada.
Após o recebimento de tal ordem, era feita a produção do produto, não existindo qualquer
relação com a real demanda dos clientes. Nesse modelo, a produção ocorria isoladamente em
cada agente, sendo a ordem de produção enviada ao setor responsável, que produzia os itens e
depois os “empurrava” para a próxima etapa do processo produtivo, daí o nome “produção
empurrada”.
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Após a análise, foi realizada a elaboração do modelo para um estado futuro que consistia na
implementação de um supermercado (estoques controlados) auxiliar, onde, quando o fábrica,
principal fornecedora de esquadrias para a obra, não conseguia atender a demanda da obra,
este supermercado auxiliar enviava o restante de material faltando. Avaliadas as cadeias, foi
realizada a modelagem e simulação propostas por Fontanini (2009) com o auxílio do software
STELLA 9.1.2, para o estado atual e futuro das cadeias acima descritas.
Na elaboração do modelo de estado futuro utilizou‐se um sistema de supermercados auxiliares
da cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio original e a implantação de imprecisão
quanto às entregas do distribuidor e da fábrica para resultar em informações mais próximas à
realidade. Como resultado foi realizado uma análise desta cadeia de estado futuro, a partir das
simulações descritas acima, e comparando também os dados obtidos relativos aos estoques, ao
tempo de reposição das esquadrias e do nível de serviço da cadeia de suprimentos.
Para a realização análise de dados utilizou‐se os dados obtidos pelo simulador STELLA realizando
um comparativo entre a situação atual da cadeia de esquadrias de alumínio e da cadeia após a
aplicação de um sistema de supermercado auxiliar. Tais dados foram detalhados no item
“Análise de Dados”.
2.1 Estudo de Caso
O estudo de caso em questão foi relativo à cadeia de suprimentos composta por cinco agentes:
Fabricante de Tarugos de Alumínio (Poços de Caldas ‐ MG); Fabricante de Perfil de Alumínio
(Sorocaba – SP); Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Indaiatuba – SP); Obra / Construtora
(Campinas – SP); Cliente Final (Campinas – SP) e um supermercado auxiliar teórico.
3

ANÁLISE DE DADOS

A pesquisa iniciou com a modelagem e posterior simulação do estado atual da cadeia de
suprimentos de esquadrias. Verificou‐se que o fluxo de materiais percorria os agentes de forma
“empurrada”, apresentando diversos estoques entre agentes dos processos. Tal constatação é
possível de se observar a partir do modelo representado na Figura 1, localizado ao final deste
artigo. A cadeia de suprimentos de esquadrias de alumínio apresentou no estado atual um Lead
Time total de 161,3 dias. Entretanto, o tempo de valor agregado observado foi de 5,2 horas,
sendo que o total de etapas envolvidas foi de 28 processos. Destes, apenas 21 agregavam valor.
Neste primeiro modelo obteve‐se uma média de nível de serviço de aproximadamente 90,93%
ao final de 360 dias simulados.

Gráfico 1. Resultado do acompanhamento de Estoques do Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual da Cadeia
de Suprimentos de Esquadrias de Alumínio EE‐EE, adaptado de (FONTANINI, 2009). Fonte: Ruiz & Fontanini (2014).
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O nível de serviço se manteve alto em função dos grandes estoques que os agentes foram
obrigados a manter devido a incerteza de entrega do material na qualidade e dia previstos. Tal
fato acarreta maiores custos e investimentos, com possível deterioração de parte dos materiais
em estoque, sendo este modelo continuamente repetido nas obras, mesmo nos dias atuais. Ao
analisar o Gráfico 1 observa‐se os estoques crescentes na Obra e no Distribuidor sincronizados
com a demanda constante das etapas planejadas. Ainda é possível observar o estoque da Fábrica
(gráfico dente de serra) que oscila em função das compras programadas pelo setor de
suprimentos. Aparentemente espera o estoque zerar para realizar o novo pedido, o que acarreta
maiores prazos de entrega e possiveis atrasos. A estrutura do Modelo Empurrado‐Empurrado
(EE‐EE), representado na Figura 1, é uma adaptação do modelo presente em Fontanini (2009)
necessária para a aplicação dos dados presentes em Fontanini (2004).

Figura 1. Modelo para o Macro Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual da Cadeia de Suprimentos de Esquadrias de
Alumínio EE‐EE, adaptado de (FONTANINI, 2009).

Na sequencia propõe‐se então no estado futuro da cadeia de suprimentos de esquadrias de
aluminio a utilização de um supermercado auxiliar. No modelo o supermercado auxiliar foi
representado como Fábrica 2, o qual entregava à Obra o material que o a Fabrica principal não
conseguia atregar. Este Modelo está representado na Figura 2.
No Gráfico 2 estão representadas ambas as Fábricas, a Obra e o Distribuidor. Nele foi
implementado um sistema de aleatoriedade na entrega da Fábrica, para que está nem sempre
conseguisse realizar a entrega completa, variando de 60 a 90% da demanda da Obra. No
Distribuidor foi implantado uma possibilidade de 10% de atraso nas entregas. Também foi
acrescido ao modelo um sistema aleatório de utilização das esquadrias na obra. Tais medidadas
foram tomadas no intuito de aproximar os dados obtidos nas simulações às da realidade.
É possivel perceber no Gráfico 2 a dimunição dos estoques necessários à atender a demanda da
Obra, resultando na diminuição de gastos com a alocação de espaços para o armazenamento
dos matérias, podendo este capital ser reenvestido em outros pontos da obra, como em
equipamentos ou em mão de obra. Claramente, com a implatação deste sistema, ocorreu a
redução do Nivel de Serviço da Fábrica e de seu Giro de Estoque, já que agora ela não possui
mais a capacidade de atender por completo às demandas da Obra. Já a Fábrica 2 consegue
atender a todos os pedidos realizados pela Obra aos quais a Fábrica não conseguiu.
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Figura 2. Resultado da utilização de um supermercado auxiliar e implantação de imprecisão na realização de entregas
da Fábrica e do Distribuidor.

Por possuir um sistema de aleatoriedade foram realizadas 30 simulações e os resultados ao final
dos 360 dias simulados foi obtido atrávez da média dos resultado destas simulações. O Nível de
Serviço da Fábrica resultate foi de 47,9% e o Giro de Estoque foi de 9,16. Estes número são
baixos pois a Fábrica não consegue atender à toda a demanda da Obra. Já na Fábrica 2, por
atender à toda a demanda da Obra que lhe é pedida, está possui um Nivel de Serviço de 100%.

Gráfico 2. Resultado da utilização de um supermercado auxiliar e implantação de imprecisão na realização de entregas
da Fábrica e do distribuidor.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo de caso houve a possibilidade da aplicação da metodologia da simulação, o que
garantiu a caracterização dos dois modelos. Os modelos foram elaborados de forma genérica
com base nos trabalhos de Fontanini (2004 e 2009) e Ruiz & Fontanini (2014), o que possibilita
sua aplicação para outras cadeias de suprimentos também.
Ao se comparar os resultados obtidos, percebe‐se que no Gráfico 1, apesar de apresentar um
alto nivel de serviço, apresenta uma grande quantidade de material em estoque, o que acarreta
gastos quanto a um local de armazenamento de material, como a locação de um galpão por
exemplo. Também acarreta em material parado no estoque, possivel perda de qualidade, maior
prazos de entrega com possivel atraso. Outra desvantagem, são os custos financeiros investidos
neste material parado, o que poderia financiar outros investimentos necessários ou rentáveis.
Já no Gráfico 2, observa‐se um sincronismo entre a ordem do pedido e o encaminhamento do
material, melhor ligando os agentes da cadeia.
No Modelo da Figura 2, onde pode‐se observar a implementação do supermercado auxiliar
como ferramenta Lean, foi obtido um alto nível de giro de estoque, no valor médio de 9,16 ao
final de 360 dias. Já no Modelo da Figura 1, obteve‐se um valor de 5,42, o que demonstra,
mesmo com o a Fábrica não atendendo à demanda da Obra, a vantagem da implementação das
ferramentas Lean. Com a implementação destas ferramentas, observa‐se um impacto mais
positivo pelos agentes mais a jusante da cadeia de suprimentos, ou seja, os agentes que tem
mais proximidade com o cliente final, com maior sincronismo e com um fluxo de informações
bem estruturado. Isto acarreta em um impacto positivo maior nos indicadores relativos ao
tempo e estoque.
Devido a todos essas vantagens apresentadas, juntamente com o mercado competitivo atual e
a diminuição das margens de lucro obtidas e de menor dinheiro investido, cria‐se a necessidade
de maior investimento nas áreas de planejamento e controle e de novas ferramentas e
metodologias. Então há necessidade da busca de soluções que prevejam problemas como
atrasos na entrega e insuficiência do material, abordados neste artigo. Isso demonstra a
importância de estar preparado e de antever problemas futuros, colocando as empresas mais
preparadas à frente de suas concorrentes.
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ABSTRACT: In many cases, residue or losses are the result of a poorly planned process that must
return to the supply chain to guarantee its reutilization and, therefore, its reverse logistics.
Considering this scenario, this paper has the purpose of analyzing the efficiency of the Brazilian
Enterprise Planning System and it compares the theories offered by the Last Planner system of
production. Aside from that, it also evaluates if the companies utilized Residues Management
on its construction sites. To accomplish that, the authors developed questionnaires involving
both themes and sent them to the engineers of building companies located in the cities of
Campinas and São Paulo. With the data acquired it was possible to create preliminary charts and
extract the main results to subsequently, compare them with the theories studied in the Last
Planner System and Residues Management.
Keywords: Last Planner, Residues Management, Planning, Lean Construction
RESUMO: Resíduos ou perdas são, muitas vezes, o resultado de processos mal planejados e,
necessariamente, devem retornar para a cadeia de suprimentos, garantindo o seu
reaproveitamento e, portanto, a sua logística reversa. Tendo em vista esse cenário, o presente
trabalho tem como objetivo analisar a eficiência do Sistema de Planejamento de empresas
brasileiras de modo a compará‐la com as teorias propostas do Sistema Last Planner de Produção.
Além disso, se analisou se as empresas adotam a Gestão de Resíduos nas obras executadas. Para
isso, as autoras desenvolveram questionários referentes aos dois temas em questão e
encaminharam a engenheiros de construtoras das cidades de Campinas e São Paulo. Com a
coleta de dados foi possível elaborar gráficos preliminares e extrair os principais resultados para,
posteriormente, compará‐los com as teorias estudadas do Sistema Last Planner e Gestão de
Resíduos.
Palavras‐chave: Last Planner, Gestão de Resíduos, Planejamento, Construção Enxuta
1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil sofre com problemas associados a variações do processo interno
e externo de gestão e planejamento que prejudicam o desempenho do projeto e interrompem
o fluxo de trabalho, acarretando impactos negativos sobre a duração, custo e qualidade do
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projeto (Ballard et al., 2012). Estas variações resultam muitas vezes em decisões baseadas em
improvisações, inexperiências e outros fatores críticos. Além disso, várias questões que ocorrem
durante o projeto demoram a ser notificado, o que resulta em estouros no custo e cronograma.
Com isso, tem aumentado a necessidade de procurar soluções baseadas na filosofia Lean a fim
de se obter soluções eficazes para esses problemas (Alarcón et al., 2014).
Nesse contexto, o Sistema Last Planner surgiu como uma metodologia para auxiliar nos
problemas enfrentados no planejamento convencional. Segundo Ballard et al. (2012), o sistema
foi criado como uma alternativa ao planejamento tradicional para trabalhar com os níveis táticos
e operacionais da gestão de empreendimento. A metodologia merece destaque, pois a sua
aplicação gera maior controle dos prazos da obra e, consequentemente, dos custos, e reduz as
barreiras à execução, o que diminui as incertezas do processo.
Segundo Ballard et al. (2012) o Sistema Last Planner defende as seguintes etapas no
planejamento: Planejar com mais detalhes quando você se aproxima de realizar o trabalho;
Desenvolver o plano de trabalho com aqueles que vão executá‐lo; Identificar e remover as
limitações de trabalho antes do tempo, como uma equipe para executar e aumentar a
confiabilidade dos planos de trabalho; Fazer e garantir promessas confiáveis; Aprender com as
falhar do planejamento, encontrar as causas e tomar ações preventivas.
Relevante também é a Gestão de Resíduos, que merece ser considerada como aspecto
importante do Sistema de Gestão de Obras. Em um meio onde o setor da construção civil vem
crescendo rapidamente, aumentam as preocupações quanto à destinação final dos resíduos
gerados durante a execução das obras. Segundo Koskela et al. (2014), os dois principais resíduos
vêm da utilização de mais recursos do que o necessário e de saídas indesejadas durante a
execução da obra.
Como o setor da construção civil é reconhecido como um grande gerador de resíduos sólidos,
esses resíduos são enquadrados na denominação de Resíduos da Construção Civil (RCC), que
abrange o conjunto de materiais descartados, fragmentados e os restos provenientes de
serviços de demolição, reforma e construção de obras da engenharia civil (Fernandes, 2013). Os
RCCs são compostos de diferentes fases de rocha, concretos, argamassas, cerâmicas de
diferentes naturezas, gesso, plástico, madeira, metais de diferentes naturezas etc (Angulo &
John, 2003).
Segundo Dajadian et al. (2014), é sabido que o setor da indústria da construção não é
ambientalmente amigável, principalmente por consumir anualmente cerca de 40% dos recursos
naturais em todo o mundo. Nesse contexto, está a importância da redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos gerados a fim de minimizar efeitos ambientais críticos (Brasil, 2002).
Este artigo tem como principal objetivo apresentar um diagnóstico do processo de
planejamento de um grupo de construtoras das cidades de Campinas/SP e São Paulo/SP e
compará‐lo com o planejamento estruturado que o Sistema Last Planner oferece. Além disso, o
artigo também teve como objetivo analisar qual o cenário e consciência que as mesmas
construtoras citadas, têm em relação a gestão de resíduos.
O trabalho propõe apresentar conceitos referentes ao Sistema Last Planner de Produção e
Gestão de Resíduos de Construção que serviram como base para a elaboração de questionários
já realizados pelas autoras. Tais questionários foram enviados para engenheiros de
planejamento de construtoras das cidades de Campinas e São Paulo. O artigo apresenta a
metodologia utilizada no trabalho e, em seguida, por meio de gráficos, os resultados e sua
análise. Por fim, comentam‐se os resultados à luz do Sistema Last Planner e Gestão de resíduos
e analisou‐se o lado sustentável de ambos.
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2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Last Planner

O Sistema Last Planner, desenvolvido por Glenn Ballard e Greg Howell, é um sistema de
planejamento e controle de produção usado para auxiliar na remoção de variações no fluxo de
trabalho da construção, com a hierarquização do planejamento em três níveis que reduzem as
incertezas das operações de construção (Ballard et al., 2012). O sistema auxilia a aumentar a
confiabilidade do planejamento de trabalho semanal ao ligar adequadamente o cronograma
mestre ao plano de trabalho semanal por meio do planejamento de médio prazo (lookahead)
(Hamzeh & Aridi, 2013).
Segundo Ballard (2000), o sistema vem da adaptação de modelos e teorias da Engenharia
Industrial, onde foi desenvolvido com o propósito de aumentar a confiabilidade dos planos e
proteger a produção dos efeitos da incerteza, buscando incorporar ao processo de
Planejamento e Controle de Produção (PCP) a visão de fluxo e consideração sistemática da
variabilidade. Para se conseguir tal resultado, o processo de planejamento e controle é
hierarquizado em três níveis: um planejamento de longo prazo (master planning), um
planejamento de médio prazo (lookahead planning) e um planejamento de curto prazo,
denominado de plano de comprometimento (commitment planning) (Laufer & Tucker, 1987).
No planejamento de projeto, o Sistema Last Planner permite planejar com mais detalhes
conforme a data de execução se aproxima, identificando restrições durante o planejamento de
médio prazo (lookahead) e removendo‐as a tempo de fazer a execução do trabalho. Desta
forma, aumenta a confiabilidade do fluxo de trabalho (Hamzeh & Aridi, 2013).
O primeiro objetivo do sistema é identificar o que deve ser feito a partir do Planejamento Mestre
(Master Scheduling) e do agendamento de reuniões (Frandson et al., 2014). O planejamento
mestre estabelece os objetivos globais e restrições que governam o projeto como um todo
(Ballard, 2000). O segundo objetivo (planejamento lookahead) é transformar o que foi planejado
em um processo de planejamento factível de execução (Frandson et al., 2014) e controlar o fluxo
de trabalho (Ballard, 2000). O objetivo principal do planejamento é garantir o comprometimento
do trabalho, que será feito a partir de metas estabelecidas nas reuniões de comprometimento.
Essas reuniões identificam os trabalhos que devem e podem ser feitos (Frandson et al., 2014).
No Last Planner, o indivíduo que fará no campo o gerenciamento direto ou a execução do
trabalho se compromete a concluir a tarefa. Em suma, o sistema identifica o trabalho que deve
e pode ser feito e monitora o que será feito e o que foi feito (Frandson et al., 2014).
Esse sistema também conta com um indicador conhecido como Percentual de Planos Completos
(PPC). Ele é usado para acompanhar o desempenho do planejamento de curto prazo a fim de
estimar sua qualidade em termos de confiabilidade, medindo as porcentagens de tarefas
concluídas em relação às planejadas. Esse indicador não é uma medida direta do andamento do
projeto, mas uma medida que representa a porcentagem de promessas cumpridas ou não,
possibilitando a previsibilidade de cargas de trabalho (Ballard et al., 2012). Além desse indicador,
o sistema também conta com a análise das causas do não cumprimento dos pacotes de trabalho.
2.2

Planejamento e Controle de Produção Tradicional e o Sistema Last Planner

Kalsaas et al. (2014) faz uma comparação do Sistema Last Planner com o Controle de Produção
Tradicional, dentre elas são destacadas:
 No Sistema Last Planner as decisões são descentralizadas e o controle é continuo, enquanto
no Sistema tradicional o plano mestre é centralizado e o controle só é realizado depois;
 No Sistema Last Planner existe uma melhoria continua através do aprendizado continuo,
medição do PPC, analise das causas e troca de experiência, já no tradicional, as lições são
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aprendidas após a conclusão de projetos;
 No Sistema Last Planner a técnica de planejamento é simples e manual, enquanto que no
tradicional utiliza‐se gerenciamento baseado em sistemas computacionais.
2.3

Gestão de Resíduos

A construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, tida com um indicativo de
crescimento econômico e social. Contudo, esta também se constitui em uma atividade geradora
de impactos ambientais (Pinto, 2005), modificando paisagens e aumentando significativamente
a geração de resíduos.
Nesse atual modelo de produção, sempre há geração de resíduos, sejam para bens de consumo
duráveis, como edifícios, pontes e estradas, ou não duráveis, como embalagens descartáveis
(John et al., 2001). O que vem chamando atenção nos últimos anos é a falta de políticas que
visam à Gestão de Resíduos.
Um dos problemas da extração contínua das matérias primas não renováveis de origem natural
é sua extinção, caso essa prática continue. Além disso, com a intensa industrialização, advento
de novas tecnologias, crescimento populacional e aumento de pessoas em centros urbanos e
diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos se transformaram em graves
problemas urbanos (John et al., 2001). Esses resíduos, quando depositados irregularmente,
causam enchentes, proliferação de vetores nocivos à saúde, interdição parcial de vias e
degradação do ambiente urbano (John et al., 2000). Segundo esses autores, o resíduo da
construção é gerado nos vários momentos do ciclo de vida das construções, a saber: a) Fase de
construção, b) Fase de manutenção e reformas e c) Demolição de edifícios.
Além do impacto negativo sobre o meio ambiente por meio da geração de resíduos, consumo
de aterros e os recursos naturais irrecuperáveis, os custos do projeto de construção aumenta
significativamente devido à quantidade de resíduos gerados (Dajadian & Koch, 2014). Em uma
tentativa de proteger o meio ambiente e para melhorar a sustentabilidade da indústria da
construção, regulamentos foram desenvolvidos em muitos países para minimizar os resíduos de
construção. Em 2002, a Resolução n 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
definiu que grandes geradores públicos e privados são obrigados a desenvolver e a implantar
um plano de Gestão de Resíduos, neste caso, de construção e demolição, visando a sua
reutilização, reciclagem ou outra destinação ambientalmente correta (Angulo et al., 2009).
A reciclagem de resíduos exige que os procedimentos de manejo e estocagem passem a ser
controlados, alterando processos internos de uma instalação industrial. Essas alterações podem
ser difíceis de serem implantadas por limitação de espaço, de custo ou até mesmo por motivos
culturais (Angulo & John, 2003).
Segundo Koskela et al. (2010), para administrar e construir de forma mais produtiva é preciso
saber onde está o resíduo e como controlar e diminuir a quantidade do mesmo. Sua redução é,
de fato, o principal foco de qualquer trabalho de melhoria. E essa melhoria conseguida através
da eliminação ou redução de resíduo pode levar a um aumento da motivação e satisfação no
trabalho (Kalsaas et al., 2013).
3

METODOLOGIA

A elaboração da pesquisa foi feita em quatro etapas: Revisão Bibliográfica; Elaboração dos
Questionários para entrevista; Escolha das empresas e Análise e Discussão dos Resultados.
A Revisão Bibliográfica feita pelas autoras foi referente ao Planejamento de Obras, mais
especificamente o Sistema Last Planner de Produção, e a Gestão de Resíduos de obras do setor
da Construção Civil brasileira. A seleção dos trabalhos foi realizada por meio da análise dos
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títulos e resumos, selecionando‐se os trabalhos que estavam mais alinhados com o objetivo da
pesquisa. Filtraram‐se os trabalhos nacionais e internacionais publicados a partir de 2000, sendo
retirados principalmente nas bases de dados da Annual Conference of the International Group
for Lean Construction (IGLC), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do
Ministério do Meio Ambiente, do IBRACON e de revistas, como a Lean Construction Journal.
Muitos pontos reincidentes na literatura foram observados, e devido à importância destacada
por vários autores, as pesquisadoras compilaram os aspectos teóricos destacados do Sistema
Last Planner e Gestão de Resíduos para servir como um roteiro norteador para os questionários
aplicados aos profissionais do setor da construção civil. Os principais aspectos teóricos
destacados foram a periodicidade com que a empresa faz o planejamento, a frequência com
que são realizadas reuniões de planejamento, a existência de um controle formal do
planejamento, a utilização de algum indicador de produtividade e o treinamento da equipe da
ferramenta de planejamento. Quanto à Gestão de Resíduos, foi indagada se as empresas a
adota, se reutiliza esses resíduos na obra e se elas tratam os resíduos sólidos antes do descarte.
Formularam‐se vinte e nove perguntas fechadas e duas abertas; as últimas se referiam à eficácia
ou não do Sistema de Planejamento adotado pela empresa. Os questionários foram enviados a
empresas de médio e grande porte das cidades de Campinas e São Paulo. As autoras entraram
em contato com os engenheiros de planejamento de uma determinada obra da empresa. Por
fim, as autoras transformaram os resultados mais expressivos em gráficos para posterior
discussão.
4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Figura 1 mostra o percentual das empresas que possuem uma área específica para definir o
planejamento dos projetos. Ao analisar esse indicador verifica‐se que mais da metade das
empresas tem grande preocupação com a definição de uma área específica para controle dos
processos. O estabelecimento de uma área específica para o planejamento é fundamental, pois
ajuda com que a empresa se organize nas tomadas de decisões, já que tem uma equipe
responsável por isso. Teoricamente reduz os custos uma vez que só é gasto o que for solicitado
pela equipe.

Figura 1. Área específica de planejamento

Ao analisar a Figura 2, observou‐se a preocupação das empresas em adotar planejamento com
certa periodicidade (mensal e semanal) para a correção de eventuais problemas observados nas
reuniões semanais. A periodicidade com que é feito o planejamento é importante, pois controla
continuamente as ações e assim auxilia na remoção de variações no fluxo de trabalho,
resultando na redução das incertezas nas operações construtivas (Ballard et al., 2012). No caso
do Sistema Last Planner, o planejamento é dividido em três níveis: planejamento de longo,
médio e curto prazo (Laufer & Tucker, 1987) com o intuito de conseguir um planejamento mais
eficiente e aumentar a confiabilidade das operações. Uma vez que permite planejar com mais
detalhes conforme se aproxima a execução da tarefa (Ballard, 2012).
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Figura 2. Análise do planejamento das empresas

O controle formal do planejamento também pode ser comprovado a partir da identificação dos
indicadores, que normalmente ficam disponíveis em áreas comuns e nos sistemas
informatizados da empresa.
Quanto à ocorrência de reuniões periódicas de planejamento, verifica‐se que apenas 15% das
empresas não a realizam. Também foi questionada às empresas qual a frequência da realização
dessas reuniões, obtendo que 8% realizam reuniões trimestrais, 50% semanais e 66% mensais,
sendo que algumas empresas realizam tanto reuniões semanais quanto mensais. A ocorrência
dessas reuniões é importante, pois servem para estabelecer o planejamento de um determinado
período e ajusta‐lo conforme as necessidades que a obra vai adquirindo através do controle
contínuo (Ballard et al., 2012). No sistema Last Planner, devem ser feitas reuniões semanais de
planejamento para definir as metas para uma determinada semana (Frandson et al, 2014).
Metas essas estabelecidas pela equipe de planejamento e também por aqueles que vão executá‐
las (decisões descentralizadas) (Ballard et al, 2012).
Quando se questionou se a empresa fornecia treinamento das ferramentas de planejamento
aos envolvidos na obra, em 76% das empresas, a resposta foi positiva. No entanto, algumas
poucas empresas alegaram que o treinamento era dado apenas à equipe de planejamento e não
a todos os envolvidos na obra. Não há dúvida que é essencial a equipe de planejamento ter
treinamento sobre a ferramenta de planejamento utilizada pela empresa, porém, também é
importante que a equipe que executa o projeto tenha conhecimento da ferramenta de
planejamento adotada para que a mesma adquira comprometimento em cumprir as tarefas
estabelecidas. Também, na perspectiva do sistema Last Planner, essa equipe participará da
elaboração dos planejamentos (Ballard et al., 2012), por isso a importância de serem treinadas.
Quanto ao cronograma das atividades programadas para um determinado período, verificou‐se
que 85% das empresas o deixam a vista para qualquer funcionário acompanhar o
desenvolvimento da obra. Verificou‐se também que a maioria das empresas tem algum tipo de
indicador para medir a produtividade da obra e que seus resultados são divulgados para que
todos tenham conhecimento. No Sistema Last Planner, o principal indicador utilizado é o PPC
responsável por apresentar as porcentagens das promessas cumpridas ou não, possibilitando
prever e ajustar as cargas de trabalho (Ballard et al., 2012).
Nos questionários também se abordou o modo como as empresas se comportam quando o
planejado não é o executado e se há uma análise das causas que a geraram. Em 100% dos casos
a resposta foi positiva e afirmou‐se que as principais causas encontradas são referente a
problemas com a empreiteira, mão de obra, chuva, material, projeto, cliente e planejamento.
Os respondentes afirmaram também que sempre que um problema é detectado, a equipe de
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planejamento adota um tratamento às causas para que elas não se repitam. Essa é uma
característica utilizada no Last Planner, onde existe uma melhoria contínua através,
principalmente, da análise das causas (Kalsaas et al., 2014) que impossibilitaram a execução de
determinada tarefa e tomada de ações preventivas para que elas não se repitam.
Com relação à preocupação da gestão de resíduos, as empresas já mostram um planejamento
específico quanto à segregação e destinação dos resíduos. Dentro do universo amostral
estudado observou‐se uma preocupação de cerca de 80% dos entrevistados (Figuara 4) com
relação à formalização da Gestão de Resíduos. O número encontrado é relevante e comprova a
necessidade de incorporar parâmetros sustentáveis nos aspectos de gestão de recursos em
obra.

Figura 4. Gestão de resíduos

A Figura 5 mostra dois tópicos do questionário que obtiveram resultados relevantes na pesquisa.
Tanto a reutilização dos resíduos em obra quanto o tratamento de resíduos sólidos antes do
descarte são adotados pelas empresas em 57% dos casos. Mesmo o diagnóstico apresentando
um resultado positivo, ainda existe um percentual grande de empresas, cerca de 43%, que
necessitam repensar formas de reutilização e tratamento dos seus resíduos sólidos uma vez que
a falta dessas ações impactam diretamente o meio ambiente, com a poluição do meio e
consumo de recursos naturais irrecuperáveis, bem como aumenta o custo dos projetos de
construção devido a quantidade de resíduos gerados (Dajadian & Koch, 2014).

Figura 5. Análise da Gestão de Resíduos

Além desses dois tópicos também foi indagado se as empresas seguem a Resolução n 307 do
CONAMA. Verificou‐se que todas as empresas pesquisadas a seguem. Isso mostra que, pelo
menos nos municípios de Campinas e São Paulo existe uma consciência quanto ao
encaminhamento dos resíduos gerados para reciclagem e disposição final adequada (Brasil,
2002). Como mencionado por Koskela et al. (2014), as principais gerações de resíduos estão
relacionadas à utilização de mais recursos do que o necessário e saídas indesejadas durante a
execução da obra. Nesse sentido é importante que a empresa saiba o foco gerador desses
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resíduos e administre de forma a evitá‐los, quando possível, e encaminhá‐los de forma
ambientalmente correta quando sua geração for inevitável.
Em uma primeira análise, os resultados apresentados mostram que a maioria das empresas
possui um sistema de planejamento e controle de produção coerente e adotam a Gestão de
Resíduos em suas obras. Mesmo com esses resultados positivos, no entanto, todos os
respondentes alegaram problemas que, considerados por eles, são relevantes a respeito do
Sistema de Planejamento adotado pela empresa. Entre os mais citados, destacou‐se a falta de
mão de obra qualificada, que tem impacto na qualidade dos serviços e dos prazos apresentados
para os clientes finais.
Os respondentes destacaram a falta de um setor direcionado ao planejamento de cada obra em
particular e não um só setor geral para controlar todas as obras executadas pela empresa. Isso
difere da estrutura do Sistema Last Planner, que tem um setor de planejamento responsável por
cada obra e que é dividido em três níveis de planejamento (Ballard et al., 2012), que facilita o
controle sobre as atividades programadas e assim reduz as incertezas do processo e aumenta a
confiabilidade do planejamento (Hamzeh & Aridi, 2013).
Também destacaram que a rotatividade frequente dos profissionais que trabalham na área de
planejamento impacta negativamente nas metas e nos planos de ação, que acabam sendo
definidos sempre pelos seus antecessores.
Outro problema citado foi o baixo preço pago aos empreiteiros, o que os impossibilita de
suprirem a obra com equipes qualificadas e em grande número, ou seja, o empreiteiro não
consegue dispor de profissionais capacitados e em número suficiente, pois não consegue pagar
em função do baixo preço pago a eles. Outros pontos mencionados foram o de aceitar prazos
inexequíveis para conseguir ganhar o contrato e o de algumas metas serem arrojadas demais, a
ponto de serem inexequíveis.
O problema relacionado a prazos é solucionado com a utilização do Sistema Last Planner de
produção, uma vez que ele é caracterizado por fazer e garantir promessas confiáveis (Ballard et
al., 2012). Isso se da principalmente pelo acompanhamento e atualização periódica das planilhas
de planejamento sempre que ela não é mais válida e por adotar um sistema de tratamento as
causas geradoras de atraso na execução de tarefas, a fim de evitar que os problemas se repitam.
Quanto ao problema em determinar as metas, no Sistema Last Planner, isso é difícil de ocorrer
pois as metas são estabelecidas nas reuniões semanais (Frandson et al., 2014) e a equipe
participa das decisões para que não corra o risco de programar atividades difíceis de serem
cumpridas (Ballard et al., 2012)
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse cenário revela que muitos pontos do Sistema Last Planner têm sido adotados pela maioria
das empresas, mesmo que indiretamente, enquanto outros, mesmo sendo adotados, ainda
carecem se compreendidos pela equipe de planejamento, de forma a evitar que alguns
problemas de planejamento se repitam. Com a comparação feita, pode‐se observar que algumas
dificuldades apontadas pelos respondentes, poderiam ser minimizadas se as empresas
aplicassem as teorias do Sistema Last Planner em suas obras. Sendo a divisão do planejamento
proposta em três níveis hierárquicos distintos, a elaboração descentralizada do cronograma,
periocidade semanal de reuniões, análise das causas e indicadores (tais como, o PPC) e
treinamento da ferramenta de planejamento aos funcionários as principais são possibilidades
que as empresas podem adotar para solucionar os problemas.
Já em relação à Gestão de Resíduos, o cenário apresentado pelas empresas pesquisadas foi
positivo, mesmo havendo empresas que ainda precisam se conscientizar ambientalmente. Na
opinião das autoras, essa conscientização só não é ainda maior, por conta de fatores econômicos
e sociais, como a baixa fiscalização do Poder Público, pouco aproveitamento das pesquisas
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desenvolvidas pelo Poder Privado e falta de consciência da sociedade em adquirir um consumo
sustentável.
Baseado no estudo desenvolvido, observou‐se que uma empresa que apresenta um ambiente
organizacional mais estável, tem vantagens na implementação de sistemas de planejamento.
Um sistema estável é aquele que possui solidez da mão de obra, e capacitação periódica da
mesma, treinamentos e projetos de sensibilização no que diz respeito à segurança, qualidade e
sustentabilidade, compromisso com a melhoria contínua e verificação contínua de metas e
indicadores de produtividades.
A principal contribuição desse artigo foi apresentar como resultados, mesmo que parciais,
evidencias com relação a preocupação das empresas em estabelecer uma metodologia e
periodicidade para o planejamento, embora ainda exista muita dificuldade em estabelecer um
plano estratégico para esse objetivo.
É entendido pelas autoras que tanto a adoção de Gestão de Resíduos em obras de construção
civil, quanto a implementação de sistema de planejamento eficaz, como é o caso do Last
Planner, geram resultados sustentáveis para o meio em que se encontram. Isso é notado
facilmente em relação à Gestão de resíduos uma vez destina corretamente os resíduos gerados
na construção, reutilizando‐o e reciclando‐o, e evitando a utilização de mais recursos do que o
necessário na obra. Em relação a implementação do sistema Last Planner, também há uma visão
sustentável uma vez que reduz o custo pois organiza melhor o planejamento de forma a evitar
atrasos e realização de tarefas não programadas, além de evitar o desperdício de materiais não
necessários no projeto, uma vez que existe um controle sobre o que realmente será utilizado na
obra(reduz as perdas). Dessa forma é possível concluir a importância de uma gestão ampla e
sistêmica alinhada com o pensamento sustentável.
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ABSTRACT: An important challenge of sustainable development applied to the construction
sector and water management is reducing the consumption of this resource. The individual
water metering system is a sustainable technological measure to be applied in multifamily
buildings in order to reduce water waste and establish a fair charge for its consumption, with
each user aware of his real consumption. The goal of this study is to evaluate the efficiency of
adopting this system. For this purpose, individual water consumptions were analyzed in three
condominiums, two vertical and one horizontal, located in Recife and Gravatá, Pernambuco,
Brazil. Through water consumption registries of the twelve months following the
individualization, it was possible to perceive an effective reduction in the use of this resource
and, consequently, lower water bills to the studied residences. The results encourage
investments in the implementation of individual measurement systems.
Keywords: Sustainability, Habitation, Water Consumption.
RESUMO: Um desafio importante do desenvolvimento sustentável aplicado ao setor de
construção e à gestão da água é a redução do consumo deste recurso. O sistema de medição
individual de água constitui uma medida tecnológica sustentável a ser aplicada às construções
a fim de reduzir desperdícios e estabelecer uma cobrança justa pelo consumo de água, na qual
cada usuário conhece seu real consumo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a
eficiência da adoção deste sistema. Para tal, foram analisados os consumos individuais de água
em três condomínios, sendo dois verticais e um horizontal, localizados na cidade do Recife e em
Gravatá, Pernambuco, Brasil. Por meio de registros de consumo de água referentes aos doze
meses que sucederam a individualização das contagens, pôde‐se observar a efetiva redução do
consumo e, consequentemente, da conta de água nos apartamentos estudados. Os resultados
incentivam o investimento na implementação de sistemas de medição individualizada.
Palavras‐ chave: Sustentabilidade, Habitação, Consumo de água.
1

INTRODUÇÃO

O crescimento populacional e o consequente aumento do consumo de água em grandes centros
urbanos tem tornado cada vez mais comum, em todo o mundo, a adoção de medidas para tornar
mais eficiente o uso da água. A medição individual de água é uma das alternativas que visa
diminuir os danos ambientais causados pelo homem, além de ser uma questão de isonomia
entre os condôminos.
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No sistema tradicionalmente utilizado para a medição de água nos edifícios multifamiliares
brasileiros, a cobrança dos serviços é efetuada pelo consumo médio obtido através do volume
registrado no hidrômetro do ramal predial. O volume é rateado pelo número de apartamentos
e a cobrança dos serviços é feita através da média. Este tipo de sistema de medição tradicional
não incentiva, portanto, a redução do desperdício de água, visto que, mesmo que o usuário seja
cuidadoso, não se refletirá em uma economia direta na sua conta de água.
A medição individualizada de água tem vindo a ser implementada em diversas cidades
brasileiras. Buscar a implantação deste sistema nas edificações existentes possibilita que cada
usuário tenha maior controle sobre seu consumo, o que induz a uma postura de uso racional da
água.
2

A MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA NO BRASIL E A LEGISLAÇÃO

De acordo com Coelho (2007), o sistema de medição individualizada de água em apartamentos
consiste na instalação de um hidrômetro em cada unidade habitacional, de modo que seja
possível medir o seu consumo com a finalidade de emitir contas individuais.
A adoção deste sistema tem se tornado cada vez mais frequente em alguns Estados brasileiros,
mas não corresponde a uma prática comum em todo território nacional. Coelho e Maynard
(1999) salientam, no entanto, que a individualização da água é uma prática comum em países
europeus como Portugal, França e Alemanha. Os autores reforçam que tanto a norma
portuguesa, como a alemã, citam como obrigatória a instalação de um hidrômetro por unidade
habitacional.
Segundo Tamaki, Silva e Gonçalves (2006), a adoção da medição individualizada de água em uma
determinada entidade deve estar diretamente ligada aos objetivos que se pretendem alcançar
com a sua utilização. Nesta perspectiva, Coelho e Maynard (1999) dizem que, nos prédios
multifamiliares, a instalação de hidrômetros nos apartamentos consiste na aplicação do
conceito de justiça, pois permite que cada usuário pague sua conta de água proporcionalmente
ao que consumiu. Sendo assim, o sistema de medição individualizada apresenta‐se como uma
ação tecnológica de racionalização do uso da água, contribuindo para a redução do consumo e
dos desperdícios de água nos edifícios.
A ausência de uma regulamentação que estabeleça, em âmbito nacional, a obrigatoriedade da
adoção do sistema de medição individualizada de água em edifícios tem feito com que as leis
sobre o assunto sejam implantadas de forma isolada nos municípios. Em alguns casos, são
estabelecidas leis estaduais que se sobrepõem às municipais. No Estado de Pernambuco, por
exemplo, a Lei 16.759 do ano de 2002, do Município de Recife, instituiu a obrigatoriedade da
instalação de hidrômetros individuais nos edifícios. A tabela 1 apresenta o conjunto de leis
municipais, sobre sistema de medição individual de água, existentes nas capitais brasileiras, e
sua cronologia:
Tabela 1. Leis municipais sobre a medição individualizada de água nas capitais brasileiras.

Cidade/Estado
Aracaju/SE
Brasília/DF
Campo Grande/MS
Cuiabá/MT
Curitiba/PR
Fortaleza/CE
Goiânia/GO
João Pessoa/PB
Maceió/AL
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Lei Municipal
2879/ 2000
3557/2005
4463/2007
5449/2011
10785/2003
9009/2005
8435/2006
10423/2004
5821/2009

Cidade/Estado
Natal/RN
Palmas/TO
Porto Alegre/RS
Recife/PE
Rio de Janeiro/RJ
São Luís/MA
São Paulo/SP
Teresina/PI
Vitória/ES

Lei Municipal
0238/2006
1245/2003
10506/2008
16759/2002
112/2011
4154/2003
14018/2005
3033/2001
4587/1999
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3
3.1

SUSTENTABILIDADE E A MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA
Aspectos sociais e econômicos

Coelho e Maynard (1999) abordam os aspectos sociais, com impactos econômicos, da medição
individualizada de água da seguinte forma:
Do ponto de vista do consumidor: Através da individualização da água, o consumidor passa a
pagar proporcionalmente ao que consome, e não pagará pelo desperdício alheio, o que
contribui para uma conscientização e redução do consumo de água. Neste contexto, o usuário
bom pagador não corre riscos de ter sua água cortada devido à irresponsabilidade dos maus
pagadores. A individualização também permite que os vazamentos internos nos apartamentos
sejam identificados mais facilmente.
Do ponto de vista da concessionária: A instalação dos hidrômetros individuais nos edifícios
tende a reduzir a inadimplência dos condomínios, pois somente é cortada a água dos maus
pagadores. Outro benefício é a redução do número de reclamações de consumo, refletindo‐se
numa melhor imagem perante a população.
Do ponto de vista dos construtores: Para os construtores, as principais vantagens estão
relacionadas com a economia nas instalações hidráulicas em projetos elaborados
especificamente para o sistema individual de medição de água. Há ainda maior facilidade de
venda dos apartamentos que possuem o sistema, pois ele permite a proteção dos interesses
econômicos dos consumidores.
3.2

Aspectos ambientais

Com relação aos aspectos ambientais, observa‐se que o sistema de medição individualizada
contribui com a redução do consumo e do desperdício de água, podendo ser enquadrado, desta
forma, como uma das ações sustentáveis de conservação dos recursos hídricos.
De acordo com Yamada (2001), a medição individualizada ou setorizada em edifícios se
enquadra como sendo uma ação indireta de intervenção em metodologias para economia de
água, tanto para o usuário como para o condomínio. O autor acrescenta que as demais opções
são ações de intervenção direta aos sistemas hidráulicos prediais, as quais visam à redução e
controle de desperdício de água através da atuação e manutenção de projetos hidráulicos
danificados e ineficientes.
4
4.1

METODOLOGIA
Condomínio horizontal

A análise dos consumos individuais de água em condomínio horizontal foi realizada no Município
de Gravatá, que está localizado na mesorregião Agreste e na Microrregião Vale do Ipojuca do
Estado de Pernambuco. A uma distância aproximada de 80 km da cidade do Recife, Gravatá
apresenta um clima agradável com temperaturas pouco elevadas no verão e baixas no inverno,
fator que incentivou ainda mais o crescimento do turismo na região. A cidade é formada por
vários condomínios, ocupados principalmente nos períodos de festas juninas, Semana Santa e
férias escolares.
A área em estudo adotada é um condomínio residencial, localizado na Rua Henrique Gibson,
S/N, Loteamento Santana‐ Gravatá –PE, nomeado de Privê Grenoble. Possui 22 casas e área
comum com piscina, campo de futebol e salão de jogos. Cada casa possui um hidrômetro
individual, a partir do qual são realizadas as leituras mensais para cálculo das contas de água de
cada unidade. As contas mensais emitidas pela Companhia Pernambucana de Saneamento
(COMPESA), porém, correspondem ao consumo total das 22 casas, obtido através da leitura de
um único medidor principal, localizado na entrada do condomínio.
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Mesmo com o fornecimento de uma única conta de água pela COMPESA, o condomínio optou
por ajustar internamente todos os processos necessários à individualização, evidenciando a
importância da conscientização dos usuários relativamente à eficiência deste sistema em termos
de justiça social.
Para a execução da pesquisa neste condomínio foram realizadas as seguintes etapas:
‐ Seleção e caracterização de um condomínio com 22 casas, localizado no Município de Gravatá,
Pernambuco, que utiliza o sistema individual de medição de água;
‐ Visita ao condomínio selecionado e levantamento de dados acerca do consumo de água das 22
casas nos meses de Janeiro a Novembro de 2012;
‐ Análise estatística dos dados e comparação dos consumos individuais de água registrados
mensalmente com os valores totais fornecidos pela COMPESA.
‐ Discussão acerca das vantagens do sistema de medição individualizada de água sob o ponto de
vista sustentável, com foco em aspectos sociais e econômicos.
4.2

Condomínios verticais

Para a realização do estudo em condomínios verticais foram realizadas as seguintes etapas:
‐ Seleção de dois prédios localizados no Município de Recife, capital do estado de Pernambuco,
que sofreram modificação do sistema global de medição para a individualização da água no ano
de 2011, e chamados neste estudo de “Edifício A” e “Edifício B”. A escolha dos dois prédios foi
realizada por meio de visitas à empresa Techmetria, fornecedora do serviço de instalação da
medição individualizada de água na cidade do Recife.
‐ Caracterização dos dois edifícios: O “Edifício A” possui dois blocos, com 15 pavimentos cada, e
cada andar é formado por quatro apartamentos com cerca de 70 m², compostos de 3 quartos,
sendo uma suíte, e um banheiro social. A implantação do sistema de medição individualizada
neste edifício foi iniciada no mês de junho de 2011, não sendo necessária a realização de obras
dentro dos apartamentos, apenas pequenos ajustes no hall social. O “Edifício B” possui
apenas um bloco com 8 pavimentos, e cada andar é formado por 3 apartamentos com cerca de
100 m², compostos de 3 quartos, sendo uma suíte, um banheiro social e um banheiro de serviço.
A finalização da implantação do sistema e início da medição individualizada neste edifício foi
iniciada no mês de novembro de 2011.
‐ Coleta de dados de consumo de água: Para obtenção de dados de consumo de água nos prédios
selecionados foram consultadas duas fontes. Através da empresa Techmetria, obteve‐se o
histórico de consumo dos hidrômetros individuais referente ao ano de 2012 e a alguns meses
de 2013 em cada apartamento dos dois edifícios estudados. Na COMPESA, obteve‐se o histórico
de consumo para os anos anteriores à adoção do sistema de medição individualizada.
‐ Coleta de dados para análise de viabilidade econômica do Edifício A: Quanto aos custos
envolvidos, primeiro foram obtidos os gastos mensais com água e esgoto do Edifício A e os
gastos por apartamento após a individualização da água. O segundo aspecto financeiro levado
em consideração para realização do projeto, foi o custo total que o prédio teve para
implementar o sistema de medição individualizada. A partir da obtenção destes dados, verificou‐
se a viabilidade econômica da adoção da medição individual de água neste edifício através da
avaliação do tempo de retorno do investimento à medida que se diminuem os custos mensais
com água e esgoto após a implantação do sistema.
A figura 1 apresenta os dois edifícios adotados para realização da pesquisa.
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Figura 1. Edifício A e Edifício B.

5
5.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Condomínio horizontal

Os resultados das análises efetuadas, referentes aos dados de consumo individual de água no
condomínio horizontal estudado, reforçam a eficiência do sistema de medição individualizada
como um incentivo à sustentabilidade em áreas urbanas.
A tabela 2 mostra o comportamento dos consumos Total, Médio, Máximo e Mínimo durante os
11 primeiros meses do ano de 2012 no condomínio estudado, bem como os respectivos valores
de contas de água equivalentes a cada consumo, com base na estrutura tarifária da Companhia
Pernambucana de Saneamento (COMPESA) do ano de 2013.
Tabela 2. Variação dos consumos médios e valores equivalentes.

Mês/ano

Janeiro/12
Fevereiro/12
Março/12
Abril/12
Maio/12
Junho/12
Julho/12
Agosto/12
Setembro/12
Outubro/12
Novembro/12
Valor Médio

Consumo total
do condomínio
M³
253
207
299
230
184
184
115
120
161
230
276

Cosumo médio/
Valor equivalente
M³
11,50 R$ 32,35
09,41 R$ 27,59
13,59 R$ 38,97
10,45 R$ 29,02
08,36 R$ 27,59
08,36 R$ 27,59
05,23 R$ 27,59
05,45 R$ 27,59
07,32 R$ 27,59
10,45 R$ 29,02
12,55 R$ 35,67
09,33 R$ 30,05

Consumo máximo/
Valor equivalente
M³
22,65 R$ 69,28
26,61 R$ 84,21
16,41 R$ 47,91
12,15 R$ 34,41
09,92 R$ 27,59
12,49 R$ 35,48
15,05 R$ 43,60
11,20 R$ 31,39
12,18 R$ 19,09
46,92 R$ 184,64
49,47 R$ 197,84
21,37 R$ 70,49

Menor consumo/
Valor equivalente
M³
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
0
R$ 0,00
1,90 R$ 27,59
1,25 R$ 27,59
0
R$ 0,00
0,29 R$ 5,02

A partir da tabela 2 é possível perceber a variação do padrão de consumo nas 22 casas do
condomínio. Esta variação deve‐se principalmente à presença de diferentes tipos de usuários,
sendo alguns, de fato, moradores, e outros que utilizam suas casas eventualmente, geralmente
em fins de semana ou feriados. Percebe‐se ainda na tabela 2 que o volume máximo mensal
consumido por alguns condôminos chega a equivaler mais que o dobro do consumo médio
registrado, a exemplo dos meses de fevereiro e julho de 2012, o que reforça a importância de
se viabilizar o controle da demanda por unidade habitacional. É possível identificar, ainda na
tabela 2, que os usuários com padrão de consumo mínimo não são beneficiados pela estrutura
tarifária atual, na qual cobra‐se um valor fixo mensal de R$ 27,59 por qualquer volume
consumido na faixa de até 10 m³/mês.
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Nota‐se, porém, que caso a cobrança da taxa condominial considerasse o rateio igualitário de
uma única conta de água, através do consumo médio, os usuários que apresentam consumos
mensais máximos seriam beneficiados, e pagariam um valor cerca de 42,63% menor do que
deveriam, como mostra a tabela 3.
Tabela 3. Comparação entre os métodos de cobrança para um usuário A com padrão de consumo máximo.

Usuário A:
padrão de consumo máximo

Cobrança 1:
através de rateio igualitário

Cobrança 2:
medição individualizada

M³
21,37

R$ 30,05

Valor/percentagem que deixaria de
ser pago pelo usuário A caso fosse
adotado o tipo de cobrança 1:

R$ 70,49
Valor

Percentual

R$ 40,44

42,63%

Com base nos cálculos da tabela 3, verifica‐se que, ao se medir o real volume utilizado por um
determinado usuário e garantir que este pagará efetivamente pelo que consumiu, elimina‐se a
possibilidade de que alguns condôminos paguem pelo consumo de outros. Tal fato evidencia a
importância do sistema de medição individual de água sob o ponto de vista social, tendo em
vista que a adoção deste sistema propicia a justiça entre os condôminos, especialmente em
casos em que há uma grande variação entre o consumo dos usuários.
5.2

Condomínios verticais: Edifício A

A análise do impacto da implantação do sistema de medição individualizada no comportamento
dos consumos mensais de água do Edifício A baseou‐se na avaliação dos consumos médios
registrados dos apartamentos após a Individualização. Para isto, foram utilizados dados
referentes ao histórico de consumo mensal deste prédio após a adoção da medição individual.
O Edifício A iniciou a mudança do tipo de medição de água em junho de 2011. Porém, para
avaliação do consumo após a individualização, foram analisados dados de novembro de 2011 a
setembro de 2012, pois, segundo a empresa Techmetria, os meses anteriores a novembro de
2011 foram meses de adaptação e ajustes da implantação do novo sistema.
A figura 2 permite a visualização da diminuição do consumo médio mensal dos apartamentos
nos dois blocos do prédio após a implantação do sistema individual de medição. Nota‐se que
após a transição para o sistema individual de medição, houve uma redução dos consumos
médios mensais dos apartamentos, passando de 11,2 m³ em novembro de 2011, para 9,3 m³ em
dezembro do mesmo ano no Bloco 1. O Bloco 2 comportou‐se de maneira semelhante,
apresentando uma redução de 1,5 m³ no segundo registro mensal após a individualização do
consumo.

Figura 2. Consumo mensal médio dos apartamentos‐ Edifício A.
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5.3

Condomínios verticais: Edifício B

No Edifício B, a comparação do consumo teve uma abordagem diferenciada. Neste caso, foram
analisados dados de medição coletiva no período de abril de 2007 a janeiro de 2008, e dados de
medição individual neste mesmo intervalo de meses para os anos de 2012 e 2013. Esta nova
abordagem deve‐se ao fato de o consumo de cada mês ser influenciado por características
específicas, como a estação do ano a qual pertencem, feriados e período de férias escolares.
Escolheram‐se os anos de 2007 e 2008 para análise dos consumos no período de medição global,
pois o histórico de consumo de água da COMPESA apresentava valores atípicos para os anos de
2009 e 2010. Além disso, foram obtidas contas de água referentes a 2007 e 2008 através de
visitas ao Edifício B, possibilitando a confirmação dos valores destas contas com os registrados
no histórico da COMPESA. A figura 3 mostra a variação do consumo mensal de água no Edifício
B nos dois períodos de medição.

Figura 3. Comportamento do Consumo no Edifício B‐ medição global e individual.

Verifica‐se na figura 3 que, com exceção do mês de maio, todos os meses analisados
apresentaram uma redução significativa do consumo após a individualização da água. Meses
que apresentam geralmente um baixo consumo, tiveram uma redução ainda maior após a
implantação do sistema de medição individualizada de água. Como exemplo tem‐se o mês de
julho, que em 2007 registrou um consumo de 624 m³, e no ano de 2012 apresentou um consumo
de 516 m³, o que indica uma redução percentual de 17,3%.
5.4

Viabilidade econômica

A análise de viabilidade econômica para adoção do sistema de medição individualizada foi feita
apenas para o Edifício A dos condomínios verticais, tendo em vista que o condomínio horizontal
já foi projetado com hidrômetros individuais em suas unidades habitacionais.
A partir do cálculo do valor médio das contas de água do Edifício A, para os 6 meses que
antecederam, e para os 6 meses que sucederam a individualização da água, observou‐se que a
percentagem média mensal de economia no edifício, após a implementação da individualização,
foi de aproximadamente 16%. Esta percentagem representa um valor médio mensal
economizado de R$ 1133,47 para o condomínio. A partir destes valores, fez‐se o cálculo do
tempo estimado de retorno do investimento realizado no Edifício A para adoção do sistema
individual de medição de água, como mostra a tabela 4.
Tabela 4. Tempo estimado de retorno do investimento no Edifício A.

Custo total de implantação
do sistema no Edifício A
R$ 54.000,00

Economia média mensal após a individualização/
Tempo estimado de retorno do investimento (meses)
R$ 1.133,47

48

Conforme a tabela 4 observa‐se que o tempo médio de retorno do investimento inicial feito no
Edifício A para implementação do sistema de medição individualizada é de 48 meses, ou seja, 4
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anos. O tempo de retorno, no entanto, pode diminuir se forem considerados os aumentos
anuais das tarifas para o cálculo das contas de água. No ano de 2013, por exemplo, houve um
reajuste de 5,19% das contas de água no estado de Pernambuco de acordo com a COMPESA.
Desta forma, mesmo com a redução do consumo após a individualização da água, as contas
podem apresentar valores semelhantes ou superiores em relação aos meses com maior
consumo médio devido ao aumento anual das tarifas.
6

CONCLUSÕES

Da análise dos dados recolhidos emerge o fato de os sistemas de medição individualizada
apresentarem‐se como uma ação eficaz na racionalização do uso da água, uma vez que se
identificou uma redução do consumo e do desperdício de água nos edifícios estudados.
‐ Verifica‐se deste modo a possibilidade de garantir, a cada usuário, que o valor pago das suas
contas de água corresponda exclusivamente aos seus consumos individuais;
‐ Incentiva‐se um comportamento responsável, com redução efetiva dos consumos, pois este se
traduz na economia das faturas da água;
‐ O investimento a realizar apresenta um período de retono de cerca de 4 anos, que poderá ser
reduzido em face do aumento das tarifas de água. A amortização do investimento não
contabiliza os ganhos ambientais associados à poupança em termos do tratamento das águas
para consumo.
Ao término desta pesquisa, espera‐se que o conhecimento a respeito da medição
individualizada possa estimular a adoção deste sistema em edifícios residenciais visando à
redução do consumo de água. Espera‐se ainda incentivar o desenvolvimento de novas medidas
sustentáveis que contribuam com a redução dos desperdícios através do uso racional da água.
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ABSTRACT: The aim of this article is to analyse how CAE (Environmental Certification of
Buildings) systems include the LCA (Life Cycle Assessment) technique in housing types at the
Brazilian context. For this purpose uses the exploratory research on literature and document
review. The results show all CAE have started at least the life cycle thinking as a basis for
knowledge by the various stakeholders. Some efforts have CAE more suitable for use in technical
purposes, such as the BREEAM and LEED. The BREEAM classifies materials chosen on LCA
approach and LEED makes ponderation of credits in categories using the method of
characterization TRACI impact. It points applicability projections of LCA technique inserted in
the categories related to materials, this category is considered standard for evaluation by all
CAE.
Keywords: Life Cycle Assessment, Environmental Certification of Building, Impact Assessment.
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar como os sistemas CAE (Certificação Ambiental
de Edificações) contemplam a técnica de ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) em tipologias
habitacionais no contexto brasileiro. Para este objetivo, utiliza‐se a pesquisa exploratória por
meio de revisão bibliográfica e documental. Os resultados mostram que todas as CAE já
iniciaram pelo menos o pensamento de ciclo de vida como base para conhecimento por parte
dos diversos atores interessados. Algumas CAE possuem iniciativas com propósitos mais
adequados ao uso da técnica, como é o caso do BREEAM e LEED. O BREEAM classifica os
materiais escolhidos por meio de abordagem de ACV e o LEED realiza ponderação dos créditos
das categorias utilizando o método de caracterização de impacto TRACI. Aponta‐se projeções de
aplicabilidade da técnica de ACV estar inserida nas categorias relacionadas aos materiais,
categoria esta, considerada como padrão para avaliação por todas as CAE.
Palavras‐chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Certificação Ambiental de Edificações, Avaliação de
Impacto.
1

INTRODUÇÃO

A evolução dos conceitos de desenvolvimento sustentável e novos modelos econômicos fez com
que o setor da construção civil se posicionasse estrategicamente frente aos impactos por ela
causados, introduzindo no mercado sistemas de avaliação ambiental de edificações derivados
de procedimentos de avaliação ambiental de processos ou produtos (Severo; Carvalho Filho;
Sousa, 2012; Silva, 2003). Esses sistemas de avaliação são qualitativos e se baseiam no
desempenho relativo ambiental de uma construção, quando comparada a outros edifícios de
diferentes alternativas de concepção (Cole, 1998).
Estes sistemas surgiram na década de 90 na Europa, EUA e Canadá, com o intuito de medir o
desempenho ambiental em prol do desenvolvimento da sustentabilidade. Para o contexto
brasileiro estes sistemas foram trazidos de forma generalizada por não apresentarem
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flexibilidade de adaptação a diferentes contextos locais, como por exemplo, o LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) sistema americano (BUENO, 2010), ou BREEAM – Building
Research Establishment Environmental Assessment Method, da Inglaterra.
Segundo Rebitzer (2004), para atingir o desenvolvimento sustentável necessita‐se de sistemas
e ferramentas que ajudem a quantificar e comparar os impactos ambientais dos bens (produtos)
e serviços para a sociedade.
Neste sentido, a técnica de ACV se enquadra para auxiliar na avaliação de desempenho
ambiental de edificações de forma a alcançar dados quantitativos. A ACV permite avaliar os
impactos de um sistema de produto, sistematicamente, por todo o seu ciclo de vida.
Dessa forma o direcionamento deste trabalho tem como objetivo analisar como os sistemas CAE
(Certificação Ambiental de Edificações) contemplam a técnica de ACV (Avaliação do Ciclo de
Vida) em tipologias habitacionais no cenário brasileiro nas fases iniciais de projeto do ambiente
construído.
1.1

Desempenho Ambiental – DA

De acordo com a ABNT (2004), DA são os resultados da gestão de uma organização sobre seus
aspectos ambientais, tendo como aspectos ambientais, os elementos das atividades ou
produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Sendo a
ADA (Avaliação de Desempenho Ambiental) um processo e instrumento destinado a auxiliar as
decisões da gestão relativas ao DA de uma organização através da seleção de indicadores,
análise de avaliação da informação em função dos critérios de desempenho ambiental,
comunicação, por último, revisão e melhoria periódica deste processo.
1.2

Certificação Ambiental de Edificações – CAE

As CAE são sistemas desenvolvidos para ADA nas fases de planejamento, construção, reforma e
operação de ambientes construídos (novos ou pré‐existentes). Em relação à divulgação as CAE
podem ser “orientadas para o mercado” ou “orientadas para pesquisa”. Para as orientadas ao
mercado, as avaliações são desenvolvidas para serem de fácil acesso aos projetistas ou para
divulgar a importância da dedicação continua de melhorar a qualidade ambiental de projetos,
obra e operação pelo mercado. Para os orientados a pesquisa, as avaliações evidenciam o
desenvolvimento de uma metodologia com base científica aprofundada com o intuito de
colaborar com novos sistemas (Silva, 2003).
1.3

Avaliação do Ciclo de Vida – ACV

ACV é uma técnica de gestão ambiental que compila e avalia as entradas, saídas e impactos
ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida (ABNT, 2009). A
ACV pode ser usada para avaliar sistemas complexos como as edificações. A avaliação se baseia
em quatro fases: (1) definição de objetivo e escopo, (2) análise de inventário (ICV), (3) avaliação
de impactos (AICV), e (4) interpretação (ABNT, 2009).
Uma das fases considerada importante para a interpretação dos resultados é a AICV. Nesta fase
os dados coletados na fase anterior (ICV) são caracterizados em resultados de impacto de
indicadores associados ao sistema de produto em estudo, ampliando o entendimento de sua
significância ambiental (ABNT, 2009).
2

MÉTODO DE PESQUISA E RESULTADOS

Para esta pesquisa bibliográfica e documental foram adotadas as seguintes etapas
metodológicas: (i) Seleção dos sistemas CAE para discussão; (ii) Análise em relação às principais
características de cada sistema CAE; (iii) Identificação em relação as categorias de avaliação com
abordagem de CV (Ciclo de Vida); (iv) Identificação das fases do ciclo de vida da edificação
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utilizadas nos sistemas CAE e (v) Correlação dos aspectos e impactos dos principais métodos de
caracterização da fase de AICV (Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida) com as categorias de
avaliação dos sistemas CAE selecionados.
2.1

Seleção dos sistemas CAE para discussão

Foram levantados os sistemas CAE mais difundidos no mundo e após foi realizada a seleção para
o estudo. Os sistemas CAE foram selecionados com os critérios seguintes: aplicação ao cenário
brasileiro; processo de certificação para tipologia habitacional; e tenham empreendimentos em
processo de certificação ou já certificados no Brasil. Os sistemas selecionados foram: AQUA,
BREEAM, Casa Azul e o LEED. O sistema DGNB não foi selecionado para este estudo em virtude
de não atender ao item dois desta seleção.
2.2

Análise em relação às principais características de cada sistema CAE

Foi realizado um mapeamento com cinco itens relacionados a características de cada sistema:
categorias de avaliação; aplicabilidade; metodologia de avaliação; complexidade de aplicação e
sistema de classificação, os resultados são mostrados na Figura1.
 Categoria de avaliação da CAE: identifica quais as categorias de avaliação que cada
sistema CAE utiliza para avaliar a edificação submetida ao processo de certificação.
 Aplicabilidade: mostra para qual país a CAE foi desenvolvida, se foi desenvolvida levando
em consideração as especificidades nacionais, se foi adaptada ao local ou ainda se foi
desenvolvida para ser utilizada de forma internacional.
 Metodologia de avaliação: indica como se procedem cada etapa a seguir no processo de
avaliação, se são realizados por meio da tabulação de dados e como é feito o tratamento
dos dados.
 Complexidade de aplicação: assinala o grau de dificuldade para aplicação. Se o sistema
utiliza de consultor, se utiliza de formulário de checklist ou questionário para cada
categoria de avaliação.
 Sistemas de classificação: apresenta os níveis que os sistemas adotam para classificar o
desempenho de cada edificação.

Figura 1 ‐ Principais características de cada Sistema. Fonte: Bueno (2010) adaptado por Cardoso e Pablos (2014)
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2.3

Identificação das categorias de impacto com abordagem de ACV

Identificou‐se nos referenciais técnicos de cada CAE selecionada, quais categorias de avaliação
abordam o ciclo de vida para materiais, componentes e/ou sistemas construtivos para
edificações a serem construídas, que viabilizem o desempenho ambiental dos mesmos. Para
isto, considerou‐se a leitura e interpretação das categorias, subcategoria e critérios de cada CAE
para edifícios novos, da seguinte forma:
 Avaliação da qualidade ambiental;
 Requisitos normativos;
 Atestem selos de qualidade de acordo com programas de qualidade ou declarações
ambientais dos produtos;
 Pensamento de ciclo de vida: origem, uso e destinação final.
As categorias identificadas nas CAE com abordagem de ciclo de vida estão resumidas na Tabela
1.
Tabela 1 – Resumo das categorias com abordagem CV

CAE
AQUA
BREEAM
Casa Azul
LEED

Categorias c/ abordagem de cv
Qualidade dos componentes
Materiais
Uso da terra e Ecologia
Conservação de recursos materiais
Materiais e Recursos

O sistema AQUA tem todas suas preocupações inseridas na subcategoria relacionada a
qualidade ambiental dos materiais, produtos e equipamentos que serão utilizados na obra. Estas
preocupações estão relacionadas a escolha dos materiais, produtos e equipamentos, na etapa
de projeto e execução, que tem alguma comprovação de que sejam de qualidade e não sejam
prejudiciais a saúde humana e ambiental.
Tais preocupações são pré‐requisitos para se alcançar a certificação em seu menor nível. Apenas
a preocupação para estudos de diferentes cenários dos produtos a serem escolhidos na etapa
de projeto que a pontuação é de 1 ponto se for implementado ou se escolhido é pré‐requisito
para se alcançar o nível máximo da certificação.
A forma de comprovação destas preocupações é por meio de selos, certificados ou estejam em
conformidade com os programas nacionais de qualidade e até mesmo com alguma declaração
de qualidade.
Pode‐se perceber que o AQUA trabalha a questão do ciclo de vida dos materiais com a
responsabilidade voltada para os fabricantes e fornecedores dos produtos. O empreendedor
que passa por este certificação deve buscar no mercado produtos que já forneçam informações
de dados ambientais quantificáveis e relevantes, sobre os aspectos ambientais, de conforto e
de saúde dos produtos e materiais da construção.
O BREEAM classifica os materiais por meio de metodologia de um perfil ambiental do mesmo
baseando se na Avaliação do Ciclo de vida. A escolha dos materiais, para a construção da
estrutura e acabamento, deve ter origem documentada atestando que são fabricados em
conformidade e de forma lícita. Outro quesito que a CAE aborda é a subcategoria “pegado do
edifício” a qual visa a otimização do uso dos materiais e água. A classificação ocorre por meio de
equação da relação da área interna útil da edificação com a área de maio piso da mesma.
A pontuação dessas subcategorias varia entre 1 a 6 pontos, podendo ser utilizadas para alcançar
qualquer nível da certificação. A comprovação destes créditos se dá por documentação nas fases
de projeto e ao término da construção.
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O sistema Casa Azul tem a preocupação em reduzir o consumo de recursos naturais e aumentar
a vida útil das edificações. Esta vida útil é definida por meio do resultado da influência dos
materiais, microclima do ambiente natural e sobre os detalhes de construção da edificação. Um
material pode ter durabilidade em determinada situação e ser menos durável em outra, no
então, todos os materiais são degradáveis. A degradação pode ser retardada se o uso dos
diversos materiais for adequado e o processo de degradação destes seja levado em
consideração (John; Prado, 2010).
Na categoria “conservação de recursos materiais”, o referencial técnico faz menção a
ferramenta ACV, como sendo para uso futuro no Brasil, onde cada fabricante deverá informar,
além das características técnicas associadas a cada material, os fluxo de matéria e energia
típicos, sendo estes dados a serem utilizados pela plataforma BIM (Building Information
Modelling). Desta maneira o projetista no futuro, ao selecionar um produto terá as informações
de dados quantitativas e qualitativas ambientais (John; Prado, 2010).
Atualmente, inseridos nesta categoria “conservação de recursos materiais”, relacionados ao
ciclo de vida dos materiais e componentes estão as subcategorias “Qualidade dos materiais e
componentes”, “Fôrmas e escoras reutilizáveis” e a “Madeira plantada ou certificada”. Sendo os
dois primeiros quesitos obrigatórios para certificação mínima (Bronze) e a terceira pontua nos
níveis “Prata” e “Ouro”.
A qualidade dos materiais e componentes ocorre na concepção do projeto por meio da seleção
dos materiais e fornecedores, na etapa da construção, pela educação dos usuários e operadores.
Desta maneira, os resultados positivos são obtidos por empresas que adotem sistema de gestão
de qualidade na fabricação de seus produtos, a correta especificação técnica dos mesmos e que
estes produtos possuam certificados de qualidade emitidos por entidades certificadoras com
notória reputação ou por processo de seleção de fornecedores que inclua a análise da qualidade
dos produtos.
As Fôrmas e escoras reutilizáveis incentivam a redução de impacto ambiental relacionados ao
consumo de madeira serrada amazônica. O emprego de fôrmas bem projetadas e executadas
com materiais duráveis aumenta a produtividade da obra e a montagem e desmontagem rápida
com um mínimo de serviços de reparo e com a construção de qualidade, tais como a prevenção
de vazamentos de concreto e variações de recobrimento de armaduras, que podem levar a
corrosão de armaduras e falhas na estrutura (John; Prado, 2010).
Por último a questão da madeira plantada ou certificada pelo FSC e Cerflor, extraída de acordo
com um plano de manejo de longo prazo, prevê e planeja a extração de forma a minimizar o
impacto na floresta remanescente possibilitando a renovação. Desta maneira, evita‐se a
redução de estoques de carbono nas florestas e preservam‐se biomas e reduzem‐se as emissões
de gases do efeito estuga (GEE). A plantação destas madeiras de rápido crescimento, se
empregadas em aplicações de grande vida útil, retira‐se carbono da atmosfera por longos
períodos, colaborando para atenuar o efeito estufa (Zenid, 2009).
O sistema de avaliação do LEED é baseado a partir de uma perspectiva do edifício ao longo do
ciclo de vida de um edifício em que estejam em equilíbrio os princípios ambientais, práticas
estabelecidas e conceitos emergentes. A CAE LEED é a única que trabalha em sua avaliação de
impactos com método de caracterização utilizados em estudos de ACV, no caso o TRACI. O
método TRACI é utilizado para fazer as ponderações nos créditos das categorias.
A categoria “Materiais e Recursos“ é a que está mais direcionada com as questões de ciclo de
vida de materiais, trabalhando com as subcategorias relacionadas ao reuso de materiais,
utilização de materiais regionais e de rápida renovação, além de pensar na questão do uso de
madeira certificada. A pontuação destas subcategorias tem menor pontuação, variando de 1 a
2 pontos, sendo que nenhuma delas é considerada como critério obrigatório. A pontuação
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destes vai estar relacionada a número de percentagem sobre o valor de custo total de materiais
de construção.
2.4

Identificação das fases de ciclo de vida da edificação utilizadas nos sistemas

O ciclo de vida de uma edificação é constituído por processo informativo e físico. No processo
físico estão as fases de planejamento e projeto. O processo físico é constituído pelas fases:
extração, transporte, fabricação dos materiais, construção, uso e operação, manutenção e
desativação. Este item identificou o que as CAE trabalham em cada uma destas fases do processo
informativo e físico.
Estas fases de ciclo de vida estão relacionadas, neste trabalho, diretamente com os materiais,
componentes e sistemas construtivos. A identificação foi realizada nas CAE considerando‐se a
fase em relação a estes itens, para que esta identificação se tornasse um estudo contínuo sobre
o mesmo item no objeto de estudo, a edificação.
As Tabelas 2 e 3 mostram o resumo desta identificação das categorias das CAE utilizadas nas
fases de ciclo de vida.
Nota‐se que as fases de planejamento e projeto estão relacionadas ao a gestão do
empreendimento proposta por cada CAE. Esta gestão mostra todo o direcionamento do
processo de certificação, as exigências das fases de projeto e construção e, também os objetivos
previstos para o perfil ambiental do empreendimento.
A fase de extração do material está relacionada em todas as CAE, as categorias que estabelecem
os critérios para a seleção de material a ser utilizado na edificação. No AQUA é promovida esta
fase de extração com a exigência da conformidade em relação a procedência dos recursos
naturais empregados. Na CAE BREEAM e Casa Azul, além da exigência da conformidade, estas
listam os materiais que devem ser considerados. O LEED propõe a reutilização de materiais,
como forma de diminuir a extração de matéria‐prima.
Tabela 2 – Resumo da identificação das categorias das CAE utilizadas nas fases de CV

CAE

Planejamento

AQUA

Projeto

Extração

Transporte

Relacionado a organização e
não as categorias.

Qualidade
dos compo‐
nentes

BREEAM

Gestão.

Gestão.

Materiais.

Casa
Azul

Qualidade ur‐
bana.

Projeto e
conforto.

Con‐
servação de
recursos
materiais.

LEED

Relacionado a organização e
não as categorias.

Relação do edifício com
o seu entorno;
Gestão da
Energia;
Qualidade dos compo‐
nentes
Gestão;
Energia e Emissões de
CO2;
Transporte.
Qualidade
urbana;
Conservação de recur‐
sos
materiais.
Espaço
Sustentável;
Materiais e
Recursos.

Materiais e
Recursos.

Fabricação
materiais
Qualidade dos
componentes

Materiais.

Conservação
de recursos
materiais.

Materiais e
Recursos.

Em relação à fase de transporte, ressalta‐se a mobilidade com o entorno, por meio de
transportes alternativos, este aspecto é considerado por todas as CAE. Outros aspectos
abordados para a fase de transporte é a escolha de materiais que estejam a 300 km ou 800 km

1238

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

para as CAE AQUA e LEED, respectivamente. O Casa Azul também faz menção, porém, sem
estipular distâncias. Ainda em relação ao transporte o BREEAM promove o monitoramento do
nº de registros de transporte para a obra, a fim de medir as emissões de CO2.
Observa‐se que na fase de fabricação, as CAE estabelecem critérios para seleção dos materiais
na edificação, assim como na fase de extração. O AQUA faz menção a promoção do uso de
cimento CP III e CP IV. O sistema BREEAM tem a preocupação na escolha de fabricantes
“responsáveis”, os quais devem fornecer dados de fabricação de entradas ou extração dos
recursos utilizados e a CAE ainda faz uma lista dos materiais a serem considerados.
Ainda em relação à fase de fabricação, a CAE Casa Azul relaciona a escolha de materiais,
componentes construtivos, dispositivos economizadores de água e equipamentos geradores de
energia que tenham sido fabricados por empresas em conformidade com o Ministério das
Cidades e o PBQP‐H.
O LEED vincula a fase de fabricação ao reuso de materiais para elementos estruturais e não
estruturais, gestão dos resíduos sólidos para reuso na construção civil e também na escolha de
materiais com conteúdo reciclado, para estes com o intuito de se diminuir os impactos
relacionados ao processo de fabricação dos materiais.
Tabela 3 – Resumo da identificação das categorias das CAE utilizadas nas fases de CV

CAE
AQUA

BREEAM

Casa
Azul

LEED

2.5

Construção
Relacionado
a
organização
e não as
categorias.
Relacionado
a
organização
e não as
categorias.
Relacionado
a
organização
e não as
categorias.
Relacionado
a
organização
e não as
categorias.

Uso e Operação
Canteiro sustentável;
Gestão da
conservação e da
manutenção

Manutenção
Gestão da
conservação e da
manutenção

Desativação
Gestão dos resíduos;
Canteiro sustentável;
Gestão da água.

Gestão;
Energia e Emissões de
CO2;
Água;
Resíduos.
Práticas sociais.

Gestão.

Gestão;
Materiais;
Resíduos.

Não consta.

Espaço Sustentável;
Uso Racional da Água.

Não consta.

Conservação de
recursos materiais;
Gestão da água;
Projeto e conforto;
Práticas sociais.
Espaço Sustentável;
Materiais e
Recursos.

Correlação dos aspectos e impactos dos principais métodos de caracterização da fase
de AICV com as categorias de impacto dos sistemas selecionados

Os métodos para a classificação das categorias de avaliação de impacto de ciclo de vida das
certificações ambientais escolhidos para este trabalho foram os mais utilizados atualmente e
suas categorias podem ser aplicadas no contexto internacional, tendo em vista que o Brasil não
possui um método específico, são eles: CML2002, EDIP97, USEtox, Impact World+. A Tabela 1
relaciona as categorias de impacto destes métodos de AICV utilizadas nas categorias de
avaliação das CAE.
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Tabela 1 – Relação das categorias de impacto dos métodos de AICV com as CAE
(A – AQUA; B – BREEAM; C – Casa Azul; L – LEED)

Categorias de
Impacto
Mudanças
climáticas
Consumo dos
Recursos
Uso da terra
Uso da água
Toxicidade
Humana
Diminuição de
Ozônio
Criação de
Ozônio
Fotoquímico
Ecotoxicidade
Eutrofização
Acidificação

3

CML 2002
Midpoint

EDIP 97
Midpoint

USEtox
Midpoint

X

X

‐

Impact World+
Midpoint e
Endpoint
X

X

X

‐

X
‐
X

X
‐
X

X

CAE
A

B

C

L

X

X

X

X

X

‐

X

X

‐

‐
‐
X

‐
‐
X

‐
X
X

X
X
X

X
X
‐

X
X
X

X

‐

X

X

X

X

X

X

X

‐

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

‐
X
X

‐
‐
X

‐
‐
X

‐
‐
X

‐

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da técnica de ACV nas CAE mostrou‐se em passos iniciais. Todas as CAE já iniciaram
pelo menos o pensamento de ciclo de vida como base para conhecimento por parte dos atores
interessados. Algumas CAE possuem iniciativas com propósitos mais adequados ao uso da
técnica, como é o caso do BREEAM e do LEED. O BREEAM classifica os materiais escolhidos por
meio de abordagem de ACV, sendo esta, a ser comprovada com documentação de origem da
fabricação. O LEED faz a ponderação dos créditos das categorias utilizando o método de
caracterização de impacto TRACI (desenvolvido para o contexto da américa do norte).
Um fator importante identificado foi a questão das fases de ciclo de vida abordadas pelas CAE,
em suma, quase todas propõe as fases de extração, transporte, fabricação, construção, uso e
operação e a desativação nas categorias de avaliação com foco na escolha de materiais.
Observando‐se que as fases de planejamento, projeto e manutenção são abordadas em algumas
certificações, como o BREEAM. O AQUA promove somente a fase de manutenção em suas
categorias. O Casa Azul trabalha só com a categoria direcionada ao planejamento e projeto, e
não com a fase de manutenção. Por fim, o LEED não direciona nenhuma categoria a respeito do
planejamento, projeto e manutenção.
Destaca‐se ainda sobre as categorias de avaliação CAE que relacionam os aspectos ambientais
dos métodos de AICV. As CAE têm propostas correlacionadas com os aspectos de mudança
climática, uso da água, diminuição de ozônio, criação de ozônio fotoquímico e acidificação.
Isoladamente, as CAE BREEAM e Casa azul relacionam questões sobre o consumo de recursos.
Além, as CAE BREEAM, Casa Azul e LEED propõem categorias relacionadas ao uso da terra. Em
relação a toxicidade humana, são apontados parâmetros nas CAE AQUA, BREEAM e LEED.
Observa‐se que os aspectos sobre a ecotoxicidade não são relacionados por nenhuma CAE.
Sabendo‐se que os métodos de AICV têm categorias de impacto desenvolvidas para contexto
local, regional e global, pode‐se considerar para o uso no contexto brasileiro, com base na
literatura existente o uso de métodos que possuem categorias com abordagem global para
serem utilizados como fator de ponderação nas categorias das CAE, são eles: CML 2002
(considerado de aplicabilidade global, pois das 25 categorias, apenas duas são aplicáveis
somente na Europa), EDIP 97, USEtox, Impact World+.
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Outra questão relevante é o uso da tecnologia BIM para realizar avaliações de ciclo de vida, o
sistema Casa Azul faz menção para no futuro a integração nas fases de projeto. No entanto, se
faz emergencial para uso no processo de projeto atual, os quais já poderiam iniciar as simulações
de projetos utilizando recursos do BIM.
Aponta‐se sobre as projeções de aplicabilidade da técnica de ACV estarem inseridas nas
categorias relacionadas aos materiais, categoria esta considerada como padrão para quase
todas as CAE. Isto seria possível, se as CAE considerassem em alguma fase do empreendimento
para a escolha de material a ser determinado a aplicação de um estudo de ACV como critério
obrigatório.
Ainda assim, necessita‐se que os dados dos estudos de ACV para o setor da construção civil e
em geral, sejam adequadamente validados por especialistas e consequentemente os resultados
reflitam os potenciais impactos do estudo.
4
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ABSTRACT: The development of the construction sector has forwarded the search of new tech‐
nologies to increase the optimization of the systems involved in construction work. Most failures
in the building system originate in the processes of conception and execution. The right defini‐
tion of the requirements system is essential for the success of an intelligent “green” project. The
necessary requirements to be considered are: quality, patterns, target cost, economics input,
technological level, durability, safety, operational methods and maintenance. This paper was
started with the bibliographical research and identification of the applicability of bioclimatic
zoning concepts and their performance in buildings to make them more sustainable. In this case
study, the soil laboratory of the P.U.C.C.A.M.P, was analyzed with the purpose of identifying
possible results of the application of the norm ABNT‐NBR 15220, which regulates the thermal
performance of buildings and the norm ABNT‐NBR, which regulates the performance of housing
constructions. Finally, the paper suggests measures to be taken for more sustainable building
options for the acquisition of an environmental certification of quality, ensuring the reform of
construction methods in accordance with sustainability criteria.
Keywords: Thermal Comfort, Bioclimatic Zone, Sustainability
RESUMO: O desenvolvimento do setor da construção tem impulsionado a busca de novas
tecnologias para proporcionar a otimização dos sistemas envolvidos no trabalho civil. A maioria
das falhas em sistemas de construção se origina nos processos de concepção e execução. A
correta definição de requisitos do sistema é essencial, para o sucesso do projeto inteligente e
verde. Existem alguns requisitos gerais na definição dos sistemas de construção que necessitam
ser considerados, tais como: padrão de qualidade, custo, economia de insumos, nível
tecnológico, durabilidade, segurança, facilidade de operação e manutenção. Na presente
pesquisa é realizada a pesquisa bibliográfica e, a identificação da aplicabilidade de conceitos de
zoneamento bioclimático e desempenho em edifícios, para torná‐los mais sustentáveis. Como
estudo de caso, foi analisado o edifício dos laboratórios de solos da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC), localizada em Campinas ‐ SP. Identificando alguns possíveis
resultados com o uso das normas da ABNT‐NBR 15220 Desempenho térmico de edificações e
ABNT‐NBR Edificações Habitacionais ‐ Desempenho. Por fim, são sugeridas medidas a serem
tomadas para obtenção de certificação ambiental, garantindo a reforma da edificação em
conformidade com os critérios de sustentabilidade.
Palavras‐chave: Conforto Térmico, Zoneamento Bioclimático, sustentabilidade
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1.

INTRODUCTION

Studies point at a housing deficit in Brazil; around 7 million dwellings are in urgent need. In ad‐
dition, many existing dwellings still lack the adequacy of the basic necessary requirements. How‐
ever this great need for new housing should not compromise the careful planning necessary in
the project phase of construction. Actually, as we contemplate the existing buildings, it is possi‐
ble to observe that many of them were built in a negligent way, not only in terms of offering
adequate quality of life, but also in relation to the preservation of the environment. Naturally,
the accelerating growth of society impacts environmental demands, which in turn become more
and more meshed in urban and state laws. Sustainability has as its ultimate goal to decrease
environmental impact, thus favoring the development of the construction projects integrated
with the environment, granting a good quality life to the dwellers. Consequently, sustainability
is set on three pillars: natural surroundings, environment, society and economy.
This paper presents the contents of a research carried out at the P.U.C.C.A.M.P, and proposes
the assessment of the thermal comfort of the building that lodges the laboratory of soil studies.
This assessment is the initial diagnosis to the proposition of sustainable modifications and ad‐
aptations, which not always demand a great application of financial resources for the renovation
of the laboratory space being studied.
The research illustrates the application of lean construction for the adaptation of the building,
together with concepts of sustainability to promote thermal comfort, utilizing very simple
measures of adaptation. The research presents studies of the methods of analysis, adequation
of sustainable conditions, minimization of energy consumption and calculations of thermal per‐
formance according to the bioclimatic zoning. The case study is being developed in exploratory
and preliminary way towards the development of a study plan of undergraduate scientific initi‐
ation at PUC‐Campinas. The objective of this study case is to verify the possibility of adaptation
of a building in search of a certification of sustainability.
2.

DEVELOPMENT

2.1 SUSTAINABLE
Nowadays, the sustainable project is a new model of construction project, which has its own
story, and the intelligent project is a result of its evolution. An intelligent building is a sustainable
building because it meets the environmental needs of the future building, using the natural re‐
sources in way that will lead to efficient consumption of energy, water and other materials. LINS,
Clarissa (2012), definition of “corporative sustainability” explains what an intelligent project
should be.
“Corporative sustainability is simply the incorporation of social and environmental criteria in the
decision making process. In other words, it means that investment decisions, the acquisition and
sales of assets, changes in the productive process or the development of new products will take
into account aspects such as the emission of greenhouse gases, the existence of environmental
liabilities, the respect to human nights in the productive chain or the payment of water use,
among others.” (LINS, 2012)
2.2 SUSTAINABLE BUILDINGS
The concept of sustainable buildings incorporates not only the concepts of intelligent buildings
but also the concepts of Lean Construction, which demands a concern with the reduction of
waste during the construction process and the maintenance of the buildings.
For GODFOURD et. al. (2004), by understanding and engaging the processes of creating the built
environment it is possible to seek inspiration from Nature not only about materials and mecha‐
nisms but about risk. The author points out that a sustainable construction must consider all the
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life span of a building, trying to project on the environmental quality not only performance qual‐
ity but also values for the future generations.
For GODFOURD et. al. (2004), sustainable building involves considering the whole life of build‐
ings, taking environmental quality, functional quality and future values into account. Sustainable
building design is therefore the thoughtful integration of architecture with electrical, mechanical
and structural engineering resources. In addition to express concern for the traditional aesthet‐
ics of massing, orientation, proportion scale, texture, shadow and light, the facility design team
needs to be concerned with long‐term costs: environmental, economic and human. Buildings
contribute to the quality of life much more than we realize.
According to MARTINEZ (2009), the concepts of sustainability are being implemented in the field
of civil engineering in order to reduce energy consumption and its inherent waste tackled by the
Lean Construction methodology. These new sustainable construction is known as “green build‐
ings”.
MARTINEZ (2009) states that the green buildings are conceived within the concept that they
should threaten the environment as little as possible. This concept encompasses the whole pro‐
cess, from the choice of materials to be utilized in the construction phase to the environmental
maintenance costs of the building throughout its utilitarian life.
2.3 INTELLIGENT BUILDINGS
According to CASTRO E NETO (1994 apud MESSIAS, 2007), the concept of intelligent construction
has evolved a lot, and studies show that this concept walks hand‐in‐hand with the concept of
construction sustainability. Intelligent buildings, according to the IBI (Intelligent Building Insti‐
tute of the United States) are buildings that offer a productive and economical environment
based on the optimization of four basic elements: structure (structural components of construc‐
tion, architectural elements, interior finishing and furniture); systems (ambient control, heating,
ventilation, air conditioning, lighting, safety and electrical power); services (voice communica‐
tion, data, images, cleaning) and the management (tools to control the building) of the interre‐
lations among them.
An “intelligent” construction needs to provide the users with comfort, safety, and above all,
economy, not only related to the direct costs (water, light, telephone), but also related to the
indirect costs, such as maintenance and operation; in addition to having in its conception all the
studies of the environmental issues, sustainability, as well as the efficient utilization of resources
and technologies.” (MESSIAS, 2007)
Intelligent buildings actually present a tendency towards costs compatible with the greater con‐
suming market, having been planned according to a preliminary integrated project.
2.4 ENVIRONMENTAL COMFORT
According to PINTO et. al. (2009), the concept of environmental sustainability implies in decreas‐
ing the environmental impact that a construction causes in its natural surroundings; yet granting
the life quality of those who live or go there. For this purpose to be achieved, one of the most
important factors is the reduction of energy consumption, which is a limited resource badly,
utilized in the constructions. Although the Brazilian population still presents a low consumption
of energy ‐ compared to other countries – there is still potential for its growth. The NBR 15220
Thermal Performance of Buildings, proposes the assessment of thermal performance of build‐
ings, which may be done either during the project phase or after its accomplishment. The as‐
sessment of the construction must be performed with the help of “in loco” measurements of
variables representing performance, while the project assessment may be done with the help
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of computer simulation or through the verification of compliance with the construction direc‐
tives. The NBR 15220 – part 3 presents recommendations of construction directives and detail‐
ing of strategies of passive thermal conditioning, based on fixed conditions and parameters.
3.

METHODOLOGY

For the development of the case study, a research was made to understand the sustainability
and other important concepts of thermal comfort applied to the theme. Thermal comfort was
the first criteria chosen to be analyzed, due to the facility to perform the diagnosis, and promote
improvements based on the concepts of sustainable projects. There was also a study carried out
on the bioclimatic zoning of the region of Campinas, and calculations were done to evaluate the
thermal performance of a building which has as its function to accommodate students attending
experimental classes about the subjects of soil and construction materials at the P.U.C.C.A.M.P.
The methodology applied comprehended the following stages: (i) knowledge of the in force
norms for deeper technical studies of bioclimatic zoning; (ii) definition of the necessary param‐
eters for the projects; (iii) calculations of thermal performance and bioclimatic zoning. To meet
the requirements of items (ii) and (iii), the construction directives were studied in order to com‐
ply with the bioclimatic zoning of the city of Campinas, where the laboratory is located. Here
they are:
The city of Campinas is located in the Brazilian Bioclimatic Zone 3, according to the NBR 15220
– Thermal Performance of Buildings. This zone’s presents as its main characteristic the fact that
it is a solar heating zone, for which the norm establishes the following construction directives:
 Medium sized ventilation openings and shading of the openings allowing the penetra‐
tion of solar light during the winter;
 Light external barriers reflecting natural light on the walls; light isolated barriers on
the top floor;
 Strategies of passive thermal conditioning for the summer and crossed ventilation;
solar heating of the building and heavy thermal barriers for the winter (thermal iner‐
tie).
The parameters of Thermal Performance specified for the Bioclimatic Zone of Campinas are:
 Thermal transmittal < or = 3.60;
 Thermal delay < or = 4.30;
 Solar factor < or = 4.00.
4.

CASE STUDY

Following the study of the concepts of sustainability and the Norms of Thermal Comfort in pro‐
ject, this case study opt to study and diagnose a building used for academic activities for the
classes of Engineering in the field of Soils and Geotechnics and Construction Materials. The la‐
boratory of Geology and Soils of the CEATEC complex in located on the Campus 1 of the Pontifical
Universidad Catholic de Campinas in the city of Campinas. The laboratory comprises 3 distinct
spaces: a classroom with six long benches for experiments, a classroom in the back for exposi‐
tory classes and a mezzanine lodging small rooms available for the Faculty staff. In addition, the
building contains several pieces of equipment as well rock and soil samples.
The laboratory dimensions are 11.75 m X 13.20 m. The outside covering of the construction is
composed of several materials (wall masonry, wood and glass of doors and windows). The Table
below presents the measurements of the critter covering area of the laboratory.
Table 2 shows the calculations of Solar Factor for the laboratory and Figures 1 to 4 present views
of the inside and the façade of the building.
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Table 1 – Areas composing the outer covering of the building

Materials

Dimensions

Cement blocks
Wooden door
Iron gate
Glass windows

m

m

2.10 X
3.30 X
(1.50 X
(2,10 X

0.90
3.40
13.20)+
13.20)

Total measurement
in square meters
m2
281.69
1.90
11.22
47.52

Table 2 – Solar Factor of the laboratory

Block
Glass
Wood
Iron

Laboratory of Soils
m2
%m2
281.60 0.82
47.52
0.14
1.90
0.01
11.22
0.03
342.24

FS
6.18
14.60
0.30
8.76

Pondered
5.08
2.03
0.00
0.29

Solar Factor

7.40

Figure 1 – Laboratory Façade

Figure 2 –Internal View
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Figure 3 – View of the Mezzanine

Figure 4 – View of the long tables

5.

ANALYSIS OF RESULTS

The calculations of thermal performance were done to analyze the outer covering of the labor‐
atory building; the thermal resistance, the total thermal resistance and thermal transmittal and
thermal capacity. It was observed that the parameter Solar Factor does not meet the require‐
ment dictated by NBR 15220 of the bioclimatic zoning for the region of Campinas, which man‐
dates that the solar factor must be equal or inferior to 4.0. Therefore, the outer covering of the
building as it is does not comply with the norm. In order to obtain the adequate values for the
bioclimatic zone, a modification was made in the calculations of solar factor, based on the new
specifications of the project, such as:
 change to white wall paint ‐> alpha = 0.20;
 reduction of glass partitions.
Table 3 – Contributing Areas and Solar Factor

Contruction
Material
Concrete blo‐
cks
Wood
Iron
Glass
Total

1248

Contributing Area
%
82.00
1.00
3.20
14.00

Solar Factor (SF)
5.06
0.30
0.27
1.40
7.03
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Table 4 – Chart with project suggestions

Settings
Actual Setting

Solar Factor (SF)
7.93

Perception of Comfort
Thermal Comfort Com‐
promised and insuffi‐
cient lighting.

Setting 1

5.1

Thermal Comfort with
potential improvement
of the environmental
temperature.

Setting 2

4.00

Great improvement of
thermal comfort and
lighting in the class‐
rooms.

6.

Sustainable Improvements Suggested
alteration of external paint to white;
legislation directed to the mainten‐
conce of materials in order to stimu‐
late the energetic efficiency and in‐
clude fiscal benefits in the
equipments of consumer goods that
are utilizes in the environment;
alteration of the outside point to
white;
reduction of 15 m2 of glass windows
and shading of 10 m2 of windows in
the mezzanine area;
redistributions of windows through‐
out the building;
investigation and diagnosis of the
problem for the discussion of alterna‐
tives and decision taking with systems
of energy saving;
Protection awning for sunny days.

FINAL CONSIDERATIONS

The considerations presented in the two scenarios had the purpose of looking for an improve‐
ment in the quality and comfort of the activities performed in the soil laboratory. The crossed
ventilation was also pointed as a viable solution; however, a new positioning of the existing
openings should be forseen. In addition to complying with the specified construction directives
for the bioclimatic zone 3, the reduction of the glass roofing, the modification of the wall paint
as well as a possible reorientation of the windows would allow the new project to meet the
thermal parameters proposed by the norm. Therefore, we conclude that, for the building to
become sustainable, it is necessary to know the available techniques for the adaptation of the
building, but it is also necessary to carry out an assessment of the construction in agreement
with the technical norms in force, aiming at a possible environmental solution. The research has
pointed at the importance of assessment of the existing buildings, and the possibility of easily
indicating changes that will promote the comfort and the sustainability of the environment. It’s
necessary to emphasize that the concept of environmental comfort, correctly applied in all con‐
structions and other technologies, aims at the reduction of energy consumption, not only the
energy necessary for comfort, but also the energy available and sustainable to all. For example,
the implementation of solar energy collectors, green roofs, the positioning of the construction
according to the orientation of the project as far as the reflection of solar rays is concerned, as
well as the utilization of plants in open patios to cool the environment. To achieve keep and
preserve a pleasant environment for everything and for all who live in and go to the building, it
is necessary to correct the mistakes that worsen the environmental problems, thus minimizing
and controlling the impact with viable technologies adequate to each singular environment.
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ABSTRACT: Zero energy buildings is a terminology used to describe a building with zero energy
consumption and zero carbon emissions. Green building is one whose goal is the most efficient
use of resources to reduce social and environmental impacts. This work is a literature review of
technologies commercially available for onsite renewable microgeneration. For the Brazil case,
assesses the implementation of public policies and regulatory frameworks for microgeneration
in buildings. In addition, microgeneration can be an alternative to meet the growing energy
demand with supply constraints in a sustainable manner. Preliminary results of this work show
that the adoption of efficiency standards for equipment, intelligent controls and building codes
that include energy and thermal comfort of buildings, represent lower costs to society and
consumers.
Keywords: Microgeneration, Regulatory Frameworks, Green Building, Environmental Impacts
RESUMO: Edificação de energia zero é uma terminologia empregada para caracterizar um
edifício com consumo zero de energia e zero de emissões de carbono. Edificação verde é aquela
cujo objetivo é a utilização mais eficiente dos recursos com a redução de impactos sociais e
ambientais. Este trabalho faz uma revisão bibliográfica das tecnologias comercialmente
disponíveis para microgeração onsite. Para o caso Brasil, avalia‐se a implementação de políticas
públicas e marcos regulatórios para a microgeração em edificações. Além disso, a microgeração
pode ser uma alternativa para atender o crescimento da demanda de energia com restrições na
oferta de maneira sustentável.
Palavras‐chaves: Microgeração, Marcos Regulatórios, Edificações Verdes, Impacto Ambiental
1. INTRODUÇÃO
Décadas de desenvolvimento tecnológico demonstram que as tecnologias de energia renovável
para geração onsite e conforto térmico, como os painéis solares fotovoltaicos e os coletores
termossolares, podem tornar‐se comercialmente viáveis na busca da chamada
“descarbonização da economia” ou “economia de baixo carbono”. Enquanto o mundo
industrializado repensa suas estratégias, os países emergentes como o Brasil possui a
oportunidade de aprendendo com os erros passados, construir sua economia em bases
sustentáveis. A GD é definida como a modalidade de geração de eletricidade que contempla a
coincidência espacial entre o ponto de geração e o ponto de carga, conectada à rede elétrica
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de distribuição ou em sistemas isolados. Para este trabalho são consideradas como
modalidades de geração distribuída de pequeno porte: i) microgeração distribuída ‐ central
geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW, conectada na
rede de baixa tensão da distribuidora; e ii) minigeração distribuída ‐ central geradora de energia
elétrica, com potência instalada maior que 100 kW e menor ou igual a 1 MW, conectada
diretamente na rede da distribuidora, em qualquer tensão.
Pequenos geradores conectados próximos às cargas podem trazer diversos benefícios para o
consumidor, dentre eles: menor nível de oscilação da frequência e/ou tensão; maior garantia
do suprimento energético em situações de interrupção no fornecimento de energia pela
concessionária de distribuição local; paridade tarifária, quando o custo de geração da fonte
instalada for equivalente ao custo da tarifa final paga pelo consumidor à distribuidora.
No Brasil, os debates acerca da geração de energia elétrica revestem‐se de maior relevância na
medida em que, ao longo dos anos, a evolução demográfica e o crescimento da atividade
econômica têm resultado em um constante aumento do consumo de energia elétrica no País.
Diante desse quadro, é preciso pensar em alternativas que respondam à necessidade de
expansão e diversificação do parque gerador elétrico, e é nesse contexto, que esta inserida a
microgeração e minigeração distribuída renovável no contexto de edificações verdes no Brasil.
2.

METODOLOGIA

A metodologia foi baseada na literatura e em documentos obtidos a partir de uma pesquisa de
informações disponibilizadas na literatura sobre o tema microgeração e geração
descentralizada, incluindo as tecnologías emergentes. A principal fonte de dados foi o banco de
publicações do ISI Web of Knowledge, denominado Web of Science, acessada via portal de
periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
(www.periodicos.capes.gov.br), a partir de parâmetros de busca tendo como chave:
Microgeração, Marcos Regulatórios, Edificações Verdes, Impacto Ambiental.
3. CONVERSÃO DE ENERGIAS GERADAS JUNTO À ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO
As principais fontes de energia, utilizadas na era contemporânea, vêm do petróleo, do carvão,
do gás natural e de elementos radiativos. Juntas elas representam 57% da matriz energética
mundial (EIA, 2013). A energia gerada por hidroelétricas em 1973 participava com 2,1% , em
2012 com 2,3%. Biocombustíveis e resíduos avançaram significativamente neste período, de
2,3% para 5,2%. No entanto foram energias geotérmicas, solar, eólica e das marés que
percentualmente tiveram o maior crescimento, de 0,2% para 1,5%.
Na edificação contemporânea deverão estar contidos os conceitos e princípios físicos do abrigo
protetor e regulador, capaz de transformar as distintas condições ambientais, mas
inovadoramente incorporando o conceito de desempenho, eficiência e autonomia energética.
No desempenho da edificação está a avaliação da energia incorporada, desde os materiais
construtivos até os sistemas autônomos e renováveis de geração de energia, passando pela
produtividade, operacionalidade, adequabilidade, adaptabilidade, longevidade e reciclagem das
estruturas e sistemas adotados, relacionando‐os com as questões sociais e econômicas e a
responsabilidade com o ambiente gerado, construído e modificado.
Os aspectos de sustentabilidade em edificações, quanto à geração onsite e de smart grid,
envolvem ações amplas que visam realizar a conservação e uso racional de energia promovendo
qualidade de vida com responsabilidade socioambiental; fomentar a GD de energia; e aferir a
sustentabilidade das propostas arquitetônicas da tipologia em foco, apresentando a valoração
“benchmarking” destes projetos via comparação de indicadores por fonte de energia e/ou uso
final.
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As edificações possuem um papel crucial no consumo de energia dos usos finais ao longo da sua
vida útil, pois 80% da energia consumida no ciclo de vida da edificação ocorrem durante seu uso.
Condicionamento de ar, refrigeração, aquecimento e iluminação são os principais usos finais em
edificações comerciais, de serviços e residenciais. Os equipamentos eletroeletrônicos de
escritório e domésticos têm adquirido importância cada vez maior em função de sua continuada
evolução de eficiência. O setor de construção é a atividade humana com maior impacto sobre o
meio ambiente, consumindo recursos naturais, insumos energéticos e gerando resíduos em
proporções muito maiores do que as demais atividades econômicas. Sistemas de gerenciamento
e medição possuem papel importante como medidas de uso racional da energia. A medição
“inteligente” permite ao consumidor gerenciar seu consumo a partir das informações
apresentadas, sendo possível obter economias de energia entre 10% e 15%. Já os sistemas de
gerenciamento da energia em edificações podem reduzir de 10% a 20% o consumo de energia.
Regulações para novas edificações e retrofits despontam nos países emergentes como uma
solução efetiva e a oportunidade para a implantação de tecnologias mais eficientes.
Regulamentações como padrões de eficiência energética, etiquetas, certificações e acordos
voluntários tem sido implementados como forma de mitigar a construção de novas usinas
hidroelétricas para a geração de eletricidade.
Com os conceitos inovadores de concepção das edificações, as energias poderão ser geradas no
sítio ou junto ao corpo do prédio, através da integração de tecnologias que se utilizam dos
recursos naturais e geram calor e eletricidade (Figura 1). A diminuição dos impactos ambientais
e a diminuição da emissão de carbono vêm da menor utilização das energias fósseis.

Figura 1 Cadeia de energias que poderão ser utilizadas e convertidas junto à edificação.

A introdução de conceitos energéticos inovadores nas edificações, como os de zero energy
buildings, of‐the‐grid energy building smart gridbuilding, contemplam a substituição das
tecnologias tradicionais por concepções que incorporem a GD que considere as demais fontes
de energias como a solar, a eólica, a geotermia e a biomassa para a conversão em energia
térmica e eletricidade.
O grande potencial dos recursos solares no Brasil aliado ao desenvolvimento e adoção em escala
de tecnologias de geração combinada de calor e energia, como por exemplo o aproveitamento
térmico através de coletores solares para a geração de frio e calor, a geotérmia através do calor
e frio do subsolo, da eletricidade proveniente dos aerogeradores eólicos, dos sistemas
fotovoltaicos e da biomassa, deverão estar integrados às ações do uso racional e eficientes dos
novos projetos de edificações, sobretudo com o fomento do marco regulatório em vigor.
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4.

A CONJUNTURA ENERGÉTICA BRASILEIRA

No Brasil a participação na matriz energética da geração de energia renovável, eletricidade por
fonte hidráulica, é de 75,2%, seguido de gás natural (8,5%), biomassa (6,9%) (BEN,2013). A
grande parte do consumo de energia elétrica no país ocorre no setor residencial, comercial e
de serviços assumindo uma participação de 45,48%, sendo 27% no setor residencial e 18% no
setor comercial e de serviços (Tabela 1). A energia elétrica produzida é consumida em
iluminação, climatização, aquecimento de água, equipamentos eletro eletrônicos, como
também na operação e manutenção das edificações.
Tabela 1. Consumo de energia elétrica por setor no Brasil em 2013
SETOR
CONSUMO (MWh)
15%
Residencial
124.895.527
18%
Comercial
83.695.391
Industrial
184.608.578
Outros
70.135.667
TOTAL
463.335.163

40%

industrial
residencial
comercial

27%

Com base nas ações e informações do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), Instituto
Nacional de Metrologia (INMETRO), Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL), por arcabouço provido pela Lei 10.295/2001, Lei de Eficiência Energética e a reposição
do estoque de equipamentos ao final de sua vida útil, a eficiência dos novos equipamentos pode
aumentar em torno de 0,5% ao ano. A substituição das lâmpadas incandescentes existentes,
banidas desde 2013, conforme cronograma para exigência de índices de eficiência energética
para lâmpadas incandescentes, por outras com consumo específico menor, ter‐se‐á um
aumento anual de eficiência de 8,5%, prevendo‐se para 2016 e 2021, respectivamente um ganho
estimado de 18,6% e de 56,5%. Para o ar condicionado a previsão é 5,1% em 2016 e 8,6% em
2021 (EPE, 2014).
5. O ARCABOUÇO REGULATÓRIO PARA A EDIFICAÇÃO
A diversidade climática no extenso território e o calor intenso que caracterizou o verão brasileiro
de 2014 tem pressionado a demanda por eletricidade nos segmentos residencial, comercial e de
serviços, para o uso final de ventiladores e condicionadores de ar, caracterizando a inadequação
da edificação para as atuais mudanças climáticas. O potencial de conservação de energia,
estimado por Eletrobras/Procel pode chegar a 30% para edificações brasileiras já existentes, se
houver uma intervenção tipo retrofit. Isto resulta do Programa Nacional de Eficiência Energética
em Edificações (Procel Edifica) instituído em 2003 atuando de forma conjunta com os
Ministérios de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as universidades, os centros de
pesquisa e entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento,
além do setor da construção civil.
A criação do Proce Edifica teve como objetivo incentivar a conservação e o uso eficiente dos
recursos naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo os desperdícios e os
impactos sobre o meio ambiente. A economia estimada de redução no consumo energético na
edificação brasileira é de até 50% para as novas edificações, desde que sejam adotadas
tecnologias energeticamente eficientes desde a concepção inicial do projeto, comparada com
uma edificação concebida sem uso dessas novas estratégias (Procelinfo, 2014).
O Procel Edifica vem estabelecendo ações para a redução do consumo de energia através de
práticas que torne compulsório o seu engajamento, adoção e inspeção. A partir de 2010 entrou
em vigor uma regulamentação (dispositivo legal complementar à Lei 10.295/2001 de Eficiência
Energética) para a classificação do nível de consumo energético das edificações. Foram
estabelecidas duas classificações.
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A primeira para edifícios comerciais, de serviços e públicos (Requisitos Técnicos da Qualidade
para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos – RTQ‐C,
Inmetro/ Portaria n° 372 de 17set2010), e a segunda para edificações residenciais (RTQ‐R). A
concessão de uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para as edificações será
obtida por meio da avaliação de projeto e da avaliação in loco da edificação construída, realizada
por laboratórios acreditados pelo INMETRO (Requisitos de Avaliação da Conformidade para o
Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos – Inmetro/Portaria
n° 395 de 11out2010). A classificação da eficiência energética da envoltória é estabelecida como
sendo obrigatória para a edificação completa. A classificação do nível de eficiência energética
do sistema de iluminação e do sistema de ar condicionado pode ser estendida para um
pavimento ou conjunto de salas e também subsolos. Para a classificação geral as avaliações
parciais recebem pesos distribuídos conforme a Tabela 2.
Tabela 2. Avaliação parcial do nível de eficiência energética de edificações comerciais e de serviços brasileiras e
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para Edificações

Quesito
Sistema da Envoltória
Sistema de Iluminação
Sistema da Envoltória

Peso
30%
30%
30%

A partir da Resolução 482 de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
o Brasil dispõe de marco regulatório sobre o modo de conexão à rede e sistema de compensação
de microgeração e minigeração distribuída. Neste caso, por exemplo as gerações fotovoltaicas
poderão ser integradas à edificação e poderão ter um retorno financeiro na forma de
compensação de energia elétrica, ou seja, uma forma de netmetering.
6. MICROGERAÇÃO E EDIFICAÇÕES
6.1 Retrofit
Nos retrofitings a serem realizados no Brasil a combinação de diversas tecnologias de geração
de energia a partir de fontes renováveis, aliada ao marco regulatório da geração distribuída vai
contribuir para ampliar o número de edificações verdes.
Os níveis de temperatura, dentro das zonas de conforto, poderão ser obtidos também com
integração das estratégias estabelecidas para a envoltória da edificação, em uma simbiose com
as demais tomadas de decisão adequadas para a zona bioclimática na qual esta inserida a
edificação. Estas ações abrangem igualmente a adoção de equipamentos eficientes e sistemas
inteligentes, casos de sensores ocupacionais, térmicos e lumínicos, entre outros, bem como
utilização de práticas que potencializem as condições físicas de materiais e tipologias
construtivas para a contribuição do aquecimento ou resfriamento dos ambientes da edificação.
Por exemplo, a classificação com Nível A estabelecida pelo PROCEL Edifica estimula o uso da
água quente fornecida por coletores solares, aquecedores de gás do tipo instantâneo, caldeiras
de gás e aquecimento de água por bombas de calor. Os equipamentos deverão se
regulamentados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem PBE com os maiores níveis de
eficiência energética, quer seja para a produção como para o armazenamento da água quente
(Inmetro, 2014).
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6.2 Sistemas fotovoltaicos na edificação
Décadas de desenvolvimento tecnológico demonstram que as tecnologias de energia renovável
para geração onsite e conforto térmico podem se tornar comercialmente viáveis na busca da
chamada “descarbonização da economia”. A tecnologia de geração de energia a partir da
conversão fotovoltaica é feita através de módulos fotovoltaicos dispostos em arranjos em série
e em paralelo com um desempenho de acordo com os níveis de irradiação do local. Através do
efeito fotovoltaico, células solares convertem diretamente a energia do sol em energia elétrica
de forma estática e renovável. Os sistemas solares fotovoltaicos integrados as edificações
urbanas dispensam os custos de preparação do terreno, fundações, sistemas de suporte
estrutural, distribuição elétrica e conexão à rede, pois a envoltória da edificação proporciona a
área e estrutura de suporte para a instalação da tecnologia. A instalação elétrica predial passa a
ser a interface do gerador fotovoltaico com a rede elétrica convencional (Ruther, 2004).
O estado da arte de com a Agência Internacional de Energia considera a tecnologia como
desenvolvida. A produção mundial atualmente é dominada pela tecnologia de silício
multicristalino. O custo do kWh fotovoltaico na Alemanha para pequenas instalações (< 10 kWp)
varia de 0,14 euros no sul (mais ensolarado) a 0,20 euros no norte (menos ensolarado). Nos
Estados Unidos o preço médio de um sistema fotovoltaico é de 4 mil dólares.
As tecnologias de filmes finos são promissoras para uma aplicação em larga escala da energia
solar fotovoltaica por demandarem pouca energia e matérias primas em sua fabricação e pelo
seu grande potencial de redução de custos. O Brasil, no entanto, não produz células
fotovoltaicas e não possui programas governamentais de incentivo, financiamento e apoio às
instalações.
No Brasil existem apenas algumas instalações fotovoltaicas com integração à edificação que
foram projetadas e desenvolvidas por pesquisadores de alguns centros de excelência ligados a
universidades públicas (Figura 2). O primeiro sistema integrado à arquitetura e interligado à rede
pública é de 1997 e foi instalado no Departamento de Engenharia Mecânica no campus da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Em
2009 foi instalado um sistema interligado à rede no Aeroporto Hercílio Luz também em
Florianópolis. Em 2001 o Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Eletrotécnica e
Energia da Universidade de São Paulo (IEE/USP) instalou na fachada do prédio de sua
administração um sistema solar fotovoltaico de 6,3kWp, repotenciado, posteriomente para
12kWp.

Módulos na cobertura na UFSC,1997.
Módulos como marquises na USP, 2001.
Figura 2. Primeiras instalações fotovoltaicas em edificações no Brasil. Fonte: Rüther, 2004.

Em função da Copa do Mundo de Futebol em 2014, alguns estádios esportivos receberam
módulos integrados na arquitetura, como o Estádio do Mineirão em Belo Horizonte, MG, que
foi dotado de uma potência de 1.4 MW e com cerca de seis mil módulos (Figura 3).
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Figura 3. Instalações fotovoltaicas no Estádio do Mineirão em BH, Minas Gerais. Foto: Imprensa MG, 2014

6.3 Aquecimento solar de água
China e União Europeia lideram a capacidade de instalação de sistemas de aquecimento solar
de água, 180 GW e 32,5 GW representando 82% do mercado mundial (Mauthner e Weiss, 2012).
No caso das Américas Central e do Sul, o Brasil destaca‐se com 5,2 milhões de m² instalados. O
Brasil conta com uma razoável rede de fabricante e fornecedores de equipamentos solares. A
garantia dos padrões de confiabilidade, durabilidade e desempenho dos produtos é dada pelo
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e pelo Selo Procel Eletrobras de desempenho
energético (Figura 4). O mercado brasileiro de aquecimento solar está dividido entre o uso
residencial, 79%, e uso nos setores da indústria, comércio e serviços, 21%. No setor residencial
a destinação é exclusivamente para o aquecimento da água para fins sanitários.
3%
60%

18%

Indústria
Comércio e Serviços
19%

Programa habitacional
social

Figura 4 ‐ Distribuição percentual do mercado de aquecimento solar brasileiro por setor. Fonte: Abrava, 2014

Nos últimos anos, o uso do aquecimento solar em habitações de interesse social ganhou impulso
devido aos programas de eficiência energética, supervisionados pela Agencia Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e ao Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, que passou
a ser obrigatório a partir de 2011 para residências unifamiliares.
Embora a maturidade do mercado nacional de aquecimento solar, o fator de penetração dessa
tecnologia nas residências brasileiras é praticamente insignificante, de apenas 0,4% em
comparação com o uso do chuveiro elétrico, de 73,4% (Pereira, 2012). Os sistemas instalados
são de coletores fechados, faixa de temperatura de até 60°C e com funcionamento por
termosifão em 90% das residências. O setor de comercio e serviços responde por apenas 9% da
área total de coletores instalados no país, o que mostra o grande potencial a ser explorado nas
faixas médias de temperaturas de até 90°C. Existe um esforço dos setores governamentais,
pesquisadores e fabricantes para a disseminação desta tecnologia. O programa Minha Casa,
Minha Vida é considerado um orgulho para os pesquisadores e técnicos, referindo‐se à
obrigatoriedade, a partir de 2011, da instalação desses sistemas nas residências participantes
do Programa, executada e financiada por instituição bancaria governamental.
6.4 Geração de refrigeração
Refrigerar o ar de um determinado local é baixar sua temperatura para o nível de desejado. O
condicionamento do ar é o estabelecimento de determinadas condições ambientais necessárias
a um processo qualquer, de um ou mais recintos. Quando destinado ao conforto humano ele
deverá atender às condições de conforto dos ocupantes (zona de conforto estabelecida para o
local), com o controle simultâneo do ar quanto à sua temperatura, movimentação do ar,
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umidade relativa, grau de pureza (odor e germes) e limpeza (poeira). O ar condicionado é,
portanto, o ar resultante do processo de condicionamento com uma qualidade desejada. A
refrigeração e o condicionamento de ar das edificações brasileiras tradicionalmente são feitas
através de sistemas de compressão de vapor, absorção e adsorção de fluidos refrigerantes. Os
sistemas de refrigeração por compressão de vapor necessitam de energia elétrica. Os sistemas
de absorção e adsorção necessitam de energia térmica e de energia elétrica, porém a
quantidade de energia elétrica necessária é por volta de 10% daquela requerida pelos sistemas
de compressão de vapor. A Figura 5 mostra as possibilidades de geração de eletricidade no
Brasil.
GERAÇÃO
DE ELETRICIDADE

RENOVÁVEIS

HIDRELÉTRICAS

BIOMASSA

NÃO RENOVÁVEIS

TERMOELÉTRICAS

Refrigeração
por compressão
de vapor

Refrigeração
por adsorção

Refrigeração
por absorção

NUCLEAR

REFRIGERAÇÃO
e
CONDICIONAMENTO DO AR CONVENCIONAL

Figura 5 Geração de eletricidade e calor para os sistemas de refrigeração e condicionamento de ar no Brasil.

Para os sistemas inovadores de refrigeração a energia elétrica pode vir de fontes renováveis,
como a gerada por aerogeradores eólicos, por sistemas fotovoltaicos, pela eletricidade vinda da
queima de bagaço de cana de açúcar, do biodiesel e a da proveniente de recursos hídricos como
a hidroeletricidade. A energia térmica pode ser proveniente de rejeitos térmicos de processo ou
fonte “gratuita”, como a solar, por exemplo, ou pode ver de fontes geotérmicas e da energia das
marés (Figura 6). As tecnologias mais inovadoras utilizam da integração De conceitos físicos
como o aproveitamento da convecção e aquecimento diurno e esfriamento noturno de
superfícies.
CONVERSÃO DE ENERGIAS NO CORPO DA EDIFICAÇÃO
OUTRAS
Radiação
noturna,etc

ENERGIA SOLAR
TÉRMICA

90% calor

Refrigeração
por absorção

ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

10% eletricidade

Refrigeração
por adsorção

ENERGIA
EÓLICA

100% eletricidade
Refrigeração
por compressão
de vapor

REFRIGERAÇÃO
e
CONDICIONAMENTO DO AR INOVADOR

Figura 6 Geração de eletricidade e calor para os sistemas de refrigeração e condicionamento de ar inovador.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aumentar a participação das fontes renováveis como elemento primário na geração de energia
elétrica é uma tendência mundial. Contudo, o custo elevado da implantação de sistemas
baseados em fontes renováveis em comparação aos sistemas tradicionais ainda é um fator que
dificulta a participação efetiva dessas fontes na matriz energética brasileira. O cenário de
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microgeração de fontes de energia renováveis no Brasil parece ser bastante favorável em face
do potenciais existentes.
Nos últimos anos tem havido ações no sentido de reduzir barreiras regulatórias e econômicas,
algumas estratégias e mecanismos de incentivo. Estão sendo desenvolvidos e implantados, por
exemplo políticas de incentivos. Cada política reduz uma ou mais barreiras que impedem o
desenvolvimento das fontes de energia renováveis como, por exemplo, barreiras técnicas,
econômicas e regulatórias. Os incentivos à microgeração vigentes dão‐se diretamente pela
aplicação da Resolução Normativa nº 482, da ANEEL e indiretamente pela desoneração fiscal na
aquisição de módulos e painéis fotovoltaicos nas alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
A Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, da ANEEL, estabelece as condições gerais
para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia
elétrica e, também, o sistema de compensação de energia elétrica. As distribuidoras tiveram até
13 de dezembro de 2012 para adequar seus sistemas comerciais, elaborar ou revisar normas.
São utilizados como referência, os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional – PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as
normas internacionais. Após aquela e em conformidade com as normas técnicas, as
distribuidoras são obrigadas a atender todas as solicitações de acesso à rede, nos termos da
seção 3.7, módulo 3 do PRODIST. A unidade geradora de energia elétrica com potência instalada
até 100 kW, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras, que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou
cogeração qualificada, é caracterizada como microgeração distribuída conforme disposto na
resolução. O sistema de compensação da energia elétrica gerada é conhecido como net
metering. A unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica
terá o consumo faturado, referente à energia elétrica ativa, pela diferença entre a energia
consumida e a energia injetada, conforme o posto horário. Caso a energia ativa injetada no
posto horário seja superior a energia consumida, a diferença deve ser compensada em outros
postos horários dentro do mesmo ciclo de faturamento, observando a relação entre os valores
das tarifas. O excedente não compensado no ciclo de faturamento corrente será abatido do
consumo medido em meses subsequentes e terá validade de 36 meses após a data do
faturamento. A energia ativa injetada que não tenha sido compensada na própria unidade
consumidora poderá ser utilizada para compensar o consumo de outras unidades atendidas pela
mesma distribuidora, cujo titular seja o mesmo da unidade com sistema de compensação, ou
caso as unidades sejam reunidas por comunhão de interesses de fato ou de direito. Os custos
referentes à adequação do sistema de medição correrão por conta do interessado em ingressar
no sistema de compensação de energia elétrica.
A presença de fontes intermitentes, com as características anteriormente descritas e com
capacidade considerável na rede, altera a lógica de controle de tensão da rede de distribuição.
Em momento de intensificação da potência entregue por essas fontes, a direção do fluxo de
potência na rede pode sofrer uma inversão, produzindo uma elevação da tensão nos pontos em
que está sendo injetada na rede. Nesta situação, a lógica de controle convencional deve ser
alterada para manter as tensões em todos os pontos da rede dentro dos limites operacionais.
Essa alteração de lógica é complexa devido à intermitência da geração exigindo um processo
automático de adaptação dos controles ao nível de geração das diversas fontes. Reguladores de
tensão capazes de se adaptar a essa situação já começam a ser disponibilizados no mercado.
A minigeração e a microgeração distribuídas estão chegando ao Brasil, trazendo grandes
vantagens, como a redução de perdas, menor necessidade de grandes projetos de geração,
oportunidades maiores de participação dos consumidores no atendimento à demanda, etc.
Porém, trazem consigo problemas técnicos e econômicos que precisam ser bem equacionados
e resolvidos para permitir um crescimento adequado desse tipo de geração. As tecnologias de
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redes elétricas inteligentes estão sendo introduzidas no país, as quais fornecem os recursos
tecnológicos indispensáveis para um desempenho adequado da minigeração e microgeração
conectada às redes de distribuição de energia elétrica.
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ABSTRACT: The construction sector is responsible for generating large environmental impacts
in order to minimize these impacts , environmental standards and seals for the construction
were created. This article presents a comparative study between the preliminary requirements
of ISO 21931 : 2010 Sustainable Building , the requirements of AQUA‐ HQE stamps , LEED and
the Performance Standard NBR 15575 : 2013 . For this, a literature search was conducted to
carry out a comparative analysis of the requirements of each of them in order to know those
common to all of them. As a result of this work was identified that the standard of performance,
the AQUA seal and LEED are well aligned with the sustainability criteria , comfort and health of
the user , and has the ISO 21931 standard has some of these items as options.
Keywords: Sustainable construction, certification, construction, buildings, ISO 21931, AQUA.
RESUMO: A construção civil é um setor responsável pela geração de grandes impactos
ambientais, visando minimizar esses impactos, foram criadas normas e selos ambientais para a
construção. Este artigo apresenta um estudo preliminar comparativo entre os requisitos da
Norma ISO 21931:2010 de Construção Sustentável, os requisitos dos selos AQUA‐HQE, o LEED e
a Norma de Desempenho NBR 15575:2013. Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica
para realizar uma análise comparativa dos requisitos de cada uma delas, tendo em vista
conhecer aqueles comuns a todas elas. Como resultado deste trabalho foi identificado que a
norma de desempenho, o selo AQUA e o LEED estão bem alinhados com os critérios de
sustentabilidade, conforto e saúde do usuário, e já a norma ISO 21931 possui alguns desses itens
como opcionais.
Palavras‐chave: Construção sustentável, certificações, construção civil, ISO 21931, AQUA.
1

INTRODUÇÃO

A gestão dos empreendimentos na construção civil tem sido alvo de grandes transformações,
tendo em vista a necessidade de se construir com uma melhor produtividade, reduzindo prazos
e custos, otimizando os processos na obra para reduzir os resíduos gerados. Também cresce a
pressão para que as construtoras atendam a legislação ambiental vigente no país, já que a
construção civil é geradora de um grande impacto ambiental.
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As preocupações com os impactos ambientais gerados pela construção dos edifícios ou unidades
habitacionais devem ser identificadas, desde a fase de concepção e planejamento, até a
construção das unidades e durante a operação. Para assegurar e contribuir com o processo de
atendimento da responsabilidade ambiental e social nos processos construtivos e nos seus
produtos, já estão disponíveos vários selos nacionais e internacionais que verificam os recursos
consumidos, a eficiência energética do edifício e os resíduos gerados durante a construção, bem
como o conforto e a saúde das pessoas que o utilizam. Em 2013, a ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) publicou a Norma de Desempenho NBR 15575 que contempla vários
requisitos que são exigidos para uma construção sustentável.
Nos últimos anos, evidenciou‐se a importância do setor da construção para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental. O setor é um dos maiores segmentos industriais geradores de
grandes volumes de emprego, renda, impostos, participando do crescimento do país com a
construção de infra‐estrutura, saneamento, habitações e tendo uma participação importante no
Produto Interno Bruto (PIB) de 5,8% conforme (IBGE, 2011).
De acordo com dados da Fundação João Pinheiro, publicados no (Construbusiness, 2015), o
deficit habitacional em 2013 era de seis milhões de moradias. Em função deste número
expressivo de unidades que precisam ser construídas no Brasil, o governo federal criou o
Programa Minha Casa Minha Vida com o objetivo de reduzir esta falta de habitações no país.
De acordo com (Telo e Ribeiro, 2012), a cadeia produtiva da Construção tem impactos
ambientais difusos e de longo prazo, com muitas particularidades locais, o que os tornam difíceis
de serem mensurados, mas os resultados apresentados, mesmo que variados, sempre se
mostram significativos em escala global. Entre esses impactos, a construção é responsável por
12% do consumo total de agua. A cadeia produtiva tem emissões significativas de gases de
efeito estufa: a produção de cimento é responsável por 5% e o uso de energia em edifícios é de
33%. As atividades de construção geram 40% de todos os resíduos gerados pela sociedade.
No Brasil, o processo de certificação de construção sustentável vem aos poucos se intensificando
e por isso há algumas certificações ambientais sendo utilizadas pelo setor da construção civil,
tais como: a ISO 14001, que é uma norma de certificação do sistema de gestão ambiental
utilizada por empresas de qualquer segmento. Segundo dados do (INMETTRO, 2015), há apenas
5 construtoras com certificados válidos. A certificação da ISO 14001, não garante que a
construção da obra seja realizada considerando os critérios de sustentabilidade.
Em função da grande necessidade de construções habitacionais no país, o maior banco de
financiamento de casas populares a CEF (Caixa Econômica Federal), criou um sistema de
avaliação sócio ambiental para empreendimentos habitacionais, denominado Selo Azul. Este
selo busca reconhecer os empreendimentos que adotam soluções mais eficientes aplicadas à
construção, ao uso, à ocupação e à manutenção das edificações, objetivando incentivar o uso
racional de recursos naturais e a melhoria da qualidade da habitação e seu entorno. (Jonh &
Prado, 2010).
Os critérios do Selo Azul estão estabelecidos em 6 categorias: qualidade urbana, projeto e
conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão das águas e práticas
sociais. O selo possui 3 classificações bronze, prata e ouro, tendo em cada um deles critérios
obrigatórios e outros de livre escolha.
Para participar do selo o empreendimento precisa ser habitacional e financiado pela CEF, o que
limita sua aplicação no pais.
Outro selo utilizado é o de rotulagem ambiental da SUSTENTAX, baseado na ISO 14004:2004,
que tem como objetivo facilitar para os consumidores a identificação de produtos sustentáveis
e complementarmente, garantir a qualidade e sustentabilidade para especificadores,
compradores e usuários. Este selo possui os seguinte itens de avaliação: qualidade funcional e
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ambiental do produto, salubridade e segurança do produto, responsabilidade social do
fabricante, responsabilidade ambiental do fabricante, responsabilidade do fabricante na
comunicação. Também são avaliados os atributos complementares relativos às características
de projeto, fabricação e comercialização. (Sustentax, 2015).
Visando uma melhor eficiência energética o pais criou o SELO PROCEL, Programa de Avaliação
da Conformidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos. Este selo foi criado para avaliar o padrão da eficiência energética das edificações,
integra o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme padrões do INMETRO.
Em 2010 foi publicada a Portaria INMETRO 372 visando uma revisão dos requisitos técnicos do
programa que tem com o objetivo criar condições para etiquetagem a nível de eficiência
energética dos edifícios.
Além das iniciativas citadas acima, os Estados ou Prefeituras têm criado programas de incentivo,
como no caso de Salvador o IPTU verde, onde o incoporador ao dar entrada no empreendimento
poderá apresentar as premissas ambientais que serão utilizadas no empreendimento e com isso
pode obter até 10% de desconto no IPTU (Imposto Territorial Urbano).
Cada uma das iniciativas acima contribuem para o processo de prevenção da poluição, mas cada
uma delas tem seu foco determinado, desta forma neste artigo compara‐se os selos AQUA e
LEED, a Norma ISO 21931, que são voltadas para a certificação de uma construção sustentável,
desde a fase de projeto até a fase de obra, uso e manutenção, e que possa ser aplicada por
qualquer tipo de empreendimento, seja ele comercial, residencial ou de serviços e que
considere todo ciclo de vida de uma construção, verificando‐se ainda a aderência da Norma de
Desempenho com os requisitos de uma construção sustentável.
Este artigo tem como objetivo apresentar e comparar os requisitos da Norma ISO 21931:2010 –
Construção Sustentável, da Norma de Desempenho NBR 15575 com os requisitos dos selos
AQUA_HQE HQE ‐ Haute Qualité Environemental, de origem francesa e adaptada à legislação
brasileira, e o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) utilizados para
certificações de edificações. Através de um levantamento documental, foi realizada uma análise
dos itens contemplados em cada uma delas, comparando‐se com os requistos da Norma de
Desempenho, buscando verificar as lacunas nas diversas catagorias. Como estudo preliminar,
este artigo resulta na elaboração de uma relação de revisões a serem feitas no processo para
certificação da construção sustentável no Brasil, ainda que a Norma de Desempenho já possa
ser considerada um instrumento de grande utilidade apesar de não ser uma norma certificável.
2

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

No contexto brasileiro há muitos desafios a serem enfrentados pelas organizações que buscam
a certificação de construção sustentável. Entre eles citam‐se a falta de profissionais
especializados; a falta de fornecedores de materiais, elementos e componentes de construção
sustentáveis; dificuldades de destinação adequada dos resíduos de construção; a concentração
dos fornecedores de materiais no eixo Rio‐São Paulo, que causa impacto nos processos de
certificação do norte, nordeste e centro‐oeste. Some‐se a isso, a conceituação frágil de material
sustentável por parte de fornecedores que confundem sustentabilidade com termos como
“ecologia”, “alternativo”, “baixa qualidade”. Também existe um entendimento equivocado por
parte dos clientes de que o produto sustentável é mais caro. Por fim, ainda há falta de acesso
de metodologias sustentáveis para as pequenas e médias construtoras.
Por outro lado, a construção sustentável deveria ser fortemente estimulada no país, devido à
grande necessidade de construção de novas unidades habitacionais. De acordo com (Barros &
Fabricio, 2011), em pesquisa realizada em 25 empreendimentos certificados pelo LEED e AQUA,
a maior parte das edificações foram realizadas por empresas de grande porte e todas eram de
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uso comercial. Apenas um empreendimento foi construído por uma empresa de pequeno porte
e outro por uma construtora de médio porte.
O certificado demonstra o desempenho do edifício e os esforços feitos para a redução do
consumo de água, energia, CO2 e matérias primas, e para o aumento da qualidade de vida das
pessoas envolvidas, assim como no momento da construção o canteiro de obra também realiza
ações para reduzir os impactos ambientais.
Alguns dos objetivos comuns dessas certificações são: a definição de “edificação sustentável”
através de um padrão de medida; o estímulo de práticas sustentáveis no setor da construção
civil; o aumento da consciência do consumidor sobre os benefícios das edificações sustentáveis;
a valorização do empreendimento; a promoção da liderança ambiental de empresas no ramo da
construção civil. A seguir serão apresentados métodos de avaliações para certificações de
construções sustentáveis AQUA, LEED, e ISO 21931‐1 – Construção Sustentável e suas
respectivas características. Também é apresentada a Norma de Desempenho NBR 15575 e
depois uma comparação dos seus requisitos e dos métodos de avaliações.
2.1

A Certificação AQUA‐HQE

A Certificação da Construção Sustentável ‐ Processo AQUA‐HQE atesta a alta qualidade
ambiental do empreendimento, realizada e evidenciada por meio de auditorias independentes.
No Brasil, a Fundação Vanzolini, que trabalha com a certificação de Sistemas de Qualidade,
desde 1990, é quem emite o selo AQUA‐HQE para as demandas de certificação. De acordo com
o Referencial Técnico do Processo AQUA, para se obter a certificação, o empreendedor deve
estabelecer o controle total do projeto em todas as suas fases ‐ Programa, Concepção (Projeto),
Realização (Obra) e Operação (Uso), por meio do sistema de Gestão do empreendimento (SGE),
para que sejam atendidos os critérios de desempenho da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE).
A certificação é concedida, ao final de cada fase, mediante verificação de atendimento ao
Referencial Técnico.
O Referencial Técnico – Processo AQUA‐HQE é a adaptação para o Brasil da “Démarche HQE”,
da França e contém os requisitos para o Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) e os
critérios de desempenho nas categorias da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE). Os requisitos
do SGE exigem o comprometimento com o perfil de QAE objetivado, o acompanhamento,
análise e avaliação da QAE ao longo do empreendimento, entre outros. O SGE avalia o sistema
de gestão ambiental implantado pelo empreendedor e o Referencial da Qualidade Ambiental do
Edifício avalia o desempenho arquitetônico e técnico da construção.
A implantação do SGE permite definir a Qualidade Ambiental visada para o edifício e organizar
o empreendimento para atingí‐la, ao mesmo tempo em que permite controlar o conjunto dos
processos operacionais relacionados às fases de programa, concepção e realização da
construção. Já a Qualidade Ambiental do Edifício estrutura‐se em 14 categorias (conjuntos de
preocupações), que se pode reunir em quatro famílias:
 Eco‐construção: relação do edifício com o seu entorno, escolha integrada de produtos,
sistemas e processos construtivos, canteiro de obras com baixo impacto ambiental;
 Gestão da energia: gestão da água, gestão dos resíduos de uso e operação do edifício,
manutenção ‐ permanência do desempenho ambiental;
 Conforto: conforto higrotérmico, conforto acústico, conforto visual, conforto olfativo;
 Saúde: qualidade sanitária dos ambientes, qualidade sanitária do ar, qualidade da água.
O Processo AQUA fornece parâmetros de análise para o gerenciamento dos impactos do edifício
sobre o ambiente exterior (ecoconstrução e ecogestão), assim como para a criação de um
espaço interior sadio e confortável, sendo compatível não só com a realidade dos projetos
comerciais, como dos habitacionais no Brasil.
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2.2

Certificação Ambiental com base na Norma ISO 21931:2010

A Norma ISO 21931‐1 estabelece diretrizes para uma avaliação ambiental de uma construção
sustentável. A organização deve declarar o escopo da certificação, sendo para uma obra nova,
uma reforma, aquisição de um prédio, projeto e construção, avaliação de uma construção
existente, desconstrução. O objetivo da avaliação do desempenho ambiental da construção
pode variar, dependendo das circunstâncias e dos diferentes cenários, devendo‐se levar em
consideração: a aquisição dos materiais de construção, o projeto e a construção de novas
construções, melhoria da operação das construções existentes durante a fase de uso, o projeto
para “retrofit” e melhoramento dos equipamentos durante a fase de operação e análise do
desempenho ambiental das construções existentes.
A norma se divide em três grandes questões a serem atendidas e que são requisitos obrigatórios:
os impactos ambientais (globais e locais); os aspectos ambientais (globais e locais); o
gerenciamento dos processos nas fases de construção, operação e manutenção.
São considerados como requisitos voluntários os aspectos sociais, relacionados à saúde e de
conforto do ambiente interno e externo. Em relação ao conforto, para o ambiente interno são
observadas as condições do ar interno, as condições higrotérmicas, as condições visuais, as
condições acústicas, as características da água, a intensidade dos campos eletromagnéticos, a
concentração de radiação. Já para o ambiente externo observam‐se a carga dos ventos, o ruído,
odor, proteção de solar.
Como requisitos da ISO 21931:2010 uma construção sustentável deve avaliar os seguintes itens:
uso da energia; consumo de água; vida útil da construção; produtos, incluindo tipos,
quantidades, suprimento e logística, estimativa de vida útil; processo de construção; serviços de
manutenção, reparos e melhoramento dos equipamentos; fim da vida, incluindo
demolição/desconstrução, reutilização, reciclagem e descarte final; comportamento dos
ocupantes na fase de operação; localização da construção e a influência do transporte para os
usuários; gerenciamento da construção e os efeitos do consumo de energia e o consumo de
água, produção de resíduos, incluindo comissionamento dos sistemas de construção;
infraestrutura disponível; uso do solo no local da construção (canteiro de obra).
2.3

A certificação LEED

O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema de certificação criado
pelo conselho americano U.S. Green Building Council (USGBC) em 1993, a partir da experiência
inglesa com a criação da certificação BREAM. O USGBC é uma organização sem fins lucrativos
que congrega representantes de diversos ramos da construção com o objetivo de promover
construções sustentáveis por meio da definição de padrões de sustentabilidade em construções
e planejamento urbano.
O LEED está baseado em requisitos legais americanos, promovendo projetos que reduzem a
poluição, economizam energia, racionalizam o uso da água e utilizam materiais reciclados e não
agressivos. Os critérios de avaliação definidos têm como objetivo o desenvolvimento de edifícios
de alto desempenho e sustentáveis. Tais critérios estão divididos nas seguintes categorias:
espaço sustentável; eficiência do uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos;
qualidade ambiental interna; inovação e processos.
2.4

A Norma NBR 15575

A NBR 15575 ‐ Norma de Desempenho entrou em vigor no Brasil, em julho de 2013, um avanço
para melhoria da segurança e da qualidade das edificações no país. Com ela foram definidos
parâmetros objetivos e quantitativos que podem ser mensurados e avaliados. Todos os
envolvidos na cadeia construtiva como projetistas, fornecedores, incorporadores, construtores
e os próprios usuários deverão se adequar para atender a norma. Ela estabelece três critérios
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de desempenho: Mínimo, Intermediário e Superior. Os novos projetos de edificações, que forem
aprovados após a publicação da norma, obrigatoriamente devem atender pelo menos o nível
mínimo de desempenho. Os projetos devem ser elaborados, buscando a utilização da
iluminação natural e adotar soluções que reduzam o consumo de energia, através do uso de
energias alternativas. Também deve ser pensado na facilidade para realização da manutenção
predial.
A Norma é composta de seis partes. A primeira refere‐se aos requisitos gerais onde são descritas
as exigências dos usuários sobre segurança estrutural, segurança contra fogo, uso e operação;
habitabilidade (estanqueidade, conforto acústico, térmico, lumínico, saúde, higiene e qualidade
do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico) e sustentabilidade
(durabilidade, manutenção, impacto ambiental).
A segunda parte é relativa aos requisitos para sistemas estruturais – Os projetos estruturais
possuem suas normas específicas e as mesmas devem ser atendidas. Esta parte também
estabelece critérios para ações decorrentes do uso e ocupação, havendo exigências relacionadas
à segurança e utilização, estabilidade e resistência do sistema estrutural, deslocamentos e
fissuras nas estruturas, deslocamentos admitidos e limites de falhas para vedações verticais,
impacto de corpo mole, impacto de corpo duro, ações atuantes em parapeitos e guarda‐corpos,
resistência e capacidade de peças suspensas, ações transmitidas por portas às paredes internas
e externas, solicitações em pisos e coberturas, atuação de sobrecarga em tubulações.
Os requisitos para sistemas de pisos perfazem a terceira parte e inclui o desempenho para
sistemas de pisos interno e externos, levando‐se em consideração a interação com os demais
componentes do sistema, tais como a laje, o contrapiso e o revestimento. Estabelece níveis
mínimos com relação ao ruído entre pisos das unidades, estanqueidade e limites para superfícies
planas.
A quarta parte da norma corresponde aos requisitos para sistemas de vedações verticais
internas e externas, estabelecendo critérios para questão de acústica entre unidades, isolação
entre hall e apartamentos, fixação de peças suspensas e para desempenho térmico.
Os requisitos para sistemas de cobertura estão na quinta parte da norma e se referem
basicamente ao que já era exigido nas normas existentes para coberturas, reforçando a questão
da segurança contra incêndio. A cobertura deve realmente garantir estanqueidade, segurança e
resistência a impactos, proporcionando isolamento sonoro, desempenho térmico adequado e
absorção da radiação solar.
Por fim, a sexta parte da norma fala dos requisitos para sistemas hidrosanitários que devem
atender às normas vigentes de instalações de água quente e fria, prevendo a pressão e a vazão
de água compatível com a quantidade de usuários, estimulando o reuso da água e também
tratando da questão do conforto acústico relativos a ruídos de tubulações e equipamentos. Com
relação a aspectos antropodinâmicos, a norma prevê que as peças e componentes das
instalações devam ser confortáveis e seguros para o usuário manusear.
3

COMPARAÇÃO ENTRE OS REQUISITOS

Apresentam‐se seguir os requisitos de duas normas e os dois selos estudadas resumidos na
tabela 1 e uma comparação entre as mesmas. Verifica‐se que ambos estimulam as empresas a
buscar uma nova forma de construir, procurando aproveitar recursos naturais, reduzindo
desperdícios, buscando conforto para os usuários e fazendo empreendimentos mais duráveis.
O que difere em cada uma delas é o grau de exigência em função do nível de desempenho que
a empresa quer atender.
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Tabela 1: Comparação entre as normas e selos estudados

Itens
comtemplados
Localização e
Implantação da
Construção
Processo
Construtivo e
Produtos.

ISO 21931

AQUA

NBR15575

LEED

Localização da
construção

Relação do Edifício
com o Entorno

Avaliação do
Entorno

Terrenos
Sustentáveis

Processo de
Construção e
Produtos

Qualidade dos
Componente

Materiais e
recursos

Manutenção da
Construção.

Gerenciamento
da construção e
canteiro
Uso da Energia

Canteiro
Responsável

Durabilidade e
Manutenibilidade,
Conforto Táctil e
Antropodinamico.
Adequação
Ambiental

Gestão de Energia

Adequação
Ambiental

Consumo de
Água
Gerenciamento
da construção e
canteiro
Vida útil,
Serviços de
Manutenção.
Condiçoes do ar
interno.

Gestão de Água

Adequação
Ambiental
____

Condições
Acústicas
Condições
visuais
Qualidade do ar

Conforto Acústico

______

Qualidade dos
Espaços

Desempenho
Acústico
Desempenho
lumínico
Saúde, Higiene e
Qualidade do Ar
Funcionalidade e
Acessibilidade

Odor

Qualidade
Sanitaria do ar
Qualidade
Sanitaria da Água

Saúde, Higiene e
Qualidade do Ar
Utilizaçao e Reuso
de Água

Consumo de
Energia.
Consumo de
Água
Gestão dos
Resíduos
Ciclo de Vida

Condições de
Conforto
Higrotérmico
Conforto
Acústico
Conforto visual e
Lumínico
Qualidade do ar
Qualidade dos
Espaços e
Acessibilidade
Saúde, Higiene e
Qualidade do Ar
Qualidade da
Água

Caracteristica
da água

Gestão de
Resíduos
Gestão da
Conservação e
Manutenção
Conforto
Higrotérmico

Conforto visual
Conforto olfativo

Materiais e
Recursos
Energia e
Atmosfera. Uso de
energia renovável.
Uso Racional de
Água
Materiais e
Recursos

Durabiliade e
Manutenibilidade

____

Desempenho
Térmico

Qualidade do
Ambiente
Interno
Qualidade do
Ambiente Interno
Qualidade do
Ambiente Interno
Qualidade do
Ambiente Interno
_____

Qualidade do
Ambiente Interno
_____

A Norma ISO 21931:2010, por exemplo, é genérica: seu texto não é tão prescritivo como o do
LEED e do AQUA, sempre tratando da minimização de aspectos e impactos ambientais e não
existem níveis para serem alcançados. Com relação às demais, o empreendedor deve prever
qual o nível que pretende atingir com aquele projeto.
É importante esclarecer que a Norma de Desempenho tem o objetivo de verificar o desempenho
dos sistemas e que os selos LEED, o AQUA e a Norma ISO são requisitos com parâmetros
objetivos para uma certificação de uma construção sustentável e que também analisam o
desempenho. Fazendo‐se uma análise de cada um dos requisitos, que foram comparados,
podemos observar que:
Com relação ao item de localização do empreendimento, há sempre uma preocupação para que
a obra cause o mínimo de impacto ambiental e que o uso do solo seja feito de forma sustentável,
sendo necessário um plano de prevenção da poluição, a verificação da facilidade de transporte
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e estímulo ao transporte alternativo, a conservação das áreas naturais, o controle de água de
chuva.
Na certificação do Selo AQUA e na NBR15575 o processo construtivo deve considerar a vida útil
desejada da edificação, atendimento a lei de acessibilidade, o uso de materiais de fabricantes
legais, como aqueles pertencentes ao PBQP_H (Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat)
Em todos os sistemas analisados será necessário realizar a obra com um Canteiro Sustentável,
sendo necessário a realização de ações para reduzir os impactos ambientais e sociais, causados
pela instalação do canteiro, desta forma esta previsto minimizar incômodos para vizinhança de
ruído, poeira, riscos de poluição, controle do uso de água e energia, proteção de vegetação,
gestão de resíduos, tratamento dos efluentes, etc.
Com relação ao uso de energia, este é o item que todas as normas possuem exigências,
buscando a redução do consumo, a melhoria do desempenho energético, emprego de energia
renovável. Construir edifícios com eficiência energética é comum aos sistemas de certificação
na construção sustentável AQUA e LEED, esta é uma questão que preocupa a todos, o recurso
energia esta cada vez mais caro e mais escasso e promover economia de energia dando conforto
aos usuários é o que se espera de um bom projeto de uma edificação.
O uso de água, também é uma preocupação geral, inclusive até por se evidenciar cada vez mais
a escassez deste recurso. Desta forma, estão presentes em todas as normas exigências de
redução do consumo, reaproveitamento de água de chuva e águas servidas, gestão de águas
pluviais.
Relativamente à minimização dos resíduos da construção, a NBR15575 não prevê a questão da
gestão de resíduos da construção, porém no Brasil, toda obra terá que se preocupar com este
item, em função da exigência do Conama 307/2002, e todas as demais normas exigem uma
gestão de resíduos, buscando a prevenção da poluiçao. Quanto à vida útil e gestão da
manutenção, consenso geral que o edifício seja concebido de modo que se garanta uma vida
útil mínima e que proporcione facilidade de manutenção durante o uso e operação. O LEED,
contudo, não faz exigência de durabilidade.
Com relação aos itens de conforto acústico, térmico, luminico, conforto visual e ruído são itens
necessários nos sistemas para que se tenha uma boa pontuação, sendo o AQUA bem mais
detalhado no item de conforto acústico, térmico, lumínico e visual. Lembra‐se aqui que o LEED
atende à legislação americana, que para a eficiência energética, isso faz muita diferença.
Os itens de qualidade dos espaços e de acessibilidade estão presentes no AQUA e na norma
brasileira de desempenho, tendo em vista que esta é uma necessidade no Brasil. Como estas
normas foram produzidas para atender a realidade e legislação brasileiras, isso está presente.
A qualidade do ar e da água estão presentes em todos os sistemas estudados e trata da
importância de uma boa ventilação na unidade habitacional, de uma água de qualidade, já que
esses itens são importantes para a saúde do usuário.
A ISO 21931 prevê o levantamento dos aspectos e impactos ambientais do local do
empreendimento e de toda a construção. Leva em conta o gerenciamento dos processos de
construção, operação e manutenção, a análise do ciclo de vida, considerando‐se antes da
entrega e após a entrega da construção (operação). Também a norma evidencia os aspectos
sociais, tais como saúde e conforto prevendo a análise das condições acústicas, higrotérmicas,
concentração de radiação, condições visuais, características da agua, intensidade de campos
eletromagnéticos, presença de humidade, carga de vento, ruído e odor. No entanto, esses
aspectos são voluntários e adicionais, não sendo obrigatória a sua contemplação, diferindo das
demais normas que buscam o atendimento do conforto da habitação.
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4

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A partir deste estudo, pode‐se observar que os sistemas de avaliação de certificação sustentável
e mesmo a Norma de Desempenho estão direcionados para contribuir com o desenvolvimento
sustentável da sociedade, tendo como itens em comum nas certificações estudadas a questão
da localização do empreendimento, o processo produtivo, gestão de materiais, o consumo de
energia e água, a gestão dos resíduos. No Brasil há muitos problemas relacionados ao conforto
das habitações, como o conforto térmico, acústico, qualidade sanitária dos ambientes e
acessibilidade, estando esses ligados a qualidade de vida do usuário. Destaca‐se que os itens
que tratam do desempenho, conforto e qualidade dos espaços e acessibilidade estão presentes
de forma obrigatória no selo AQUA e na Norma de Desempenho, com exigências de
atendimento a NBR 9050 e o Decreto Lei 5296 de acessibilidade. No LEED esses itens não estão
presentes, assim como a questão da durabilidade dos materiais manutenção e vida útil.
Embora seja um instrumento de certificação importante, a Norma ISO 21931‐1 prioriza como
obrigatórios os requisitos relacionados aos impactos ambientais, aos aspectos ambientais e ao
gerenciamento dos processos nas fases de construção, operação e manutenção, em detrimento
aos aspectos sociais ligados à saúde do usuário e ao conforto do ambiente. Uma vez que seu
objetivo é relativo a uma avaliação ambiental de uma construção sustentável, questiona‐se a
não contemplação obrigatória de itens tão fundamentais para a sustentabilidade ambiental
como a saúde e o conforto do usuário.
Apesar de na Europa a questão do desempenho ser um tema antigo e já consolidado nas suas
edificações, no Brasil, este é um tema novo e necessário para que o país possa avançar no
sentido de melhorar a forma de construir, dando mais segurança e conforto ao usuário. A
NBR15575 está alinhada com todo o movimento de sustentabilidade existente em todo o mundo
e nas normas de certificações ambientais, sendo um grande salto de qualidade na forma de se
construir no Brasil, principalmente se a construção alcançar o nível Superior constante nos seus
critérios de desempenho. Vale ressaltar ainda, a questão da necessidade do estabelecimento da
vida útil dos sistemas e da durabilidade, que, a partir da publicação dessa norma de
desempenho, se faz necessário nos projetos. Esta ação ajuda a inibir que as empresas
especifiquem materiais de baixa qualidade e com pouca durabilidade, fortalecendo os demais
requisitos para uma construção mais sustentável.
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ABSTRACT: The Portuguese housing sector experienced a significant growth throughout the 20th
century, particularly in the last quarter, after the democratic revolution in 1974. In fact, the
number of buildings built between 1970 and 1990 is more than one third of the buildings actually
existing in Portugal. Therefore most of them were built before the publication of the first
regulation concerning the energy efficiency in buildings. Regarding this scenario, it would be
expected that rehabilitation activities would represent most of the current construction
activities. However, given some remaining barriers from old social policies, this situation is not
observed; actually building retrofitting is the least significant sector, accentuating the
degradation level of major part of the Portuguese housing stock. Several studies show that the
main problems are found in the building’s envelope elements, such as roofs and façades. Based
on this context, the aim of this paper is to introduce some examples of building retrofitting
systems that, adapted to the Portuguese main needs and requirements may represent
sustainable solutions to overcome the identified needs of Portuguese buildings’ envelope.
Key‐words: Housing Envelopes, Energy Retrofitting, Portugal, Sustainable Retrofitting.
1

INTRODUCTION: OVERVIEW OF PORTUGUESE HOUSING MARKET

The Portuguese building stock grew almost 11 times between 1919 and 2001, being the highest
rate between 1971 and 1990, as shown in Figure 1. According to the last available data (INE,
2011), in 2011 there were almost 1.48 residential units per family, from which 19.3% are
seasonal residences and 12.5% are unoccupied. In last two decades, the Portuguese building
sector was very active: 5.9% of the existing buildings have less than 10 years and, between 2001
and 2011, the average rhythm of construction reached 51 000 new buildings per year. However,
between 2005 and 2011, due to the crisis in the construction market, this number slightly
declined to 41 874 new buildings per year (INE, 2011).
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2001‐ 2011 Before 1919
8%
11%
1919 ‐ 1945
9%

1991 ‐ 2001
17%

1946 ‐ 1970
21%

1971 ‐ 1990
34%

Figure 1. Existing buildings (INE, 2011)

Housing rent prices were frozen for long periods of time along the 20th century, mainly after the
1974 democratic revolution, what lead progressively to a huge lack on the renting market and
significant decay of the housing stock. Although minimized within the 80’s, this situation
produced permanent distortion in the housing market. Although the total number of rented
dwellings dropped about 21% after the 1980’s, according to the IV General Housing Census (INE
2001) the percentage of dwellings occupied by owners and tenants remained almost the same.
However ownership expenses can be twice as great as renting ones, it is noticeable the tendency
of the Portuguese population in purchasing a house of their own instead of renting it. Beyond
quality, the prices of dwelling depend mostly on the construction location. Portuguese
government is making efforts in renewing the rental housing market, not only to promote the
rehabilitation of existing buildings but also to promote people’s mobility.
However, rehabilitation remains the less significant sector in the national market, as figure 2
shows. This low activity can be explained by the old rental policy, the inflation rates and lack of
public incentives, which made economically unfeasible the execution of maintenance or
retrofitting works by the owners. The small investment in building conservation and
rehabilitation justifies the high degradation level not only of the façades but also of the other
building elements.
Construction

Rehabilitation

33,9%

Engineering works
40,0%

26,1%

Figure 2. Investment in the Portuguese construction sector (INE, 2011)

According to data published in the 2011 Census, about 25% of the Portuguese buildings built
after 1946 require some kind of reparation. The remaining 75% do not show reparation needs
due recent maintenance interventions, provided by owners. Façades, including windows,
represent about 30% of the buildings’ needed interventions, having its deterioration factors
closely related with the type of coating materials used. Regarding the needs at the level of indoor
comfort, mainly thermal comfort, studies concluded that most building stock must be thermal
retrofitted (INE & LNEC, 2013; Rodrigues & Freire, 2014; Brás et al, 2015).
Taking into account the characteristics of the Portuguese housing market and how they affect
the quality of urban buildings, namely at the level of inhabitant’s comfort, it is indispensable to
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study and implement new building retrofitting solutions. Given the importance of envelopes in
the building’s degradation process, the current work presents some refurbishing systems
commonly adopted throughout European union. Nevertheless, before attempting to implement
popular systems to the specific Portuguese market, it is necessary to properly characterize the
requirements that the solutions have to fulfil. In this cense, this paper will start focusing the
most common problems identified on multi‐storey housing envelopes and the related
Portuguese legislation.
2

MAIN NEEDS AND REQUIREMENTS IN PORTUGUESE BUILDING ENVELOPES

2.1

Structural Aspects

Reinforced concrete system is the most common building’s structural solution in the second half
of the 20th century. Critical situations on structural behaviour are not commonly reported in
construction pathologies (INE, 2001), as the scarcity of occurrences may be related to the
application of strong safety factors in the structural design. The main source of structural
problems is the poor quality of foundation works and it affects mostly vertical envelop’s
elements, since the foundation’s movements can cause cracks that compromise aesthetics,
sealing and insulation properties. In façades and balconies, some problems could also be
observed regarding insufficient protection of reinforcement steel bars. Upon long‐term
exposure the corrosive process developed on the bars can compromise the buildings’ structural
stability.
In Portugal, seismic activities are mostly observed in the South of mainland territory and Azores
islands. Since Lisbon’s great earthquake of 1755, seismic behaviour has been considered in the
design of constructions, according to the seismic risks of each region. The first regulation on
structural safety of constructions was published in 1958 (Decree‐law no 41658, of May 31st,
1958) and considered, beyond static loads, dynamic loads of wind and seismic actions. The
regulation was later updated towards its adaption to the general use of reinforced concrete
structures (decree‐law 47 723 of may 20th, 1967).
2.2
2.2.1

Building Physics Aspects
Thermal and Moisture Insulations

Before 1990, thermal insulation was a great issue in Portuguese buildings given the lack of
regulations on the subject. Until then, the U value of building envelopes was very high because
the use of insulation materials was not common.. Integration of different insulation materials
and inappropriate insulation can lead, depending on the construction system, to the existence
of thermal bridges, and therefore, to moisture condensation that effects inhabitant’s health and
promotes the degradation of building materials. Due to rainwater permeation, resulting from
inappropriate sealing, moisture problems are also common in roofs and external walls, thus
contributing for the prejudicial effects mentioned before. Another cause is related to deficient
ventilation in compartments where high humidity levels are produced (bathrooms, kitchen and
laundry areas).
RCCTE (Decree‐Law 40/90 from the 6th February) was the first legal document concerning
thermal performance and aimed the promotion of the general quality of the buildings, assuring
better hygienic and comfort conditions and controlling the energy consumption for
acclimatisation and hot water systems. In 1998 another regulation was published, concerning
the building thermal performance envisaging over sized acclimatization systems and therefore
the energy consumption. RSECE (Decree‐Law 118/98 from the 7th May) was targeted to
buildings with significant energy consumption for heating or cooling and was applicable mainly
in buildings with over 25 kW installed.
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Together, RCCTE and RSECE specifications intended to promote the improvement of the thermal
quality of the buildings without increasing the energy demand and not rationalizing the
consumption. The recommendations included passive cooling techniques, efficient solar
collection practices and natural ventilation strategies to improve the indoor comfort. With the
publication of directive 2010/31/UE, in 2013 the Portuguese regulations concerning thermal
performance of buildings were updated, with the publication of a new decree‐law (decree‐law
118/2013, of August 20th) that extinguished the former regulations and resumed in a single
document the Building Energy Certification System (SCE), the Regulation on energy performance
for Residential Buildings (REH) and the regulation on energy performance for Commercial and
Services Buildings (RECS).
As nearly 80% of the building stock was built before the publication of the first thermal
regulation, the performance of thermal and moisture insulations are inadequate in the majority
of cases. In spite of that, rehabilitation activities in view of the energy retrofitting are not yet
common practices, what means that there is still a great effort to be done in the near future.
2.2.2

Noise Insulation

Providing adequate levels of acoustical comfort is a recurrent problem of Portuguese buildings.
Major part of conventional constructions systems provide satisfactory insulation of vertical
partition elements, thus the main complains are related to the interface between commercial
and dwelling areas due to inadequate airborne sound insulation. For envelopes, in most causes,
insulation issues are related with the quality of windows and other openings.
Until 2007 there was not a proper application of acoustic regulation codes. Since then, the
approval of RGR (Decree‐law nº 9/2007, from January 17th) enforced rigid requirements
regarding the protection against sound and noise pollution, as shown in Figure 3.

Dwelling
D n, w ≥ 50 dB
L´ n,w ≤ 60 dB

Dwelling
D n, w ≥ 50 dB

D 2m n w - Airborne Sound
D 2m, n, w ≥ 30 dB

D nw -

Commercial area
Dwelling
D n, w ≥ 58 dB
L´ n,w ≤ 60 dB

D n, w ≥ 58 dB
D n, w ≥ 50 dB
L´ n,w ≤ 50 dB

Insulation Index of the facade

D 2m, n, w ≥ 33 dB

Insulation Index of partitions

L’ n w Commercial area

Dwelling
D n,w ≥ 50 dB

D 2m, n, w ≥ 30 dB

Airborne Sound

Impact Sound

Insulation Index

Garage

Figure 3. Sound insulation Requirements (Decree‐law nº 9/2007, from January 17th).

2.3

Functional Aspects

According to Almeida et al. (2007), the functional quality of the majority of the multi‐familiar
dwellings is a significant short come of these buildings. Portuguese regulation on functional
aspects is sufficient to maintain minimum conditions of inhabiting in living areas. Projects are
developed in order to fulfil just the minimum acoustic and thermal comfort conditions, which is
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feasible due the mild climate and low noise pollution in the majority of the Portuguese territory
(Bragança et al., 2005).
Another general problem is that constructions usually don’t consider future maintenance costs,
which becomes a major concern of their inhabitants after 15 or even 10 years of use. This aspect
is neglected even on projects promoted by governmental social housing policies. Ownership
regime is the main determinant of the functional aspects of urban houses: housing owners are
free to perform adaptations and modifications, cases in which greater involvement in
maintenance and supervision are observed. In central and historical urban areas and in Social
Housing, where tenants pay very small rents, owners do not have the necessary financial income
to refurbish the dwellings. Tenants are sometimes the responsible for urgent refurbishments,
but don’t invest in significant reconstruction works, as they don’t own the property. Changing
the rent policy is one of the major concerns of the government after the occurrence of some
accidents involving building ruining.
3

TECHNICAL SOLUTIONS TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF PORTUGUESE BUILDINGS
ENVELOPES

3.1

ETICS

ETICS stands for External Thermal Insulation Composite Systems and the first solutions were
developed in the 1950s (Wetzel, 2007). The system is composed of rigid boards of insulation
materials (polystyrene and concrete foams, mineral and wood fibres, etc.) attached to a
supporting base through plastic adhesive, and externally covered with reinforced rendering (fig.
4). Some solutions also consider intermediary support bases, with rail mounting, whenever the
base‐surface does not have mechanical properties adequate for sustaining the system. An
extensive variant of external cladding has been developed since the development of the first
ETICS, including plasters (synthetic resins, cement, and plastic minerals) and tiles (ceramic,
bricks, stones) finishing.

2

3

5

4
6

1
7

Figure 4. Components of a ETICS system: 1) base wall 2) Adhesive Layer 3) Insulation Board 4) Regularization layer 5)
Rendering 6) Regularization Primer layer 7) External Coating (Plaster) (Perdigão, 2013).

As Wetzel (2007) concluded, ETICS has proven to increase the protection of external walls,
improving considerably the thermal, moisture and noise insulation of the envelopes were they
have been applied. For thermal insulation, the improvement of the U‐value of a construction
enveloped with ETICS is dependant on the thermal conductivity and thickness of the used
insulation material (fig 5). The weather protection is particularly determined by the renderings,
since most systems use water‐repellent materials. Noise insulation properties are mainly related
to characteristics of used elements (revetment, supporting system and type of fixation).
Although external sound insulation is reportedly improved, the overall acoustic results are
debatable. Users relate that, as the insulation improvement regarding external noises, the basic
noise level is slightly reduced, what would enlarge the perception of disturbs from inside of the
building (neighbouring dwellings).
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Figure 5. Variation of an external wall’s U‐ value after fitting ETICS with different thermal conductivity insulation
materials (Wetzel, 2007).

3.2

ETIDS

External Thermal Insulation Dry Systems (ETIDS) became popular in the end of the 1980’s. It can
be seen as a simplified version of ventilated coated façades. It is mostly used on refurbishments
of three‐layered external walls of large dimensions (Plewako et al., 2007), and it’s fixation is
recommended on concrete elements .The system, applied directly on existing walls, consists of
an internal insulation layer, bolted to the concrete base‐wall, and an external layer, fastened on
previously fixed bearing strips (fig.6). The external layer is commonly made of folded steel
sheets, but fibre‐cement boards are recurrent alternatives. Combinations with other external
systems are also a possibility to attend aesthetic requirements. Top and bottom areas, edges
and openings are covered with additional sheets or strips.

(a)
(b)
Figure 6. Layout of ETIDS components. (a) Corner top view. (b) Transversal section 1) base‐wall 2) insulation board 3)
coating (folded steel sheets) 4)fastener 5) corner strip 6)expansion bolt 7) Z profile 8)PVC washer 9) millboard washer
(Plewako, 2007).

The insulation material and the inner air of vertical folds improve the envelope’s thermal
insulation, which is significantly reduced according to the thickness of insulation layer (fig. 7).
Additional benefits on acoustic insulation are observed through the reflection of external noise
by external steel sheets. Rainwater penetration is a potential threat to ETIDS systems as gaps on
layers connections could initiate a corrosive process of steel components. However, proper
fold’s ventilation can protect internal layers from moisture penetration and condensation. The
improvement of the building’s overall thermal performance reflects on a corresponding
reduction of energy consumption, as figure 8 illustrates.
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Figure 7. Variation f U‐value according to the insulation thickness (Plewako, 2007)
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Figure 8. Approach of reduction on energy consumption for 1 m2 (Plewako, 2007)

3.3

Ventilated Façades

As figure 9 presents, ventilated façades are composed of an insulation layer (polyurethane foam;
expanded polystyrene or extruded polystyrene), fixed in the supporting wall, and a covering
material separated 3 to 5 cm from the inner layer. This distance creates a cavity that allows the
circulation of inner air by convection. The use of insulation boards is optional and helps to
improve thermal properties of the system (Guimarāes, 2013). The cladding layer provides
protection from direct climate loads and (re)defines the building aesthetics. According to
Bragança et al (2007), the most used covering materials are natural stone, man‐made stone,
ceramic, terracotta, plastic or metallic materials, oriented strand board (OSB), glass (transparent
and opaque) and wood fibreboard with Portland cement. The cladding can be statically fixed
into the supporting structure by anchoring devices or be supported by a steel frame structure.
For both options, visible and non‐visible solutions are available.

Anchoring
Anchoring
System
system
Ventilation
Ventilation
Layer layer
Cladding
Cladding
Layer layer

Insulation
Insulation
Support
Support
structure
Structure
Plastering
Plastering
Regularisation
Regularization
layer
Layer

Figure 9. Transversal section of a typical ventilated façade (Mateus, 2004)

The system provides higher moisture control through the cavity, which protects the wall from
rainwater and expels water vapour by convection, thus removing the moisture from both
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No Cavity
ETICS
Closed cavity
Ventilated cavity

(a)

Heat Transmission (w/m2)

Heat Transmission (w/m2)

exterior and interior and preventing condensations. Also, the distance between cladding and
inner layers reduces thermal bridges and improves the thermal inertia of the building,
representing less heat gains (summer) and losses (winter), as figure 10 demonstrates.
No Cavity

Ventilated
Cavity

(b)
(W/m2)

Figure 10. Heat Flux
winter (Brunoro, 2007).

from inside out along the daylight period for different envelope systems (a) summer (b)

This characteristic reflects higher energy savings by reducing the needs for artificial
acclimatization systems. In this context, it is also reported that the adopted cladding material
influences the overall thermal performance. Figure 10 compares the energy efficiency
performance of ventilated façades with different finishing: F1: aluminium panels F2: hollow brick
tiles F3: concrete panels and F4: ceramic tiles

(a)
(b)
Figure 11. Energy Saving (S) considering (a) solar radiation (I) (10cm thickness, 15 cm length) and (b) air flow speed
(W) (15 cm length, solar radiation incidence of 400W/m2) (Brunoro, 2007).

Compared to unventilated refurbishing solutions, the use of ventilated façades represents
advantages regarding installation, as for the mechanical assembly of the finishing it is not
necessary to use of adhesives and water‐based plasters. In addition, it is a lower and easier
maintenance system, where each layer can be individually handled and presents lower risks of
cracking and/or detaching. Also, external cladding propitiates higher durability for the wall due
to the protection against the weather.
4

CONCLUSIONS

Comparing to other construction activities, in Portugal the investment in rehabilitation is still
very small and not adequate to the context, which causes the continuous degradation of the
Portuguese building stock. Reality shows that few technical solutions are currently used to
overcome this scenario and improve the quality and indoor environment performance of the
Portuguese residential buildings. Regarding the conservation state of most building envelops
and the contribution of these elements to urban and indoor environments quality, the current
work presented three solutions for façade retrofitting commonly used among European
countries. The first system, ETICS, is directly attached to the existing external wall. The second,
ETIDS, is also applied externally on the existing façade and promotes ventilation due to the
cladding characteristics. Lastly, the ventilated façades where the external cladding is separated
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from the existing wall by a cavity, are more complex and expensive retrofitting solutions but can
improved considerably the overall performance of the façade.
The study showed that all presented solutions are suitable to improve the main needs of
Portuguese building’s external walls and that can be designed to satisfy regulation
requirements, e.g. thermal, moisture and noise insulation. Since all of them are passive solutions
to improve inhabitant’s comfort, they can be understood as sustainable building rehabilitation
practices. Considering the acknowledged potentialities and limitations, they have demonstrated
to be viable answers to upgrade the functionality of the conventional building envelopes in
Portugal. However, it is necessary to make experimental evaluations and further surveys to
inhabitants to measure the real impact and performances of these technical solutions.
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ABSTRACT: In developed countries and emerging countries, study of energy consumption in the
life cycle of buildings has the purpose to establish an environmental sustainability applied to the
constructions. Based on information from the National Energy balance – BEN, Inventory Green‐
house Emissions and National Research by Home Sample – PNAD, we selected the residential
business in Brazil as a case study. Doing a survey about energy consumption by a typical resi‐
dential Brazilian building is possible to estimate the annual amount of energy resources required
for new constructions, maintenance, renovations and the related impact on CO2 emissions. The
results indicate proportional rates close to those in the developed countries, although in Brazil
the energy consumption and income standard per capita is lower, besides a lower CO2 emission.
Observed also, a significant rate between of embedded energy compared to the energy con‐
sumed in the operational phase.
Keywords: CO2 emissions, energy analyses, embodied energy, households.
RESUMO: Em países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, estudos sobre o consumo
energético no ciclo de vida das edificações visam à busca da sustentabilidade ambiental aplicada
às edificações. A partir dos dados do Balanço Energético Nacional – BEN ‐, do Inventário de
Emissões de Gases do Efeito Estufa e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD ‐
, tomou‐se como estudo de caso o setor residencial brasileiro. Levantando‐se o consumo
energético em um modelo representativo de edificação brasileira, projetam‐se quais são os
recursos consumidos para construção de novas edificações, manutenção e reformas de antigas
construções anualmente e os consequentes impactos ligados à emissão de CO2. Os resultados
apontam para índices proporcionais próximos aos de países desenvolvidos, embora o Brasil
tenha consumo de energia e renda per capita inferiores, além de uma matriz geral de emissões
de CO2 baixa. Observa‐se também uma proporção relevante da energia embutida nas
edificações residenciais em relação à operacional.
Palavras‐chave: Emissões de CO2, análise energética, energia embutida, edificações residenci‐
ais.
1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos as discussões sobre impactos ambientais estão tomando força no sentido de

1281

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

buscar novas possibilidades para minimizar os motivadores das mudanças climáticas. Desde a
revolução industrial o nível de gases de efeito estufa na atmosfera vem crescendo anualmente
e já se encontra próximo ao limite de 450 a 550 partes por milhão (ppm) de CO2 (Stern, 2006).
Por este motivo os estudos sobre o consumo energético nos setores econômicos vêm crescendo,
especialmente no setor da construção civil, que representa 24% da extração global de matéria
prima (Bribián, 2011). Esta colocação está fundamentada na metodologia de análise do ciclo de
vida de edificações, o qual tem início na fabricação dos materiais de construção, transporte até
o canteiro, produção da edificação, uso e manutenção da mesma e demolição e disposição dos
materiais utilizados. Em todas as etapas existe um requisito de energia e emissão de CO2 para a
sua realização, a Figura 1 exibe as etapas consideradas neste ciclo.

Figura 1: Ciclo de vida de uma edificação. Fonte: Adaptado de TAVARES (2006)

As três primeiras fases formam a etapa pré‐operacional, conhecida também como a energia
embutida inicial na edificação, ou seja, o total de energia requisitada para a fabricação dos
materiais, transporte até o canteiro e construção da edificação. Na etapa operacional é
contabilizada a energia gasta para o uso e ocupação da edificação, além da energia embutida
dos materiais utilizados para manutenção da edificação ao longo dos anos. Estudos têm
demonstrado que apesar da alta demanda energética na fase operacional, a fase pré‐
operacional pode representar até 38% do consumo operacional em todo o ciclo de vida da
edificação unifamiliar de baixa renda no Brasil (Tavares, 2006), como mostra a Figura 2.

Figura 2: Distribuição percentual do consumo energético nas etapas de Energia Embutida e Energia Operacional
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Considerando que o Brasil possui um baixo consumo energético para o aquecimento e
resfriamento das edificações (SINPHA 2007) e que 46% de suas fontes de energia são renováveis
(Paulsen; Sposto, 2013), o país ainda não esta livre dos impactos ambientais causados pelo setor
da construção civil. Em 2013 foram produzidas mais de 70 milhões de toneladas de cimento
(CBIC, 2013), sendo que, de acordo com as estimativas anuais de emissões de gases do efeito
estufa no Brasil de 2010, 26,9 % de todo o CO2 emitido pelas atividades industriais no Brasil
foram provenientes da fabricação desse material (BRASIL, 2010). Outro fator relevante em
termos de impactos ambientais é a origem e o tipo de energia utilizada para a fabricação de
materiais empregados na construção civil, pois a energia incorporada pode ser de origem
renovável ou não renovável (Graf, 2010), como mostra a Tabela 1.
Tabela 1: Fontes de origem da energia no setor industrial para fabricação de materiais de construção civil (GRAF,
2010)

Setor Industrial
Fontes Fósseis*
Fontes Renováveis**
Cimento
84.6
15.4
Ferro‐gusa e aço
67.36
32.74
Ferroligas
26.6
73.5
Mineração e pelotização
76.88
23.12
Não ferrosos e outros metálicos
54.96
45.04
Papel e celulose
71.02
28.98
Cerâmica
43.14
56.76
Outras indústrias
48.64
51.36
* Fontes de origem fóssil consideradas: carvão mineral, óleo combustível, eletricidade oriunda de
usinas térmicas e nucleares (20%), coque de petróleo, gás natural e outras.
** Fontes de origem renovável consideradas: eletricidade oriunda de usinas hidroelétricas (80%),
carvão vegetal.

Dos setores econômicos brasileiros analisados pelo BEN ‐ Balanço Energético Nacional ‐ (BEN
2013), três estão diretamente ligados às atividades da construção civil: setor comercial, setor
residencial e setor público. O setor industrial está parcialmente ligado às atividades da
construção civil, porém de forma significativa, devido à produção de materiais de construção.
Dos setores diretamente ligados, o residencial possui o maior consumo de recursos energéticos
na forma de eletricidade e também de gás natural, GLP, lenha, carvão vegetal e outros. Estes
últimos, denominados como energia de cocção. Todos são avaliados por setor e informados
anualmente pelo BEN. A Figura 3 mostra o consumo por fontes do setor residencial. A Figura 4,
o consumo total dos quatro setores ligados diretamente à construção civil de acordo com o BEN,
do ano base de 2012.

Figura 3: Consumo no setor residencial. Fonte: BEN 2013
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Figura 4: Consumo de energia em todas as formas nos setores ligados à construção civil. Fonte: BEN 2013

É importante considerar o rápido desenvolvimento econômico do Brasil que influenciou
diretamente o setor da construção civil nos últimos anos. A indústria de materiais de construção
espera dobrar a sua produção entre os anos de 2010 a 2022. Este crescimento provém, em
grande parte, de incentivos econômicos para suprir o déficit de moradias no país. Programas
do Governo Federal como o “Minha Casa Minha Vida” tem como objetivo construir três milhões
de residências em um período de sete anos (Paulsen; Sposto, 2013).
Outro importante fator econômico que está diretamente ligado ao setor residencial, mais
especificamente, ao consumo energético nas residências, é o acesso ao crédito para mobiliar e
equipar as moradias. Os beneficiários do programa ”Minha Casa Minha Vida” podem financiar
móveis, eletrodomésticos e eletrônicos a partir de outro programa, o “Minha Casa Melhor”. Este
tipo de incentivo permite que as residências fiquem melhores equipadas e, consequentemente,
aumentem o consumo energético mensal, sugerindo um quadro de crescimento das
necessidades energéticas do país nos próximos anos.
Em face ao exposto, coloca‐se o seguinte questionamento: como se apresentam o consumo de
energia e as emissões de CO2 em um cenário anual no setor residencial brasileiro, considerando
as etapas: pré‐operacionais e operacionais?
1.1 Objetivo
Calcular o consumo de energia e as emissões de CO2 do setor residencial brasileiro
considerando: o quantitativo de novas edificações construídas no ano de 2012; a manutenção
das edificações existentes; o consumo de energia operacional elétrica e cocção neste ano de
2012 de todo o estoque de edificações novas e existentes.
2

MÉTODO

As considerações feitas neste trabalho dizem respeito a todas as formas de energia consumida
no país. Assim, para o setor residencial, por exemplo, contabiliza‐se o numero de Joules, unidade
padrão do Sistema Internacional e referência dos principais estudos deste tema, relativos ao
consumo de: eletricidade, gás natural, lenha, gás liquefeito de petróleo ‐GLP‐ e carvão vegetal.
As conversões destes insumos em energia são feitas pelos parâmetros estabelecidos no BEN
(BRASIL, 2013).
A metodologia seguida, parte do levantamento do quantitativo de edificações residenciais novas
e existentes pela PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, publicada pelo IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2012, cuja base de dados é do mesmo
ano. Em 2011 foram contabilizadas 62.421.000 residências no Brasil e, em 2012 houve um
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acréscimo de 1.513.000 novas residências.
Para determinar a energia embutida inicial, nas edificações existentes, foram utilizados os dados
da literatura técnica (Tavares, 2006), assim como, a energia embutida de manutenção para as
edificações existentes. Tais projeções são realizadas a partir de um modelo residencial
unifamiliar de baixa renda (Tavares, 2006; ABNT NBR 12721, 2005). A Tabela 2 apresenta as
parcelas de consumo energético em cada etapa do ciclo de vida de 50 anos deste modelo típico
de edificação.
O consumo operacional residencial foi levantado a partir dos dados do Balanço Energético
Nacional 2013, cuja base de dados é 2012. As emissões de CO2 foram analisadas nas etapas de
energia embutida discriminada e na etapa operacional, considerando o ciclo do ano de 2012, a
partir dos dados da literatura técnica (Tavares, 2006; Monich, 2012; IPCC 2006).
Tabela 2: Resumo dos resultados do ciclo de vida energético da edificação típica no ciclo de vida de 50 anos
(TAVARES, 2006)

Construção
gj
EE Inicial
291,88

Operação
Gj
EE
Reposiçã
o
153,78

Pós‐operação
Gj

Energia
Elétrica

Energia de
Cocção

232,49

464,97

Energia de
demolição e
transporte
30,74

EE
TOTAL (EE
inicial + EE
reposição)
GJ

% EE
TOTAL /
ENERGIA
OP.
GJ

445,66

63%

Tabela 3: Modelo da edificação residencial típica brasileira

Características Ocupacionais
No de habitantes
4
Renda Familiar
3 Salários Mínimos
Consumo de Energia
155,00 kWh/mês
Elétrica
Consumo de Energia
205,49 kWh /mês
para cocção
Equipamentos básico Aparelho de som, Chuveiro Elétrico, Ferro de passar, Fogão, Geladeira,
Liquidificador, Televisão, Ventilador/Circulado de ar
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Área da Unidade
63 m2
Dimensões
Externas: 7,0 x 9,0 m
Área do terreno: 98 m²
Pé direito: 2,8 m
Sala: 21,0 m²
Divisões Internas
2 Quartos: 27,0 m²
Cozinha: 9,0 m²
Banheiro: 4,3 m²
Circulação: 1,7 m²
Estrutura
Concreto armado
Paredes
Blocos cerâmicos 8 furos (9 x 19 x 19). Dimensões totais = 14 cm (9 de bloco
+ 2,5 de reboco int. + 2,5 de reboco ext.)
Acabamento das
Reboco interno e externo, pintura em branco. Azulejos até 1,80 m na cozinha
Paredes
e banheiros.
Cobertura
Laje armada em blocos cerâmicos, vigotas em concreto armado. Espessura
total 12 cm, rebocada.
Recoberta com telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira.
Janelas
Esquadria de ferro, vidros planos simples esp. 3mm.
Área de esquadrias = 1/6 da área do piso
Portas
Portas em madeira: ext. 0.9 x 2,10; int. 0,7 x 2,10
Pisos
Banho e cozinha em cerâmica comum demais cômodos em tacos de madeira
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A determinação dos conteúdos energéticos em cada etapa, avaliando as relações entre as
mesmas, e o índice de CO2/GJ servirão como base para mensurar o total de energia consumida
e emissões de CO2 no setor residencial brasileiro. A edificação estudada é definida dentro dos
parâmetros de maior incidência para residências brasileiras em termos de área construída,
número de cômodos, número de habitantes e tipologia construtiva (Tavares, 2006). O modelo
resultante esta especificado na Tabela 3.
3

RESULTADOS

A energia embutida inicial em toda edificação é de 291,88 GJ. Este valor contabiliza toda a
energia requisitada na etapa pré‐operacional do ciclo de vida da edificação. A energia embutida
de reposição dos materiais é de 153,78GJ e está relacionada à etapa operacional.
Aplicados a estes dados o número de residências novas e existentes no Brasil, divulgado pela
PNAD, obtêm‐se dados de energia embutida em edificações residenciais brasileiras. Somando‐
se estes resultados com os valores de consumo energético por setor encontrados no BEN, ou
seja, a energia operacional, chega‐se ao total de energia consumida no setor residencial. A
Tabela 4 apresenta a projeção destes resultados.
Para encontrar o total de energia embutida em novas construções, aplicou‐se o valor de energia
embutida de 291,88 GJ ao número de 1.513.000 novos domicílios no País em 2012, obtendo o
total de 4,41 x 108 GJ. Para a avaliação de energia embutida de reposição, aplicou‐se o valor de
3,07GJ às 62.420.000 edificações existentes, resultando em um total de 1,91 x 108 GJ de energia
embutida na fase operacional da edificação.
A partir destes resultados há condições de se estabelecer que a energia embutida total equivale
a 58% da energia operacional das edificações residenciais brasileiras. A energia operacional
considera o consumo energético para equipamentos e atividade de cocção. Os dados para esta
avaliação são fornecidos anualmente pelo BEN, em todas as fontes de energia utilizadas:
eletricidade, gás, gás liquefeito de petróleo ‐GLP‐, lenha, óleo combustível, querosene e carvão
vegetal.
Tabela 4: Consumo energético para construção, operação e manutenção de edificações residenciais no Brasil

Energia Embutida inicial em uma edificação residencial média no
Brasil
01 ‐ Consumo energético total para a construção de novas
edificações residenciais no Brasil
Energia Embutida de reposição anual para uma edificação
residencial média no Brasil
02 ‐ Consumo energético total de Energia Embutida de reposição
para edificações existentes
Total de Energia Embutida em edificações residenciais brasileiras
(01+02)
03 ‐Energia consumida operacionalmente por edificações
residenciais brasileiras
Total de energia consumida por edificações residenciais brasileiras
(01+02+03)
Relação de Energia Embutida e Energia Operacional (01+02/03)

291,88 GJ

(Tavares,
2006)

4,41 x 108 GJ
3,07 GJ

(Tavares,
2006)

1,35 x 108 GJ
5,76 x 108 GJ
(Ben 2013)
9,94 x 108GJ
15,7 x 108GJ
0.58

A partir dos dados de consumo energético no setor residencial para a energia embutida total e
energia operacional é possível atribuir valores de emissão de CO2 por fonte de energia, através
do BEN e de uma base de dados retirada da literatura técnica (IPCC,2006; Monich,2012;
Tavares,2006). Os dados de emissão de CO2 são obtidos através da quantidade de CO2 geradas
na queima de combustível para a obtenção de energia e as emissões diretas no processo de
fabricação de alguns materiais como, cimento, cal e alumínio.
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No cálculo para o total de emissões de CO2 na etapa pré‐operacional que envolve todo o
processo de fabricação de materiais, transporte e obra, aplicou‐se o valor de 24,23 tCO2 nos
63m2 da residência e multiplicou‐se pelas 1.513.000 novas residências, chegando a um total de
36659,99 tCO2 x 103 emitidos pela construção de novas residências no Brasil. Na avaliação da
emissão CO2 de reposição de materiais, na etapa operacional, foi calculado 13,23 tCO2 para a
mesma residência e aplicado às 61.421.000 edificações existentes, totalizando 812599,83 tCO2
x 103.
Para a emissão de CO2 na etapa operacional considera‐se consumo elétrico para equipamentos
e consumo de gás natural, lenha, GLP e carvão vegetal para as atividades de cocção. Cada fonte
de energia possui uma contribuição de CO2 nos processos de obtenção de energia, cujos valores
totais para o setor são: 12709 tCO2 x 103 para energia elétrica, 627 tCO2 x 103 para o gás natural,
2212 tCO2 x 103 para o GLP e 1021 tCO2 x 103 para o carvão vegetal. Desta forma, obtêm‐se o
total de CO2 emitido pela operação das edificações no Brasil: 18263 tCO2 x 103, este valor se
contrapõe com o total de 849259,82 tCO2 x 103 emitidos pela construção e manutenção das
edificações, conforme apresenta a Tabela 5.

Operação

Construção

Tabela 5: Distribuição do consumo energético e emissão de CO2 ao longo do ciclo de vida das edificações
residenciais.
Referência
Discriminação de etapas
Consumo Referência
Total de
total no
Emissão de
Brasil
CO2
Fabricação de materiais para a
36.659,99
construção de novas edificações
4,41 x
tCO2 x 103
residenciais no Brasil considerando
108 GJ
o transporte e desperdício de
materiais

4

Consumo total de reposição para
edificações existentes
Consumo elétrico e emissão CO2 na
etapa operacional por edificações
residenciais brasileiras
Consumo e emissão
Gás
CO2 para cocção
Natural
consumida
Lenha
operacionalmente
por edificações
GLP
residenciais
brasileiras
Carvão
Vegetal
Total de energia consumida e CO2
operacional emitido por
edificações residenciais brasileiras
(exceto reposição)
Total de energia consumida e CO2
emitido por edificações
residenciais brasileiras

1,35 x
108 GJ
4,32 GJ x
108
0,12 GJ x
108
2,70 GJ x
108
2,67 GJ x
108
0,20 GJ x
108
10,01 GJ
x 108

15,7 GJ
x 108

BEN 2013
BEN 2013
BEN 2013
BEN 2013
BEN 2013

257,96
tCO2 x 103
12.709
tCO2 x 103
627 tCO2 x
103
2.212 tCO2
x 103
16.994
tCO2 x 103
1.021 tCO2
x 103
33.563
tCO2 x 103

MONICH
2012
IPCC 2006
BEN 2013
IPCC 2006
BEN 2013

70.222,99
tCO2 x 103

CONCLUSÕES

Os resultados enfatizam que a energia embutida é significativa no ciclo de vida das edificações,
não apenas na projeção de 50 anos, mas também no ciclo de um ano, pois representa 0,58 da
energia operacional. Porém, quanto às emissões de CO2, na avaliação de um ano, se emite mais
CO2 para construir novas edificações, e manter as existentes, do que para realizar a operação de
todas deste setor.
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Assim, a emissão de CO2 se apresenta extremamente relevante na etapa pré‐operacional e de
manutenção. No caso do Brasil a relação da emissão de CO2 nas etapas pré‐operacionais e
operacionais é oposta à maioria dos países europeus de clima frio, onde a operação consome a
maior parte de energia e emite maior quantidade de CO2 devido à necessidade de atender a
padrões de conforto ambiental. Também é importante destacar que o Brasil possui 76,9% da
oferta de energia elétrica por geração hidráulica (BEN, 2012), diferente da maioria dos países,
que não possuem fontes de energia limpa na maior parte da matriz energética. Outra
especificidade do setor da construção civil no Brasil é em relação às técnicas construtivas, as
quais empregam uma grande quantidade de cimento em sua produção. Por este motivo, a
energia embutida inicial e de manutenção possuem valores bastante elevados em comparação
a outros países.
Considera‐se ainda que estes resultados não levam em conta, por indisponibilidade de dados
nacionais, a energia e CO2 embutidos em mobiliários e equipamentos nas edificações, o que é
um padrão internacional para este tipo de análise de impactos ambientais associados. Sugere‐
se, desta forma, a continuidade das pesquisas sobre o ciclo de vida energético das edificações,
com uma abordagem mais ampla do ciclo e melhor conhecimento dos insumos energéticos dos
principais setores, ligados diretamente e indiretamente à construção civil; a concepção de
alternativas para os sistemas construtivos tradicionais sob a ótica da energia e CO2 embutidos.
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ABSTRACT: The Construction industry is responsible for the use of most natural resources of the
planet, but has been investing to consolidate the culture of loss reduction, waste reuse, use of
sustainable materials/techniques. The Government, the largest contractor in Brazil, has
stimulated the use of these by means of standards, however, became limited due to the Brazilian
Law, which restricts their purchase and use. This paper aims to establish guidelines for the use
of sustainable materials and techniques to be incorporated into public constructions in Brazil. A
Federal University of Ceara project was chosen, studied technologies and sustainable materials
available and chosen materials viable both economically and technically. It can be concluded
that with its use does not reach 10% increase in the value of the work and that the investment
is paid in a few years, in addition to stimulating actions that involve the rational use of natural
resources.
Keywords: Bidding, sustainability, public constructions, materials.
RESUMO: A Construção Civil é responsável pela utilização da maioria dos recursos naturais do
planeta, porém vem investindo para consolidar a cultura da diminuição das perdas, reutilização
de resíduos, utilização de materiais e técnicas sustentáveis. O Governo, maior contratante no
Brasil, tem estimulado a utilização destes por meio de normas, porém, tornou‐se limitada em
virtude da Lei das Licitações Públicas, que restringe sua compra e uso. Este trabalho objetiva
estabelecer diretrizes para a utilização de materiais e técnicas sustentáveis a serem
incorporados aos projetos de obras públicas no Brasil. Foi escolhido um projeto da Universidade
Federal do Ceará, estudadas as tecnologias e materiais sustentáveis disponíveis e escolhidos os
materiais viáveis tanto economicamente quanto tecnicamente. Conclui‐se que com seu uso não
chega a 10% de acréscimo no valor da obra e que o investimento é pago em poucos anos, além
de estimular ações que impliquem no uso racional dos recursos naturais.
Palavras‐chave: Licitação, sustentabilidade, obras públicas, materiais.
1

INTRODUÇÃO

A indústria da Construção Civil é responsável pela utilização de grande parte dos recursos
naturais do planeta, porém um número cada vez maior de empresas vem investindo para
consolidar a cultura de diminuição das perdas, reciclagem, reutilização de resíduos, além da
utilização de novos materiais e técnicas alternativas, que trazem em sua raiz a aplicação do
conceito de sustentabilidade.
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O Governo Federal, o maior contratante no Brasil, tem estimulado os contratados à utilizarem
essas técnicas e materiais por meio da publicação da Instrução Normativa (IN) 01/2010 do
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPOG. Essa ação, entretanto, tornou‐se limitada
em virtude da Lei das Licitações Públicas 8.666/93, que não torna totalmente possível a compra
e uso de materiais sustentáveis.
Dentro desse contexto, o presente trabalho, resultado da dissertação de Mestrado em
Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil da Universidade Federal do Ceará, objetiva
estabelecer diretrizes para a utilização de materiais e técnicas sustentáveis a serem
incorporados aos projetos e editais de licitação regidos pela lei 8.666/93.
Foram estudadas as tecnologias e materiais sustentáveis disponíveis no mercado e escolhidos
os viáveis sob o ponto de vista econômico e técnico, que poderiam ser utilizados em obras
públicas. Como objeto de estudo escolheu‐se uma obra na Universidade Federal do Ceará,
Campus do Pici, em Fortaleza, Ceará, onde as técnicas e materiais identificados inicialmente
foram testados e verificados quanto à sua viabilidade e então elaborado um manual com
diretrizes para projetos e execução de obras no âmbito público.
A partir do estudo identificou‐se que a utilização de técnicas simples e materiais de fácil acesso,
ambos com aplicação sustentável, provocaram cerca de 10% de acréscimo no valor da obra,
porém, esse custo inicial mais elevado mostrou‐se que tem retorno em médio e longo prazo, em
redução de manutenção e durabilidade da obra, gerando economia financeira para o Governo
Federal, além de instigar ações que impliquem no uso racional dos recursos naturais.
2

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo geral elaborar um manual com diretrizes para que os projetos
e execução de obras e serviços da Universidade Federal do Ceará se tornem verdes, sob o ponto
de vista do uso de materiais e técnicas sustentáveis, sob a luz da Instrução Normativa 01/2010
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Lei 8.666/93.
3
3.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Sustentabilidade

Reconhece‐se que uma consciência ecológica mundial acha‐se urgentemente necessária para o
equilíbrio do planeta. A definição de sustentabilidade mais aceita, inclusive por Sattler (2008) é
a de “Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” da Comissão de Brundtland
(Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento) no relatório de Brundtland, também
chamado de Nosso Futuro Comum (elaborado em 1987). Neste relatório estão definidos quatro
princípios básicos para que um empreendimento seja dito como sustentável, são eles: ser
ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito (NU,
1987).
Esse entrelace da sociedade contemporânea convencionou‐se chamar de “tríplice abordagem”
ou “abordagem dos três pilares” (figura 1), em que a abordagem enfoca os aspectos sociais,
econômicos e ambientais que devem coexistir em equilíbrio.
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Figura 1–Os três pilares da sustentabilidade. (Fonte: autor, adaptado de Cardoso, 2007)

A ideia principal do desenvolvimento sustentável é assegurar uma vida digna, não impedindo o
crescimento econômico, mas sim a utilização racional dos recursos naturais, bem como, adoção
de instrumentos preventivos que impeçam e/ou minimizem a degradação do meio ambiente.
Em suma, crescer economicamente, porém com a conjugação de fatores que viabilizem o
desenvolvimento sustentável.
Aplicando‐se esse conceito na construção civil, segundo Da Silva (2013) tem‐se que uma
construção sustentável é feita para durar, gerando economia de dinheiro tanto durante a
construção quanto na operação do empreendimento. Também deve ser capaz de:
 fornecer um ambiente mais confortável e saudável ao usuário;
 promover uma gestão sustentável da implantação da obra e da edificação em seu uso, por
meio da incorporação de tecnologias de eficiência energética e do uso da água, possibilitando
assim uma redução no consumo na implantação da obra e ao longo de sua vida útil;
 trabalhar com matérias primas ecoeficientes e buscando a eliminação ou diminuição dos
resíduos e da contaminação da construção no meio em que está inserida;
 Introduzir tecnologias de energia renovável, aprimorando a qualidade do ar interno, a
satisfação e conforto dos ocupantes;
 ser de fácil preservação e proporcionando o máximo reaproveitamento de resíduos em casos
de demolição.
3.2

Certificação Para Edificações

Para Viggiano (2010), a certificação é uma avaliação da qualidade dos produtos e sistemas da
edificação, baseada em critérios preestabelecidos, feita por uma certificadora de processos e
produtos com capacidade, conhecimento e estrutura para avaliar a multidisciplinaridade das
partes integradas ao todo do projeto sustentável.
A certificação entra no tema de sustentabilidade como um reconhecimento de um trabalho
desenvolvido, sem, no entanto, ser sua representação fiel. Um motivo para esta dicotomia é a
não existência de processo adequado às condições regionais culturais, econômicas e físicas que
permitam uma real avaliação do resultado obtido pelo esforço de se tornar uma edificação mais
sustentável. Os critérios de certificação, portanto, devem ser utilizados como referências
auxiliares, mas não determinantes na escolha de materiais e sistemas construtivos. (Asbea,
2007)
As certificações mais conhecidas e utilizadas na construção civil são, no âmbito internacional,
Certificação BREEAM (BRE Environmental Assessment Method); Certificação internacional de
empreendimentos sustentáveis LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design),
Certificação Alta Qualidade Ambiental (AQUA), e as certificações nacionais PROCEL EDIFICA
(Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, do Governo Federal) e o Selo Caixa Azul.
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3.3

Leis e Normativos Aplicados às Obras Públicas

De acordo com Santos et al (2002) no modelo brasileiro de administração pública tradicional o
processo licitatório é o precedente indispensável para a contratação de obras e serviços de
engenharia. Tudo deve ser regido à luz da Lei 8.666/93, que estabelece todas as normas e
procedimentos a serem seguidos nas contratações públicas, mas não se restringe apenas esta.
A figura 2 elenca as leis e normas aplicáveis às obras públicas, que devem ser rigorosamente
seguidas pelos agentes da Administração Pública.

Figura 2– Conjunto normativo aplicado à licitação e contratação de obra pública. (Fonte: adaptado de Altounian,
2010)

Em janeiro de 2010, foi editada a Instrução Normativa (IN) 01/2010, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, possibilitando que critérios ¨verdes¨ sejam
incluídos nas licitações públicas. Esta norma dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica, onde se encontra a UFC, fundacional e, dentre outras, determina que
as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras
e serviços de engenharia, devem ser elaborados, visando a economia da manutenção e
operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a
utilização de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental.
Com esta Instrução foram regulamentadas as regras que autorizam as licitações a optarem por
produtos menos agressivos ao meio ambiente, independente do fator preço. A nova norma
também exige que em obras públicas sejam utilizados materiais reciclados e com menor
necessidade de manutenção e adotados sistemas de reuso de água e energia e captação energia
solar.
4

METODOLOGIA

A presente pesquisa seguirá o método qualitativo com procedimentos narrativos, com teorias
embasadas na realidade, e por fim apresentará um estudo de caso, visando atingir os seguintes
objetivos da pesquisa:



avaliar os materiais e técnicas sustentáveis que podem ser utilizadas nas obras do setor
público;
utilizar todos os procedimentos escolhidos no projeto de uma obra da Universidade Federal
do Ceará.

A primeira etapa da pesquisa se caracterizou como exploratória e em sua etapa inicial, como
bibliográfica.
Quanto aos procedimentos de coleta, foi realizada uma pesquisa de campo e depois foi feito um
estudo de caso com objetivo de colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado,
indicando as possibilidades para sua modificação.
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O delineamento da pesquisa foi feito conforme ilustrado na figura 3 a seguir:

Figura 3–Delineamento da pesquisa. (Fonte: autor, 2014)

Segundo os procedimentos metodológicos identificados utilizou‐se quatro métodos, conforme
descreve Silverman (2009): observação, análise de textos e documentos, entrevistas e gravações
em áudio. Estes métodos foram combinados, pois após a realização das visitas foi elaborado o
projeto final objeto do estudo de caso do trabalho.
Foram utilizadas fontes primárias (compilados na ocasião pelos autores) e secundárias
(transcritos de fontes primárias contemporâneas).
Após a análise das entrevistas e do estudo de todo o referencial teórico foi escolhido um projeto
da UFC, juntamente com uma arquiteta da COP/UFC, para ser o estudo de caso, em que foram
determinadas algumas diretrizes para serem aplicadas neste. De posse do projeto, analisou‐se
este e, uma a uma, foram vistas as diretrizes que cabiam para ser utilizadas no mesmo.
Depois de selecionadas as diretrizes, sugeriu‐se as mudanças no projeto original, sendo estas
avaliadas pela arquiteta responsável pelo projeto da COP/UFC, que realizou as mudanças
sugeridas e concluiu o projeto final.
Após sua conclusão, foram elaborados os orçamentos dos custos dos projetos, tanto para o
primeiro, sem as alterações, quanto para o segundo, que foi licitado.
Estes orçamentos foram elaborados para que o pesquisador confirmasse se o aumento no valor
da obra variava conforme a pesquisa demonstrava, ou seja, de 10 a 20% a mais do que o valor
inicial.
5

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

As entrevistas foram realizadas com a finalidade de observar quais os materiais e técnicas
sustentáveis que estão sendo utilizadas no Brasil, e como se daria sua aplicação.
As entrevistas foram realizadas em três Órgãos Públicos brasileiros: Senado Federal, Câmara dos
Deputados e Ministério do Meio Ambiente, todos estes situados na cidade de Brasília (DF),
Brasil.
Após as visitas aos Órgãos Públicos entrevistou‐se duas empresas privadas que executam
projetos que possuem materiais e/ou técnicas sustentáveis. A primeira visava a certificação e a
segunda apenas a utilização desses materiais e/ou técnicas.
A utilização do Campus pode ser indicada como um laboratório experimental e como modelo de
desenvolvimento sustentável para as comunidades exteriores ao campus, servindo assim de
exemplo de boas práticas e comportamentos ambientais a serem seguidos. Além disso, é
possível arquitetar e realizar um espaço apropriado à construção do conhecimento, para o
fortalecimento das relações interpessoais, tornando‐se um centro de referência para uma nova
relação da sociedade com o meio ambiente (Lahaise; Pozzebon, 2010).
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Foi escolhido, juntamente com um arquiteto da Coordenadoria de Obras e Projetos – COP/UFC,
o prédio do novo laboratório eletrotécnica, do curso de engenharia elétrica, localizado no
Campus do Pici, para ser o estudo de caso desta pesquisa.
5.1 Caracterização da Edificação
O anteprojeto apresentado pela COP/UFC para pesquisa era composto por uma sala, sem
divisões internas, que servirá como laboratório, com área aproximada de 98,71 m2, com pé
direito de 3,03m, possui8 janelas tipo basculante de alumínio e vidro com dimensões de (2,40 x
0,80)m em suas laterais com altura de peitoril de 1,70m. A entrada da edificação se dava por
uma porta, tipo alumínio e vidro, com dimensões de (1,40 x 2,76)m, na fachada Sudeste. Os
revestimentos internos foram especificados como segue: piso interno industrial de alta
resistência em placas de 50x50cm, cor natural, com junta plástica de 5mm branca, esp. 8mm.
5.2

Diretrizes Sugeridas no Projeto

Holanda (2010) sugere que as edificações a serem construídas no Nordeste do Brasil evitem
volumes puros e insolados e que sejam exploradas a longa projeção, a fachada sombreada e
aberta de forma a surgirem lugares abrigáveis, donde se possa participar do desenrolar dos dias
e das noites, animados pela luz, pelos ventos e pelas chuvas. Por isso sugeriu‐se a utilização de
marquises em todo o perímetro da edificação, como também a colocação de brises horizontais
nas fachadas noroeste e sudoeste em que a insolação é mais forte, para que, quando desejado
pelos usuários, as esquadrias possam permanecer abertas, com a utilização da ventilação
natural, mesmo durante chuvas pesadas, enquanto que a fachada nordeste, fracamente
insolada, fica com a porta de acesso, mesmo assim, o vidro utilizado nesta foi o fumê.
O mesmo autor também recomenda que sejam combinadas as paredes compactas com os panos
vazados para que sejam filtradas a luz e a brisa possa penetrar, com a utilização do cobogó,
frequentemente usado nas construções modestas do Nordeste, que é um elemento simples,
leve, resistente, econômico, sem exigências de manutenção e com alto grau de padronização
dimensional. Foi recomendado a utilização do cobogó na delimitação do jardim com as áreas
externas.
Para Viggiano (2010) a manutenção de um ambiente confortável mediante controle efetivo do
calor e da ventilação (climatização natural) é a condição fundamental para se ter um edifício
eficiente em termos de seu consumo de energia. Isso ocorre principalmente devido à economia
proporcionada pela diminuição do uso de equipamentos de climatização energeticamente
dispendiosos.
A definição das diretrizes utilizadas no projeto, objeto de estudo do manual, foi também
baseada na eficiência energética das edificações, conseguida a partir de ações de projeto como:



Correta orientação da edificação, definição da forma da construção, localização e tamanho
das aberturas e disposição correta dos dispositivos de sombreamento (Lamberts; Dutra;
Pereira, 2004);
Correta especificação de materiais de construção que induzam a um reduzido ganho térmico
e consequentemente à manutenção do conforto térmico com o mínimo de consumo de
energia.

Torna‐se imprescindível para que a meta da sustentabilidade seja alcançada, que os
profissionais responsáveis pelos projetos complementares sejam consultados durante o
processo de criação, e não somente após a conclusão do projeto executivo, como habitualmente
acontece (Deeke; Casagrande Jr.; Da Silva, 2008).
Partindo do exposto, após a análise detalhada do projeto, juntamente com o arquiteto
responsável, foram propostas melhorias, tendo em vista a sustentabilidade, a seguir:
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 substituição da telha ondulada de fibrocimento por telha termoacústica, tipo sanduíche, pré‐
pintada de branco em sua face externa;
 criação de um colchão de ar com a colocação de laje pré‐fabricada em todo o laboratório;
 inclusão de marquises nas laterais do prédio, acima dos brises, com o intuito de proteger à
radiação solar diretamente na janela, além de utilizados brises metálicos fixos, por serem de
custo mais baixo;
 criação de um bicicletário, tendo em vista que não existe nenhum em todo o campus do Pici;
 inclusão de um jardim adjacente à sala do laboratório;
 implantação do projeto mantendo o desnível original do terreno;
 substituição das lâmpadas fluorescentes comuns por lâmpadas T5;
 junção do comando da carreira de luminárias próxima da janela em uma mesma seção do
circuito, para que possam ser apagadas e utilizadas, quando possível, a luz natural.
Com estas medidas, buscou‐se melhorar a qualidade do ar interior e exterior, com a combinação
edificação, vegetação e paisagismo.
6

RESULTADO DA PESQUISA

Após a finalização do projeto executivo da obra em questão, foi elaborado o orçamento
descritivo da obra, a partir dos projetos executivos, especificações de materiais e serviços e
memoriais fornecidos pela COP/UFC.
Tabela 1 – Orçamento sintético comparativo do estudo de caso. (Fonte: autor, 2014)

Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Descrição do Serviço
Serviços e despesas preliminares
Implantação e administração da obra
Movimento de terra
Fundações
Estrutura
Paredes e painéis
Cobertura
Impermeabilização
Pavimentação
Revestimento
Forro
Serralharia
Vidraçaria
Pintura
Instalações
Serviços complementares
Limpeza e verificação final
TOTAL
BDI 25%
TOTAL GERAL

Valor 1º projeto
(R$)
800,00
17.073,79
2.013,60
19.088,22
6.923,92
7.336,20
9.073,42
2.824,86
10.935,67
6.799,79
2.862,59
8.215,03
1.369,52
3.674,55
21.058,61
302,22
102,19
120.454,19
26.620,38
147.074,57

Valor projeto final
(R$)
800,00
14.897,70
2.093,73
19.088,22
14.167,22
7.336,20
15.385,48
4.280,08
12.447,01
6.799,79
1.019,84
8.215,03
1.700,94
5.528,90
21.058,61
6.366,90
132,83
141.318,47
31.231,38
172.549,85

Em seguida a elaboração do orçamento do projeto inicial e do final, com as alterações
solicitadas, se pode concluir que o valor da obra é acrescido de 17,32%, conforme tabela 1
abaixo, comprovando o que a literatura e as empresas que já utilizam as práticas sustentáveis
dizem que o valor da obra aumenta de 10% a 20% do valor inicialmente previsto.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de algumas das ações descritas neste trabalho poderá gerar implicações em
ganhos ambientais, diminuição do custo operacional, economia de recursos e extensão da vida
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útil do edifício. Sua utilização também implica em uma maior conscientização e disciplina dos
usuários no sentido de respeito ao meio ambiente e na sua contribuição com as gerações futuras
(Asbea, 2007).
A UFC possui mais de 270 imóveis, apenas na capital do estado do Ceará, Fortaleza, que podem
ser reformados com a utilização de retrofit, por isso se torna indispensável esta padronização.
A admissão de critérios ambientais às contratações públicas tem potencial para fazer com que
o Estado participe do mercado tanto como consumidor como regulador, valendo‐se de todo o
seu poder de compra como instrumento de justiça social e ambiental, atuando com os princípios
primários do Estado, além dos que melhoram a imagem da autoridade pública, pois transmitem
responsabilidade a seus cidadãos, demonstrando‐se que seus líderes são ambiental, social e
economicamente eficientes.
Não se pode obscurecer que está em andamento um processo de mudança visando à
sustentabilidade, respaldado por valores econômicos, sociais e ambientais e que deve ser de
embasamento ao planejamento e às tomadas de decisão. Assim sendo, o processo licitatório
deve ser um balaústre para as políticas públicas, ou seja, que num aspecto geral dos objetivos
perseguidos pelo Estado, a tomada de decisões de compras públicas deve ser orientada de
maneira a aumentar ao máximo os recursos de forma que tanto as áreas meio, como as fim
desenvolvam os mesmos objetivos e metas no processo.
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ABSTRACT: The focus of sustainability in the building sector is gradually shifting towards the
environmental impact of building design. A substantial amount of research has already been
performed on the assessment of the environmental impact and numerous impact assessment
tools have been developed. However, as the architect is usually the key actor in the design
process, the assessment of the environmental impact should be adapted to his work method.
Up to now, few research concerning the architect’s practice and knowledge regarding
sustainable material use and the environmental impact of building design has been performed.
Therefore, a survey on sustainable material use was conducted in February 2014 among 364
Flemish architects. From this survey it appeared that sustainable material use is not frequently
applied in practice and architect’s knowledge is rather limited. So there is a clear need to
sensitize the architects regarding the importance of the environmental impact of building
materials.
Keywords: survey, sustainable materials, environmental impact assessment
1

INTRODUCTION

The last decades the energy performance of building design has been the focus within the field
of sustainable building. However, the attention is gradually shifting towards the environmental
impact of building design as the construction industry is responsible for over 50% of the raw
materials use and for the generation of about 30‐40% of the solid wastes (OVAM 2013, European
Commission 2014, Buendia & Cuevas s.d.). In building design, the building materials are
responsible for a large share of the environmental impact of building design. As the matter is
gaining importance in the construction sector, the eventual implementation of the
environmental impact in building design is inevitable. However, the assessment of the
environmental impact should be embedded in the architect’s work method. Therefore, insights
in the architect’s current knowledge level and awareness are indispensable for future
developments in this domain.
2

RESEARCH AIM AND METHODS

The aim of this research, which is part of an ongoing doctorate, is to gain insights in the
architect’s attitude, awareness and knowledge level regarding sustainable material use and
environmental impact assessment (methods). This need for insights was already expressed by
Haapio & Viitaniemi (2008). However, few research up till now provides these indispensable
insights. Therefore, a large‐scale survey into the sustainable material use in design practice and
LCA‐based environmental impact assessment (tools) was conducted among 364 architects in
Flanders, Belgium in February 2014.
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Prior to conducting the survey, a literature review into existing survey material regarding sus‐
tainability in the construction sector, and more specifically environmental impact in building de‐
sign, was performed. As none of the existing surveys fit the scope of this research, a new self‐
administered survey was drafted. However, some questions are (partially) based on Arup &
World Business Council for Sustainable Development (2012), Klingele et al. (2007), Tritthart et
al. (2010) and Weytjens (2013).
The survey was structured in five parts, being general background knowledge of the architects
questioned, sustainability in building design, material choice in building design, life cycle assess‐
ment in building design and tool development. It was conducted during four information ses‐
sions on new legislation for sustainable energy, more specifically on how to implement the ob‐
ligation to integrate renewable energy in building design, organized by the Flemish Architects
Organization (nav).
The survey was originally developed to gather a handwritten response. However, an online iden‐
tical version was also provided from the second session on, as numerous participants asked for
it.
The data‐analysis is performed in Microsoft Excel and SPSS Statistics 22.
3

RESULTS

3.1

Representativeness of the sample

At the end of the information sessions, 354 surveys were returned. The almost completely
empty ones (8) and the copies filled in by non‐architects (4) were omitted, leaving a response of
342 surveys. In an attempt to extend the sample, five bachelor students in architecture were
assigned to collect additional surveys. This took place in the context of an assignment for a bach‐
elor course on research methodologies. This way, an additional 25 surveys were collected (13
handwritten and 9 online), 22 of them were usable in the context of the further research, 2 were
left out due to non‐reliability and 1 was left out because the person questioned was no architect.
So, in total 732 surveys were distributed and 364 usable surveys were collected, which corre‐
sponds to a response rate of about 50%. The sample size covers approx. 5% of the total popula‐
tion of Flemish architects, being 7714 according to the Flemish Council of Architects. Both the
age (Table 1) and gender (Table 2) distribution of the sample resemble the population distribu‐
tion according to the data of the Flemish Council of Architects (Orde Van Architecten ‐ Vlaamse
Raad 2014).
Table 1. Age distribution of the sample and the total population.

20‐29
30‐39
40‐49
50‐59
60‐69
70‐79
80‐89

Sample
%
26
29
17
21
7
0
0

Total population
%
22
29
20
19
8
1
0

Table 2. Gender distribution of the sample and the total population.

Male
Female

1300

Sample
%
64
36

Total population
%
68
32
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3.2

Sustainability in building design

First, architects were asked about their general concern with sustainability in building design. As
Figure 1 shows, about 67% of the architects questioned indicated to be concerned with
sustainability in their architectural design practice, whereas 30% claimed not to be concerned
with sustainability and 3% could not decide between yes and no and chose to answer with both
options, which was converted to the “sometimes” option. However, the term “sustainability”
was in this question not further specified, so the interpretation was left to the architect’s
opinion.
Concerned with sustainability in architectural
design practice? (N=354)
3%

Yes

30%

No
Sometimes

67%

Figure 1. The percentage of participants concerned (or not) with sustainability in their design practice

By analyzing these data, it appears that two third of the architects consider themselves
concerned with the level of sustainability of the buildings. To further investigate to what extent
they are concerned with sustainability, a list of options was presented and architects could select
all options that were applicable to their situation (Fig. 2). Most architects claim to be actively
occupied with it. The second most common answer is that they do it on clients demand, which
means that apparently a number of clients are asking for this kind of service. This tendency was
also found in the article “The growing willingness in Europe to invest in sustainable materials”
(Ruseva 2011) for some neighboring countries. In third position is the fact that they discuss it
within the architectural office. The “others” option consists mainly of sustainable concepts,
attending courses and information sessions, consider sustainable materials, pay attention to the
choice of insulation material, … .
To what extent are you concerned with sustainability in architectural design practice?
(N=246)
61%

53%

46%
7%

Actively occupied with it

On client's demand

Within the office

Others

Figure 2. Indication to what extent the architects are concerned with sustainability in design practice

The architects who claimed not to be concerned with sustainability in design practice were asked
to specify why not. They were allowed to select more than one reason. The results of this
subquestion are shown in Figure 3.
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If you are not concerned with sustainability in architectural design practice, why not?
(N=116)
45%

No time

43%

25%

Insufficient knowledge
on the matter

Others

20%

5%

Does not fit the work
package of the architect

Not interested

Figure 3. Indication why the architects are not concerned with sustainability in design practice

Main reasons for architects not to be concerned with sustainability in their design projects are
the fact that they do not have the time (45%) or the right knowledge on the matter (43%). Next
reason, being the “others” option (25%), mainly relates to the fact that there is no interest or
demand coming from the client regarding the matter and the fact that the client’s budget is
often insufficient. Next in line is the option “does not fit the work package of the architect”
(20%). The option “not interested” was only selected by a limited number of architects (5%),
meaning that most architects themselves appear to be interested in the matter of sustainability.
The suggestions under the “other” option do indicate that there is still room for improvement
on the work load that comes with it (which relates to the time aspect). Also architects should be
better informed on sustainability, as they indicate their knowledge on the matter is insufficient.
An important conclusion is that clients should be made aware of the importance of sustainable
building for future generations, as they are in control of the budget of the building project and
decisions often relay on the accompanying cost. Furthermore, they can be the driving force for
architects to pay attention to this aspect (Fig. 2).
In the next question, architects were asked how they stay informed on sustainable
developments (Figure 4). A distinction is made between the architects who indicated to be
concerned with sustainability, those who indicated not to be concerned with it and those who
selected both options (converted into “sometimes”). Most Flemish architects (approx. 90%) try
to stay informed on sustainable developments by means of practical sessions such as courses,
education, …. About 68% of the Flemish architects (mostly those concerned with sustainability)
stay informed by reading books, journals, …. Only 6% of the architects (mostly architects
concerned with sustainability) try to stay informed in other ways such as discussions with the
EPB reporter and technical engineer, the internet, …. About 4% of the Flemish architects (mostly
architects who are not concerned with sustainability) are not specifically concerned with staying
informed on sustainable developments. This shows again that most architects are interested in
the matter regarding sustainability, as most of them try to stay informed on sustainable
developments.
3%

How do you stay informed on sustainable developments?
(N=354)
1%

62%
51%
25%
Practical sessions

Concerned with sustainability? No

16%

5%
1%

1%
1%
2%

Reading

Others

Not specifically concerned with it

Concerned with sustainability? Yes

Concerned with sustainability? Sometimes

Figure 4. Relation between the question “concerned with sustainability” and “How do you stay informed on
sustainable developments?”

In the next question, some additional insights in the architects interpretation of the term
“sustainability” are gained, by asking participants to mark the sustainability aspects they
consider in their architectural design practice. The results are shown in Figure 5.
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Which sustainability aspects do you consider in architectural design practice?
(N=354)
3%
2%
2%

42%

40%

Concerned with sustainability? No

1%

29%

32%

14%

10%

10%

7%

1%

1%

Passive design options

Others

Not specifically concerned with it

14%

2%

36%

Flexible and adaptable building

1%

Appropriate installations

23%
Site specific aspects

Sufficient insulation

27%

1%

Material choice

52%

Compactness of design

61%

Concerned with sustainability? Yes

Concerned with sustainability? Sometimes

Figure 5. Relation between the question “concerned with sustainability” and “which sustainability aspects do you
concern in your architectural design practice?”

As can be derived from this figure, the first two options are considered by the major part of the
architects questioned, both by those who are and those who are not concerned with
sustainability in their architectural design practice. Therefore, these two aspects show no
significant link between their “concern with sustainability” and the “sustainable aspects
considered”. For the remaining aspects, there appears to be a significant link between both
questions: from the participants who indicated to be concerned with sustainability, the majority
selected a number of these sustainability aspects, whereas the share of people who indicated
not to be concerned with sustainability in their architectural design practice did not select these
answers as often (less than half of them). The architects who are sometimes concerned with
sustainability all selected the “sufficient insulation” option, for the other options their share
differs. If we look at the participants who suggested other aspects, it stands out that all of them
are participants who indicated to be concerned with sustainability, whereas the participants
who marked the option “not specifically concerned with it” are all participants who are also not
concerned with sustainability in their architectural design practice.
If we look at the deeper meaning of these aspects, it appears that most sustainable aspects
which are considered relate to the energy performance of the building design (such as
insulation, site‐specific aspects, compactness, …). The material choice is considered by 56% of
these participants and is on the fourth place in the list. As the focus of the survey was on the
environmental impact of building design and as a high proportion of this impact comes from the
building materials used, the architect’s awareness and knowledge level regarding the
importance of these aspects is discussed in the following paragraphs.
3.3

Sustainability of material choices in building design

First of all, the basis for material choice in building design is investigated. The participants were
asked to select all relevant options which they use as a basis for decision making regarding the
building materials used in building design. The results are shown in Figure 6.
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On what basis are decisions concerning material choice usually made?
(N=355)
21%

25%

27%

32%

32%

89%

89%

92%

91%

94%

94%

96%

98%

29% 27% 25%
18% 14% 13% 11% 11%

8%

9%

6%

6%

4%

2%
Others

87%

Amount of embodied energy

86%

Availability / stock

82%

Amount of recycled content

75%

End of life options

73%

Help or advice of specialists

71%

Selected

Recommendations producer

Labels / ratings of materials

Sustainability of production process

Intuition

Tests, samples, …

Advice within design team

Technical information

Reference projects

Aesthetics

Personal knowledge

Previous experience

Wishes client

Cost

79% 75% 73%
68% 68%

Not selected

Figure 6. Basis for decision making regarding the material use in building design.

Figure 6 shows that cost, client’s wishes, previous experience, personal knowledge and
aesthetics are most frequently used as a basis for decisions concerning material use (in approx.
70‐80% of the cases). Then there is a large gap between these five aspects and the following
three aspects, being reference projects, technical information and advice within the design team
(all between 25 and 30%). The remaining 11 criteria are only considered by 2‐18% of the
participants. Only one participant selected all options at the same time. For the “others” option,
labels such as the cradle‐to‐cradle principle, ATG/BENOR label and the use of the NIBE
classification were mentioned.
The criteria marked in yellow relate to the environmental impact of building materials and as
can be concluded from this graph, these aspects are only rarely considered by architects as a
basis for decision making.
In addition, the participants were asked to indicate the three most important actors regarding
the material choice in building design. The outcome was 94% for the architect, 90% for the client
and percentages between 2 and 19% for the local government, the contractor, the structural
engineer, the project manager, etc. So it becomes clear that the (sustainable) material choice is
mostly a shared responsibility between the architect and the client.
As some architects added labels as a basis for material choice in the design process, the value of
these labels is explored in the next question “does a label help in sustainable material choice?”.
The results are shown in Figure 7.
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Does a label help in sustainable material choice?
(N=342)
1%
18%
Yes
No
Sometimes
81%

Figure 7. Does a label help in sustainable material choice?

According to 81% of the participants, a label can help in choosing sustainable materials. Only
18% claims that a label does not help and about 1% could not choose between yes and no and
checked both boxes, meaning that it helps in certain situations or that they have doubts.
Those who selected that a label helps in making sustainable material choice (N=278) were asked
to specify their choice. From this group, 83% indicated that a label could help for structural or
carcass materials (except the stone and granulate materials). Then there is a large gap to 61%
who indicated that a sustainability label could help for stone and granulate materials. Next in
line are the building elements such as windows and doors, selected by 57% of the participants.
56% could use the help of a sustainability label for building‐related technical installation and
systems, whereas 54% indicated that a label could help to choose more sustainable finishing
materials. For the subsequent aspects, a gradual decrease occurs: the next type of materials for
which a label on sustainability could help are the additives, with 41%, and maintenance and
cleaning products with 24%. Only 3% of the participants selected the others‐option. When they
specified their choice, most of them indicated that they want a label for all types of materials,
or they claimed that they preferred a label for wood‐materials (such as the PEFC label).
For the explanation why a sustainability label does not help (N=61), no argument really stands
out. However, three reasons do score better than the others. The main reason not to use labels
in sustainable material choice is lack of knowledge on the matter (39%). Next reason is the fact
that they do not have faith in the quality of such an assessment, which is indicated by 33% of
the participants, followed by the fact that clients are not interested (31%). Then there is a drop
in the results: 16% of this group indicated that they do not see an added value in the use of a
label and the option that the office is not interested as long as there is no obligation was selected
by 15% of the participants. Requires too much effort and time was indicated as a reason by 10%
of the architects. The “others” option was also checked by 10% of the participants. Different
explanations were given, varying from too commercial, already too many labels on the market,
lack of transparency, … .
As the Environmental Product Declaration (EPD) will become the communication format on the
environmental performance of (building) materials (Wagner 2013), the knowledge of the
participants regarding this “label” was also investigated using the question “Have you ever heard
of an Environmental Product Declaration?”. As the Environmental Product Declaration is
calculated by means of the Life Cycle Assessment (LCA) methodology, a similar question on Life
Cycle Assessment was surveyed. In order to analyze whether the architects who have heard of
LCA also know EPD and vice versa. The combined results to both questions are shown in Figure
8.
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Ever heard of EPD and LCA?
(N=342)

3%

EPD ‐ LCA

12%

No‐No
No‐Yes
30%

55%

Yes‐No
Yes‐Yes

Figure 8. The combined results to the questions “Have you ever heard of an Environmental Product Declaration?”
and “Have you ever heard of Life Cycle Assessment?”

As it turns out, most architects questioned (85%) have never heard of an Environmental Product
Declaration. Only 15% has ever heard of an EPD, most of them in an additional training (65%),
the remaining options were only rarely selected: only 15% has ever heard of it in their
architectural education, 11% heard of it in a journal or via other sources (co‐worker, lecture, …)
and 9% came across the term on a website. In the architecture office it is only rarely used by the
architect himself (2%). Usually it is used by others in the office (7%) or outsourced to specialists
(7%).
For the Life Cycle Assessment, 58% of the architects questioned has never heard of LCA, meaning
that 42% of them has already heard of it, most of them in a further training course. LCA is not
often used in the architectural office, and if it is used, it is usually in a passive way, meaning for
consultation of data on a material or a product level or for evaluation of materials. It is only
rarely used for the calculation of the environmental impact. This could be due to a lack of
appropriate evaluation and calculation instruments on a material, product, element or building
level, which would allow the architect himself to perform an environmental impact assessment
of a building design.
So 55% of the participants has never heard of EPD nor LCA and only 12% has heard of both.
About 30% of the architects has heard of LCA, but has never heard of an EPD. Approximately 3%
of the participants has heard of an EPD, but has never heard of the background calculation
methodology used in an EPD (being LCA). Since LCA and EPDs are also often used in assessment
methods and tools to calculate the environmental impact of building design, it was questioned
whether architects are familiar with these type of environmental impact assessment tools and
to what extent. This is investigated in the next paragraph.
3.4

Environmental impact assessment tools

In this paragraph, the architects familiarity with some existing environmental impact assessment
methods and tools (mostly from Western‐European countries and 1 from Australia, being
LCADesign) is elaborated. A distinction is made between databases, methods and tools on a
material or product level, a building element level and a whole building level. As Figure 9
indicates, the Flemish architects questioned are not that familiar with most of the proposed
databases, methods and tools to determine the environmental impact of building materials,
building elements or buildings as a whole. The NIBE classification is the most frequently used
method on a material or product level (almost half of the participants has heard of it and about
one in five has ever used it in their architectural design practice). For the other databases,
methods and tools, the usage percentage remains very low (varying from 1 to 3%). No other
valuable databases, methods or tools to calculate the environmental impact of materials,
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building elements or buildings as a whole were suggested by the participants. The architect’s
unfamiliarity with these databases, methods and tools indicates that their active concern with
the environmental impact of building design is still rather limited.
Material or product level

Architect's familiarity with these databases, methods and tools (N=330)

INIES
GaBi
GEMIS/IINAS
Ecoinvent
SimaPro
MRPI
National Environmental Database
NIBE

96%
96%
96%
95%
94%
93%
89%
53%

30%

4%
3% 1%
3% 1%
4% 1%
5% 1%
5% 2%
10% 1%
10%
7%

Building element level
Environmental profile of building elements
GreenGuide

96%
89%

3% 1%
8% 2%1%

98%
98%
98%
97%
93%
89%
88%

2%
2%
2%
2% 1%
6% 1%
9% 2%
11% 1%

Whole building level
E‐LICCO
MRPI freetool
EQUER
ELODIE
IMPACT
LCADesign
Greencalc+
Never heard of it

Heard of it, but never used it

Heard of it and used it (limited)

Heard of it and used on a regularly basis

Figure 9. The architect’s familiarity with the proposed databases, methods and tools

4

CONCLUSIONS

As the focus of sustainability in the construction industry is gradually shifting towards the
environmental impact of building design, this survey tried to get an overview of the architect’s
awareness and knowledge regarding the growing importance of the environmental impact in
building design. As it turned out, most architects consider themselves to be concerned with
sustainability in their architectural design practice. However, the aspects which correspond to
sustainability are still mostly related to the energy performance of building design. The material
choice only comes on fourth place in the ranking of sustainable aspects.
After closer investigation of the drivers behind the material choice, the importance of the role
of the client (budget, wishes and aesthetics) and the knowledge of the architect (personal
experience and knowledge) came forward. Less than 10% of the architects considers aspects
that relate to the environmental impact of building materials. They do claim that a label
regarding the sustainability of building materials could help them, even though some of the
participants are rather reluctant towards such a label due to insufficient knowledge, no faith in
a label or the missing interest of the client regarding sustainable material labels.
In addition, it became clear that the majority of the architects questioned (85%) has never heard
of an Environmental Product Declaration (soon to be the most important label to communicate
the environmental impact of (building) materials) and that more than half of these participants
(58%) has never heard of Life Cycle Assessment, the most frequently used background
methodology to calculate the environmental impact. For the databases, methods and tools that
use these Environmental Product Declarations or a Life Cycle Assessment Approach, the
knowledge level of the Flemish architects is even more limited.
From these results it can be concluded that there is a clear need to sensitize the architects
regarding the importance of the matter. In addition, more appropriate calculation methods
should be made available for the architects, in order to enable them to perform an
environmental impact assessment of their building design themselves.
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ABSTRACT: Several rating systems have been created for assessing the sustainable performance
of buildings. A few sustainability assessment tools being used in Turkey but none of them is
optimized for regional Turkish needs. Consequently, there is a need to develop a methodology
for the Turkish context. The objective of this work is to develop a sustainability assessment
methodology for service buildings in Turkey. This tool will be based on the generic assessment
method SBTool, developed by the International Initiative for a Sustainable Built Environment. It
is expected that the assessment methodology for Turkey will customize and modify the generic
SBtool parameters that are depending on local conditions. The main steps for the development
of the assessment tool includes the definition of the framework, selection of indicators,
definition of calculation methods, definition of benchmarks and aggregation method (weighting
system). This paper presents the preliminary studies and is based on the analysis of the existing
legal requirements and standards in construction sector on Turkish context and the definition of
the assessment framework.
Keywords: Sustainability assessment, Turkish context.
1. INTRODUCTION
Our planet has been largely affected by human activities and suffering profound changes in last
century. Nowadays, world’s natural resources are substantially under the risk of depletion asso‐
ciated with fast increase in consumption, resulting in several environmental, social and eco‐
nomic problems. These problems are fundamentally caused by the combination of population
growth, excessive resource consumption and increasing pollution. In accordance with rapid
growth of population, natural resources are rapidly running out and the production of energy
has a major impact on environment. Excessive consumption and waste production results in
pollution and crucial impact on human health and on our ecosystem.
In the context of environmental problems on the planet which is directly affected by human
activities, construction sector is the one that has most effect on our planet which is key con‐
sumer of natural resources and materials with significant environmental impacts and waste gen‐
eration during their life‐cycle; they have profound effect on social and economic impact (Bra‐
gança et al., 2010). In this regard, to minimise buildings’ impacts several approaches were
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developed in the last two decades, making sustainable construction became a current issue to
minimise the buildings’ impacts (Kibert, 2005).
There are many sustainability assessment tools available on the construction market and many
countries. As an example SBTool was developed to be adapted to different contexts and was
already adapted to Portugal, Italy, Czech Republic and Spain, allowing the assessment and rating
of a building’s sustainability across the three dimensions of sustainable development: environ‐
ment, society and economy. Nowadays, construction market has different perspectives about
building rating and certification approaches. Local regulations or standards, and local conven‐
tional building solutions are used as a base of nearly all sustainability rating and certification
methods. On the other hand, the weight of each indicator in the evaluation is predefined in
terms of local socio‐cultural, environmental, and economic contexts and these methodologies
can only address the regional scale (Bragança et al., 2010). Although assessment methodologies
originated in developed countries, with increased international interest and cross‐cultural trans‐
ferability of assessment methods it has gained particular importance in developing countries
(Cole, 2005). When it takes into a consideration of a situation of developing countries such as
Turkey, to develop and promote sustainable strategies is getting more important. In this respect,
development of appropriate assessment methodologies is needed to increase the sustainability
of construction industry.
The use of sustainability assessment tools in office buildings can give a positive impulse on con‐
struction industry in Turkey. Discussions about applying sustainable features or assessing the
sustainability on buildings revolve around direct economic benefits thereupon contractors and
owner of the buildings have some reluctance (Çipoğlu and Kahraman, 2012). On the other hand,
with the improving demand of new requirements many office buildings, both private and public,
in addition to the fact that the lower operation costs are cost savings or profits for the compa‐
nies, there is also an indirect gain in improving their image of corporate social responsibility
(Barbosa et al., 2013). As a consequence, sustainability assessment tools for office buildings will
have good acceptance and become more and more common by the stakeholders/companies for
consolidation of their image. In that case, development of the assessment methodology will be‐
come more of an issue for construction sector.
The main objective of this work is to develop a sustainability assessment tool aimed to support
the sustainable design and performance assessment of office buildings. This new approach is a
contribution for the SBTool TR.
2. STATE OF THE ART
2.1. Sustainability in the our current world
The world’s population has been increasing rapidly in the last decades and according to United
Nations; in 2010, the world’s population reached 6.9 billion persons. Estimated results show that
by end of the 21st century, world population will reach 10 billion people. To understand the
rapid growth, from 1950 to 2010, population of developed countries grew from 0.4 billion to 1.2
billion and in developing countries grew from 3.9 billion to 5.7 billion (UN, 2011) (UN, 2013). This
major increase in the world population, combined with consumption habits, certain technolog‐
ical developments, and particular patterns of social organization and resource management, has
accelerated resource depletion, waste production and environmental degradation (National
Research Council, 1993).
Over the past century, the raise of the Earth’s average surface temperature showed that Earth
is warming. Detailed analyses indicate that the global average surface temperature raised by
about 0.8°C, since 1900. The main reason of the warming is the result of the increased concen‐
trations of CO2 and other greenhouse gases. Further climate changes, considerable increases in
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global average surface temperature and important changes in regional climates, will be oc‐
curred by continued emissions of the greenhouse gases (National Academy of Sciences and The
Royal Society, 2014). Studies in recent years indicate that carbon dioxide and other greenhouse
gasses which are largely released by human activities such as fossil fuel burning caused global
warming and climate change. Estimations of future climate change for 21st century foresee that
additional warming is 1.1 to 6.4 ºC (National Academy of Sciences, 2010). To make deterministic
and definitive projections about how climate will evolve over the next century and beyond is not
possible as it is with short term weather forecasts. But the most optimistic estimation shows
that climate will continue to change even if temperatures are stabilized (IPCC, 2013).
Energy consumption is the major factor leading to global warming and climate change although
the environmental impacts of energy use are not new. Therefore, energy is the one of the most
important seeking for sustainable development. Energy problem is related to the environmental
impacts of production, since most comes from burning coal and oil, which cause emissions to
the atmosphere (IEA, 2013). GHGs, mainly CO2, strongly influence the radiative properties of
the atmosphere. They absorb heat emitted from Earth’s surface and Earth will keep warming by
trapping more heat while GHGs’ concentration increases. Since the start of the Industrial Revo‐
lution, atmospheric concentrations of CO2 have increased. Balance of the natural carbon cycle
has been disturbed by human activities which are adding additional CO2 from fossil fuel burning
or deforestation. Acknowledgement about energy linkages between regional and global envi‐
ronmental problems and their implications is relatively new (IUCN Academy of Environmental
Law Research Studies, 2012). Natural restoration process is too slow in comparison with human
activities which produce substantial quantities of CO2. The level of CO2 was higher about 40%
than last three decades. Especially this increment occur since 1970, thenceforward global energy
consumption accelerated (National Academy of Sciences and The Royal Society, 2014). As EU‐
27 stated that energy consumption increased rapidly in last decades and in accordance with
consumption which is closely linked to environmental degradation, energy demand has partly
grown (Eurostat, 2009). Energy demand of the world has raised and comes from worldwide eco‐
nomic growth and development.
Current consumption trends and waste produced by EU citizens are also resulting in global
warming, pollution, depletion of natural resources, loss of biodiversity and jeopardise the im‐
provement of the quality of life (Eurostat, 2009). A healthy future for humanity significantly de‐
pends in the concept of sustainable development and in the growing awareness of global links
between environmental problems and socio‐economic issues (Hopwood et al., 2005). In connec‐
tion with current situation of the world, human survival and wellbeing has a direct connection
with environment and the goods and services which are provided by the environment. As it seen,
to find efficient solutions to meet future generations meets sustainability is no longer a choice,
but a necessity.
2.2. Impacts of the construction sector
Buildings occupy a key place for human lives and society and have recognized big economic and
social impacts. At the European level, 12 million EU citizens and about 26 million workers are
indirectly dependent on construction sector (European Parliament, 2010). However, in Turkish
context, construction sector can be assumed in the large part of economic activities. In 2013,
1.78 million people have been employed in construction industry. About 7% of the total working
population are directly employed in the construction and taking families into account, 7.5% of
the population directly has affected (Imsad, 2013).
Construction sector is one of the largest resource consumer and polluter of the environment.
The building sector is responsible for 42% of the EU’s final energy consumption and about 35%
of greenhouse gases emission (Nelson et al., 2010). Based on European Topic Centre on Re‐
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source and Waste Management’s researches EU produced about 850 million tons of construc‐
tion and demolition waste per year and it can be present as 31% of the total waste generation
in the EU (Fischer et al., 2009). Environmental Impacts Status Report for Turkey by Turkish Min‐
istry of Environment and Urbanism, in 2011, stated that building sector is one of the largest
energy consumers with 29.466 thousand tons of equivalent petroleum in 2009, in Turkey
(DIKMEN et al., 2011) representing about 40% of Turkey’s final energy consumption (CSB, 2012).
The construction industry has a major effect on sustainable development with the direct effects
on GHGs emission, water, resource and land use. Besides this direct influence, there are also
indirect effects on environment by affecting transport systems and also affecting communities
and even public health (Sev, 2009).
2.3. Building Sustainability Assessments, Certification and Environmental Standards
Nowadays, there are many sustainability assessment tools available on the construction market
and many countries already have their domestic assessment methods. Since the 1990s, several
environmental and sustainability assessment tools for buildings have been developed. Since
then, several assessment tools have been launched all around the world. The concept of sus‐
tainability assessment is related to reporting information for decision‐making during the differ‐
ent phases of building construction. The main goal of sustainability assessment tools is to
achieve the most appropriate balance between the different sustainability dimensions. In order
to create practical, transparent and flexible assessment systems, methodologies should be easily
adapted to different kinds of buildings, is to develop systematic methodologies (Mateus and
Bragança, 2011).
Comparing the results from different tools, there are difficulties caused by using different list of
indicators and different approaches for impact calculation. International Organisation for Stand‐
ardization (ISO) and European Committee for Standardization (CEN) have defined standards to
overcome these difficulties (Mateus and Bragança, 2011). Following there is a list of norms re‐
lated to standardization of building sustainability assessment tools. Methodology will be analys‐
ing according to CEN in terms of coherence.
ISO – International Standardization Organization:
ISO 15392:2008 Sustainability in building construction General principles
ISO 21929‐1:2011 Sustainability in building construction Sustainability indicators ‐ Part 1:
Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings
ISO 21930:2007 Sustainability in building construction Environmental declaration of build‐
ing products
ISO 21931‐1:2010 Sustainability in building construction Framework for methods of assess‐
ment of the environmental performance of construction works Part 1: Buildings (ISO,
2014)
CEN – European Committee for Standardization (TC 350):
CEN/TR 15941:2010 Sustainability of construction works ‐ Environmental product declara‐
tions ‐ Methodology for selection and use of generic data
EN 15643‐1:2010 Sustainability of construction works ‐ Sustainability assessment of build‐
ings ‐ Part 1: General framework
EN 15643‐2:2011 Sustainability of construction works ‐ Assessment of buildings ‐ Part 2:
Framework for the assessment of environmental performance
EN 15643‐3:2012 Sustainability of construction works ‐ Assessment of buildings ‐ Part 3:
Framework for the assessment of social performance
EN 15643‐4:2012 Sustainability of construction works ‐ Assessment of buildings ‐ Part 4:
Framework for the assessment of economic performance
EN 15978:2011 Sustainability of construction works ‐ Assessment of environmental perfor‐
mance of buildings ‐ Calculation method (CEN, 2014)
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Awareness of environmental issues in Turkey has reached an unprecedented peak. Turkish Gov‐
ernment policies have become more environmentally focused due to energy deficit and inter‐
national investors (Korkmaz et al., 2009). In 1999, TS 825 Standard for Thermal Insulation for
Buildings was published and proclaimed that this standard is compulsory for all licensed prem‐
ises which will be built after the date of 14.06.2000 (Izocam, 2013). In 2008, Ministry of Culture
and Tourism made first study about sustainable building and “Yeşil Yıldız” (Green Star) certifica‐
tion started to evaluate by Ministry to lead hotels to a sustainable path (The Ministry of Culture
and Tourism, 2012). Also in 2008, the new regulation “Binalarda Enerji Performansi Yönetmeliği”
(Directive for Energy Performance of the Buildings) was published by The Ministry of Public
Works and Settlement. Another certificate EKB (Energy Identity) became mandatory for build‐
ings with this regulation (The Ministry of Public Works And Settlement, 2008). Sustainable Build‐
ings and Materials Council (SÜRYAD) and Turkish Green Building Council are working on the sus‐
tainable building assessment tools to meet Turkish Construction Market needs (Kahraman,
2013).
3. DEVELOPMENT OF BUILDING SUSTAINABILITY ASSESSMENT
3.1. System Boundaries
The initial framework of the development will be based in SBToolPT, but adaptation can be done
to match the Turkish situation. The calculation methods of each indicator will be defined also
based in existing SBTool PT, but directed to the Turkish background. Also benchmarks available
in Turkey will be important to define the indicator’s calculation method so that the functional
units are compatible. The weights of criteria indicators and dimensions of the methodology will
be developed in relation to existing methodology for SBTool PT weights and Turkish context. At
the end, for the aggregation of the scores of each indicator, the global sustainability level of a
building is provided by using a single value which is attained by the weighted normalized perfor‐
mance of the building at the level of each indicator.
Parallel to SBTool PT, the value of each indicator is normalized by using Dı ́az‐Balteiro equation
(Dı ́az‐Balteiro and Romero, 2004); by comparison between the building’s performance and Turk‐
ish benchmarks (Equation 1).
∗

∗
∗

(1)

In this equation, Pi is the value of ith parameter. Pi* and Pi* are the best and conventional values
of the ith parameter. The best value of the parameter represents the best practice which is avail‐
able on the region and the conventional value represents the common practice or minimum
legal requirement. In this system, the normalised level of performance of the building at the
level of each indicator allows turning the value of parameters dimensionless and converts the
values into a scale bounded between 0 (worst practice) to 1 (best practice). The normalised level
of performance at the level of each indicator enables to determine performance level of the
building in several categories, dimensions and final global performance.
3.2. Framework
According to preliminary research, the assessment framework of the methodology is defined
based on the work done in financed project SBTool PT STPU by University of Minho and company
Ecochoice, which had the objective to adapt SBTool PT to office buildings, touristic buildings and
for urban planning operations. To sustain the three dimensions of sustainable approach, envi‐
ronment, society and economy, framework of SBTool TR‐S was defined with each of these di‐
mensions which are subdivided into categories which in turn are subdivided into indicators. It
has a total of nine sustainability categories (summarizing the building performance at the level
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of some key‐sustainability aspects) and 24 sustainability parameters within the three sustaina‐
bility dimensions (Table 1).
For each indicator there is a specific assessment methodology according to the building lifecycle
phase that is under assessment. Therefore, the developed approach can be used in the assess‐
ment of new buildings or rehabilitation operations and in the early stage of design, construction
and operation phases for the office buildings.
Energy efficiency is the important issue and defined as one of the first step for passing through
EU harmonization process in Turkey and with legal obligations, it has become national neces‐
sity. Presented study in this paper is in its preliminary phase. Thus, energy based indicators will
be addressed in the following subchapters.
Table 1: Assessment framework for office buildings in Turkish context

Dimension
Environment

Category
C1. Climate Change and out‐
door air quality
C2. Biodiversity and land use

C3. Energy

C4. Materials, solid residues
and resources management

C5. Water

Society

C6. User health and comfort

Economy

C7. Accessibility
C8. Security
C9. Life cycle costs

Indicator
I1 Life cycle environmental impacts
I2 Heat island effects
I3 Land use efficiency
I4 Sustainable location
I5 Local biodiversity protection during construction
I6 Certificated wooded materials
I7 Energy consumption
I8 Renewable Energy
I9 Commissioning
I10 Reuse of materials
I11 Materials with recycled content
I12 Construction and demolition wastes
I13 Environmental management plan
I14 Flexibility and adaptability
I15 Water consumption
I16 Water treatment and recycling
I17 Storm water management
I18 Indoor air quality
I19 Thermal comfort
I20 Visual comfort
I21 Acoustic comfort
I22 Mobility plan
I23 Occupants security
I24 Life cycle costs

3.3. Indicator 7 – Energy Consumption
In Turkey, the current “Energy Performance of Buildings Directive” (BEP) introduced certification
systems for energy performance of buildings. This regulation was published 2008 and aimed to
increase energy efficiency in order to ease the burden of energy costs on the economy and pro‐
tect the environment. This regulation is based upon Directive 2002/91/EC of the European Par‐
liament and of the Council on the energy performance of buildings. BEP consist of energy con‐
sumption calculation methodology and promote usage of energy from renewable sources.
Within the scope of the BEP Directive, a software called BEP‐TR was defined for calculation of
energy performance of Turkish buildings to use in certification methodology. According to BEP,
all type of buildings must have an energy certificate (Energy Identity Document ‐ EKB) until 2017.
The building certification system in BEP gives a score to the buildings according to the ratio (Ep,EP)
between the energy consumption of the building (EPA) and the energy consumption of a refer‐
ence building (EPR), according to Equation 2. The numerical value of the ratio is then corre‐
sponded to a qualitative value according to Table 2.
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⁄

,

100

(2)

Table 2: Energy Classifications according to Ep value

Energy Class
A
B
C
D
E
F
G

Ep,EP
0‐39
40‐79
80‐99
100‐119
120‐139
140‐174
175‐…

To adapt this indicator to Turkish context, the building performance at the level of this indicator
will be evaluated in accordance to the BEP Directive. The assessment of the building will be
based on the on the energy consumption of the building (EEC) calculated by the sum of the energy
used for heating (EE), cooling (EC), domestic hot water preparation (EDHW), ventilation (EV) and
lightning (EL). At a first approach the performance of the building could be calculated using the
variable EPA used in the certification system, but since this is affected by the use of renewable
energy, the performance of the building must be calculated according to Equation 3. The per‐
formance of the building will be assessed in indicator 8 and there must not be redundancy in
the sustainability assessment.
(3)
The benchmarks will be defined in accordance with the qualitative rating system used in BEP
(Table 2). Therefore, the conventional practice is defined as one building with the same perfor‐
mance of the reference building and the best practice is defined as a building with a rating of A
or superior. The benchmarks are presented in Equations 4 and 5.
(4)

∗
∗

0,39

(5)

3.4. Indicator 8– Renewable Energy
Turkish practice related to the use of renewable energy is not a common issue. BEP directive
aims to promote usage of renewable energy to meet the energy consumption of the building
(EEC) and gives priority to implementations of renewable energy source. On BEP‐TR software,
renewable energy source (ERS) or any cogenerated energy systems are not defined for energy
consumption of the building (EEC) to reference building. In this methodology energy from renew‐
able sources will be calculated in BEP in the form of percentage of energy from renewable
sources (PRE) in the certificate according to Equation 6.
⁄

(6)

According to preliminary research common practice is defined 0% and it will be defined again in
case of revision of the directive with new minimum requirements of renewable energy sources.
The best practice is defined at least produce energy enough for domestic hot water preparation
EDHW. The benchmarks are presented in Equations 7 and 8.
∗
∗

0%

(7)
⁄

(8)
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4. CONCLUSIONS
Turkey is a developing country with much activity in construction sector. For this reason there is
a crucial need to implement a sustainable approach to construction industry.
This paper presents the preliminary studies of existing statutory obligations in Turkey to adapt
SBTool to Turkish context. This adaptation is based on the Portuguese adaptation of SBTool to
the Portuguese context. The building sustainability tool that is being developed is intended to
contribute positive effect on construction sector in Turkey. It aims to define list of goals that are
easily understandable by all involved in construction sector. The work shows preliminary results
about the framework and some insights about the calculation methods and benchmarks of en‐
ergy related indicators. Despite the several studies on sustainability, there is a lack of national
based accepted method for assisting owner well into the designer for sustainable building in
Turkey. For this reason, this paper aims to define calculation methods for energy based indica‐
tors by using existing statutory obligation as a background.
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ABSTRACT: Cities have various emission sources of air pollution without forms of monitoring and
control, and may cause harm to human health, and cause local and global environmental im‐
pacts. The difficulty of monitoring pollution in urban areas, as in Passo Fundo city, arises due to
the high demand for investments, especially when resorting to the techniques of active moni‐
toring. Thus, this study aims to use inexpensive passive samplers to monitor and diagnose emis‐
sions of nitrogen oxide, sulfur dioxide and ozone in the city of Passo Fundo ‐ RS. The sampler is
based on molecular diffusion of the gas through a static layer of air. Whereas not have ways of
monitoring of pollutant emissions in this city, this research is important to diagnose the impacts
and if necessary provide control measures in generating sources.
Keywords: Atmospheric Emission, Passive samplers, Pollution, Urban traffic.
RESUMO: As cidades têm várias fontes emissoras de poluição atmosférica que não possuem
formas de controle e monitoramento, podendo gerar danos à saúde humana, além de causarem
impactos ambientais locais e globais. A dificuldade de monitoramento da poluição no meio
urbano, como no caso de Passo Fundo, decorre em função da demanda de altos investimentos,
principalmente quando se recorre à técnicas de monitoramento ativo. Neste sentido, este
estudo visa monitorar e diagnosticar por meio de amostradores passivos de baixo custo, as
emissões de Óxido de Nitrogênio, Dióxido de Enxofre e Ozônio gerado na cidade de Passo Fundo
– RS. O amostrador se baseia na difusão molecular do gás através de uma camada estática de
ar. Considerando que não se possui formas de monitoramento das emissões poluidoras em
Passo Fundo, este trabalho é de fundamental importância para diagnosticar os impactos e caso
necessário prover medidas de controle nas fontes geradoras.
Palavras‐chave: Amostradores Passivos, Emissões Atmosféricas, Poluição, Trafego urbano.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e suas necessidades de consumo, o aumento da produção de uma
grande diversidade de produtos, incluindo a variedade de indústrias, marcas e modelos de
veículos crescem de forma acelerada. Entretanto, a preocupação com o meio ambiente não
acompanhou esse ritmo de crescimento e os problemas ambientais passaram a ser gerados em
grandes dimensões (Nobrega 2013).
O aumento no número de veículos e o surgimento do transporte coletivo trouxeram muitas
vantagens no que diz respeito à utilização total do espaço urbano, porém, trouxeram também
uma série de patologias como: congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição sonora e
atmosférica, desumanização em virtude das grandes áreas destinadas às vias e
estacionamentos, prejuízo à saúde e a qualidade de vida da população, baixa eficiência
econômica devido à necessidade de grandes investimentos no sistema viário e ao espalhamento
das cidades (Rodrigues 2006), gerando poluentes emitidos por processos de combustão como:
material particulado (MP), óxido de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO), óxido de
nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (CH), oxidantes fotoquímicos (O3) e chumbo.
Estudos realizados sobre o tema mostram que na composição do tráfego, os veículos pesados
(ônibus e caminhões) são as fontes potencialmente poluidoras (Valadares 1997). Nos centros
urbanos a circulação destes veículos nas vias de tráfego é intensa, principalmente os ônibus,
pois são partes integrantes dos sistemas urbanos de transporte coletivo (Rodrigues et al, 2005a).
Pesquisas apontam que nos últimos anos, a emissão de dióxido de carbono no mundo foi de
34,5 bilhões de toneladas, sendo 29% deste valor lançado pela China seguido de 16% pelos
Estados Unidos. Estes números são gerados por indústrias, automóveis, fuligem e outros. A
pesquisa ponta também que a média de crescimento de emissão era de 3% ao ano, porém no
último ano este número despencou para menos da metade, 1,1%. Acredita‐se que o valor
diminuiu em função da utilização de outras energias como usinas hidrelétricas na China e pela
utilização de gás xisto nos Estados Unidos substituindo o carvão (Goulartea 2011).
No Brasil registrou‐se um acelerado aumento das emissões de poluentes atmosféricos em áreas
urbanas nas últimas décadas. Em algumas cidades, os níveis de concentrações de poluentes do
ar passaram a atingir níveis que colocavam em risco a saúde das pessoas, obrigando as
autoridades a tomarem decisões para controlar este problema (Mendes 2004).
Localizada no centro‐norte do Estado do Rio Grande do Sul, na região conhecida como Planalto
Médio, Passo Fundo destaca‐se pela representatividade na área médica, cultural e tecnológica,
com população superior a 183 mil habitantes, é considerada cidade‐pólo de mais de 100
municípios localizados na região de abrangência. O conglomerado resulta em uma população de
aproximadamente um milhão de pessoas (IBGE, 2013).
Considerando o grande número de automóveis e principalmente ônibus que circulam pelo
campus da Universidade de Passo Fundo e pelo centro da cidade de Passo Fundo, percebeu‐se
a necessidade de elaborar um diagnóstico de monitoramento da qualidade do ar o qual analisará
as emissões atmosféricas procedente do tráfego urbano de Passo Fundo/RS.
Este trabalho tem o objetivo de realizar um diagnóstico da qualidade do ar na cidade de Passo
Fundo – RS, utilizando amostradores simples e de baixo custo como ferramenta de coleta de
dados. Além de definir os pontos de amostragem e período de coleta, avaliar a qualidade do ar
na zona urbana de Passo Fundo – RS, por meio de amostragem passiva e avaliar as emissões de
gases provenientes do tráfego urbano da cidade de Passo Fundo/RS por meio de amostragem
ativa.
2

METODOLOGIA

Para a escolha dos pontos de medição nas vias da cidade de Passo Fundo, foram considerados
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os seguintes aspectos:
• Pontos em uma situação onde os efeitos negativos do tráfego sobre as pessoas são críticos.
Isto é, não se coletou amostras em ruas com tráfego mínimo como em ruas sem saída;
 Vias com padrões residenciais e comerciais para avaliar o impacto dos níveis de
concentração dos poluentes sobre as pessoas;
• Pontos com influência de outras fontes que afetam os níveis de concentração, como indústrias
não foram considerados;
• Pontos com lombada eletrônica e/ou semáforo foram priorizados, para facilitar o controle do
tráfego através da contagem dos veículos;
• Pontos de grande fluxo de veículos selecionados através dos relatórios fornecidos pela
empresa prestadora de serviço – KOOP Tecnologia (Tabela 1);
Desta forma foram selecionados seis pontos de estudo (Figura 1), cinco deles no centro da
cidade de Passo Fundo, áreas sujeitas a grandes volumes de tráfego de veículos descritos na
Tabela 1 ao longo da principal avenida do município, Avenida Brasil, abrangendo uma extensão
de 7,5 km e um ponto na UPF identificado como comparativo, pois está localizado em uma via
onde o fluxo de veículos é muito baixo. Os amostradores foram expostos por cinco dias, sempre
na primeira semana de cada mês, durante três meses, iniciando a coleta de informações no mês
de abril, na semana seguinte ocorre a análise laboratorial.
Tabela 1: Descrição da localização dos pontos de estudo e fluxo de veículos

Ponto
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Local
Avenida Brasil x Posto Ipiranga Boquerão (IE)
Avenida Brasil x Avenida Sete de Setembro (Bella Cita)
Avenida Brasil x Rua Bento Gonçalves (Banco do Brasil)
Avenida Brasil x Rua Fagundes dos Reis (Praça Tochetto)
Avenida Brasil x Rua Ângelo Preto (Bourbon)
Universidade de Passo Fundo

Fluxo de veículos
(média/dia)
5932
3606
5482
3477
5212
20

Figura 1. Localização dos pontos de análise

2.1 Monitoramento da qualidade do ar
Os amostradores passivos foram produzidos com base nas configurações propostas de Campos
et al. (2010) e Vieira et al. (2012), conforme Figura 2. O processo básico do dispositivo de amos‐
tragem é a difusão molecular de gás através de uma camada de ar estático e sua estrutura é
composta de ligações de PVC, que são fechadas na parte superior para evitar o transporte con‐
vectivo.
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Uma membrana de Teflon (Millipore, PTFE, 0,5 um, 25 mm de diâmetro, hidrofóbicos), encon‐
trada na entrada do ar, é utilizada para minimizar a interferência de partículas e difusão turbu‐
lenta. Abaixo disso, existe uma rede de aço inoxidável (0,08 x 0,125 milímetro), com a finalidade
de proteger a membrana de danos mecânicos. Depois do espaço de difusão há um filtro, que é
imerso numa solução absorvente, ambos característicos para cada poluente, conforme Figura 2.
Para os poluentes NO2 e SOx, as soluções foram produzidas de acordo com a Campos et al.
(2010), sendo utilizado um filtro de celulose (Whatman 40).
As soluções de poluentes O3 foram produzidas no laboratório de acordo com Bucco (2010) e
utilizou‐se papel de filtro de fibra de vidro (50gf/A). Os amostradores foram fixados nos pontos
pré‐determinados, permanecendo instalados durante cinco dias na primeira semana de cada
mês, nos meses de abril e maio.

Figura 2 – Configuração do amostrador passivo
Tabela 2 ‐ Especificações de filtros e solução absorvedora para cada poluente

Poluente
NO2

Filtro
Filtro de celulose (Whatman 40)

SO2
O3

Filtro de celulose (Whatman 40)
Filtro de papel de fibra de vidro
(GF 50/A)

Solução absorvedora
8,3 g de KI + 1,12 g de KOH, dissolvidos em 100 mL de
metanol.
0,106 g de Na2CO3, dissolvidos em 100 mL de água destilada.
Deve ser amassado 5,0 g de amido em 20 mL de água
destilada e despejado em 50 mL de água destilada em
fervura, fervendo por cinco minutos. Descansar a solução por
24h e dissolver 1,0 g de carbonato de potássio e após 10,0 g
de iodeto de potássio, dilui‐se para 100 mL.

2.2 Análise dos poluentes
Para a análise da concentração de poluentes nos filtros, foram utilizados UV/VIS métodos es‐
pectrofotometria de cor. Para a análise de NO2, o método modificado de Griess‐Saltzman (Sal‐
tzman, 1954), descrito por Campos et al. (2010), foi utilizado, e o método de Bucco (2010) foi
utilizado para O3. A concentração de poluentes no ambiente externo foi determinada, seguindo
o princípio da primeira lei de difusão de Fick, como demonstrado na Equação 1, descrito por
Campos et al. (2010).
C = (m ∙ L) / (D ∙ A ∙ t)
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onde C ‐ Concentração externa (ambiente) de gás (mg.m‐3); m ‐ Massa coletada Total (mg); L ‐
Comprimento da linha de difusão (m); D ‐ Coeficiente de difusão (m2.h‐1), obtida a partir da lite‐
ratura, de acordo com Massaman (1998). 0,3769 m² h‐1 para o NO2 e 0,3999 m² h‐1 para O3; A‐
Transversal área da linha de difusão (m2); t ‐ Tempo de amostragem (h).
O total absorvido de massa de poluente (m) é a obtida pelos métodos de análise de laboratório,
anteriormente mencionados e determinado pela Equação 2.
m = Cextract × Vextract

(2)

onde Cextract ‐ é o resultado obtido nas análises que têm uma unidade de massa/volume; Vextract
– é a quantidade de extrato utilizado para obter o valor de Cextract. Vextract é de 0,005 L de NO2 e
0,025 L de O3.
3

RESULTADOS

Concentração de NO2 (µg /m3)

Por meio da Figura 3 pode‐se visualizar os resultados obtidos nos meses de Abril e Junho de
coleta de dados para a concentração do poluente dióxido de nitrogênio.
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
ABRIL

P6

MAIO

P5

P4

JUNHO

P3

P2

P1

Figura 3: Concentração Monitorada de NO2 para os meses de Abril a Junho.

Observa‐se que no mês de Maio os valores de NO2 estão em menor concentração que no mês
de Abril e Junho. Nota‐se também que os pontos P2 e P5 apresentam maiores valores de
concentração, no mês de Junho, uma vez que estes pontos, segundo as informações da empresa
que realiza o monitoramento, são pontos que apresentam elevado fluxo de concentração de
veículos. Segundo Perkauskas e Mikelinskiene (1998), que conduziram sua pesquisa com
amostradores passivos na Lituânia, concluíram que a poluição veicular é a principal fonte de
emissão de NO2. O ponto P6 por estar localizado em região de baixo fluxo de veículos, mantém
a menor concentração do poluente comparado aos demais pontos.
Outra pesquisa realizada por Vieira, 2012 também em Passo Fundo, identificou uma variação na
concentração de 0,11 a 3,10 μg/m³ para os meses de agosto setembro e outubro.
O NO2 é considerado um gás tóxico na baixa troposfera, resultante da queima dos combustíveis
fósseis. As principais fontes de NO2 são os veículos automotores, seus níveis de concentração
desse poluente secundário variam com a hora do dia, com a estação do ano e com os fatores
meteorológicos. Geralmente as concentrações máximas ocorrem nos horários matinais e
vespertinos e são atribuídos às emissões de origem veicular, o que possivelmente é o grande
motivo pelas elevadas concentrações obtidas nos pontos de elevado fluxo de veículo e presença
de congestionamento (Kuriyama; Moreira; Silva 1997).

1323

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Os valores encontrados são menores que os padrões determinados para o padrão Primário 1 na
resolução 03/90 do CONAMA, a qual fixa limite para NO2 concentração média aritmética anual
3

de 100 (cem) µg /m .

Concentração de Ozônio trposférico (µg /m3)

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos nos meses de Abril a Junho de coleta de dados para
a concentração do poluente Ozônio.
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Figura 4: Concentração monitorada de O3 para os meses de Abril a Junho.

Percebe‐se que no mês de Maio os valores de ozônio estão em menor concentração que no mês
de Abril e Junho. O ozônio é formado, principalmente, através de reações iniciadas na presença
da luz solar e alta temperatura envolvendo emissões primárias de NOx (NO+NO2) (Lyra 2010).
Segundo Vieira (2012), o ozônio é um poluente secundário originado a partir de reações
fotoquímicas que ocorrem na atmosfera, dependentes da presença de compostos NOx e COVs,
sendo que O3 aumenta com um aumento na concentração de NOx e varia pouco com um
eventual aumento dos COVs. Portanto, era esperado que os pontos com maior concentração de
ozônio fossem condizentes com os de maior concentração de NO2, conforme comprovado nos
pontos monitorados.
Os valores encontrados são menores que os padrões determinados para o padrão Primário na
resolução 03/90 do CONAMA, a qual fixa limite de concentração média para 1 hora de 160 µg
/m3.
Comparando com Campos et al., 2010 que realizou a sua pesquisa em Salvador e em Curitiba,
os valores estiveram na faixa de 17a 37μg/m³,apresentaram‐se abaixo dos limites estabelecidos
pela legislação brasileira.
Por meio da Figura 5 pode‐se visualizar os resultados obtidos nos meses de Abril a Junho de
coleta de dados para a concentração do poluente dióxido de enxofre.
Para os resultados de SO2 percebe‐se que os maiores valores ocorrem nos pontos P4 e P5 no
mês de junho. Estes pontos, segundo dados fornecidos pela empresa prestadora de serviço que
faz a contagem dos veículos, apresentam maior congestionamento e maior fluxo
consecutivamente, fato que confirma os valores encontrados. Os altos valores e a relação entre
fluxo e congestionamento se justificam pelo fato do gás SO2 ser emitido para a atmosfera
principalmente pela queima de combustíveis fósseis, (Cullis 1980), ou seja, da queima de
combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina
(Silveira 2010), combustíveis utilizados por veículos como caminhões, automóveis, utilitários
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Concentração de SO2 (µg /m3)

entre outros.
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Figura 5: Concentração monitorada de SO2 para os meses de Abril a Junho.

O ponto 6 se apresenta com pouca variação na concentração do poluente por ser um ponto
localizado em região de pouco fluxo de veículos.
Na pesquisa realizada por Vieira, 2012, os resultados da concentração de SO2 variaram de 20,60
a 1306,09 μg/m³ para os meses de agosto, setembro e outubro analisados também em Passo
Fundo.
Os valores encontrados são menores que os padrões encontrados para o padrão Primário na
resolução 03/90 do CONAMA, a qual fixa limites máximos admissíveis de SO2 no Brasil de 365
μg/m3 como uma média de 24 horas e 80 μgm3 como média anual (CONAMA. 1990).
4

CONCLUSÃO

Este estudo ressalta a importância de se monitorar a qualidade do ar, teve como objetivo realizar
um diagnóstico da qualidade do ar na cidade de Passo Fundo por meio do monitoramento das
emissões atmosféricas oriundas do tráfego da cidade. O monitoramento vem sendo realizado
com amostrador passivo, comprovando a efetividade em termos de baixo custo.
Os dados revelam que os pontos monitorados que apresentaram maiores concentrações são os
pontos P2, P4 e P5 são também, segundo os dados fornecidos pela empresa que faz a contagem
do fluxo de veículos, os pontos que apresentam maior fluxo e congestionamento, confirmando
a relação direta quanto ao nível de concentração de poluentes. Mesmo assim, os valores de
concentração encontrados estão dentro dos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela
legislação, CONAMA03/90.
Futuras pesquisas podem explorar a influência entre os fatores atmosféricos e as condições de
entorno dos locais de medição nos resultados dos poluentes. Como este estudo se encontra em
andamento, tais aspectos serão incluidos em futuras fases da pesquisa.
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ABSTRACT: The Brazilian government is acting with a major building social house program for
low‐income families. Considering the large investment for this program, it is important to anal‐
yses the environmental impact thought the creation a database for further evaluations. The goal
of this paper is to visualize the embodied energy during the disassembly phases for a typical
house of this social program using different types of wall. The case study showed that embodied
energy was 0,0048 GJ/m², 0,0029 GJ/m², 0,0034 GJ/m² and 0,0083 GJ/m², respectively, to walls
of concrete, steel frame, masonry structural of concrete blocks and reinforced concrete with
ceramic blocks. Among the studied systems, the steel frame system had the lowest energy con‐
sumption of embodied energy and the reinforced concrete with ceramic blocks system had the
highest embodied energy.
Keywords: Embodied Energy, Housing, Disassembly.
RESUMO: O governo brasileiro está desenvolvendo um programa de construção de habitações
de interesse social para famílias de baixa renda de grande alcance. Considerando o vulto dos
investimentos, torna‐se importante a análise do impacto ambiental com a criação de uma base
de dados para sua avaliação mais aprofundada. O objetivo deste estudo é levantar a energia
incorporada durante a fase de desconstrução para um projeto padrão com diferentes sistemas
construtivos. O estudo de caso mostrou que a energia incorporada nesta etapa, para as paredes,
foi de 0,0048 GJ/m², 0,0029 GJ/m², 0,0034 GJ/m² e 0,0083 GJ/m², respectivamente para paredes
de concreto, steel frame, alvenaria estrutural de blocos de concreto e concreto armado com
vedação de blocos cerâmicos. O estudo mostrou que a EI para o sistema de steel frame foi o
menor e que o sistema em concreto armado com vedação de blocos cerâmicos foi aquele que
teve maior EI, dentre os pesquisados.
Palavras‐chave: Energia Incorporada, Habitação, Desmontagem.
1

INTRODUÇÃO

A busca de eficiência energética e consequente diminuição do consumo de energia tem sido
assunto frequente no cenário mundial. A indústria da construção civil é parte importante neste
processo, pois consiste em grande consumidor na forma de energia incorporada (EI) e emissão
de CO2 nas etapas de extração, fabricação, uso e manutenção, desconstrução ou desmontagem
e deposição final.
A energia incorporada nas fases do ciclo de vida é aquela consumida em todos os processos que
envolvem desde a extração e fabricação, até a montagem, uso, manutenção, desconstrução ou
desmontagem, reuso, reciclagem e disposição final dos resíduos. A desconstrução das
habitações envolve consumo de energia tanto de equipamentos, como de mão de obra, os quais
podem ser contabilizados e analisados no processo da avaliação do ciclo de vida energético
(ACVE). Assim, após a vida útil de projeto (VUP) estabelecida em 50 anos na ABNT NBR
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15575:2013, segue‐se a etapa de desconstrução das habitações, se esta de fato não apresentar
sua VUP prolongada1.
O objeto de estudo considerado neste trabalho é a energia incorporada em diferentes sistemas
de vedação vertical na fase de desconstrução.
A justificativa deste estudo deve‐se aos possíveis impactos ao meio ambiente, que podem ser
causados na fase de desconstrução das habitações e de seus sistemas, após o término da sua
vida util, no consumo de energia. Este estudo vem compôr um banco de dados para futuras
especificações, no que diz respeito ao potencial de desconstrução e economia de energia para
diferentes sistemas de vedações empregados no Brasil em habitações de interesse social.
Este trabalho é parte de uma tese de doutorado, desenvolvida junto ao Programa de Pós
Graduação em Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília, DF, na linha de pesquisa
de “Sustentabilidade das Habitações”, e trata da energia incorporada (EI) na fase de
desconstrução de sistemas de vedações de habitações de interesse social.
2

OBJETIVO

Este trabalho tem o objetivo de analisar a energia incorporada de diferentes sistemas de
vedação vertical internas e externas (SVVIE) de habitações de interesse social na fase de
desconstrução no DF, Brasil. As vedações analisadas são: Painel de concreto, Alvenaria estrutural
com blocos de concreto, Steel frame e Estrutura de concreto armado com vedação de blocos
cerâmicos.
3

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA ENERGÉTICO – ACVE

Um estudo de ACV tem como característica a necessidade de organização de dados e
informações. Na aplicação desta ferramenta na indústria da construção civil, pelas
peculiaridades apresentadas nas suas fases, observam‐se muitas dificuldades de coleta de
informações e interpretações diversas a fim de direcionar para uma avaliação correta.
Huberman & Pearlmutter (2008), colocam que o estudo de ACVE pode ser adotado como
medida de análise do consumo de energia, a fim de avaliar o impacto ambiental, salientando
que o método não substitui uma ACV completa, mas facilita a tomada de decisão sobre o
consumo de energia, sendo este um item importante na análise da eficiência energética dos
edifícios.
Pullen (1996), afirma que se a quantidade de qualquer material é multiplicada pelo coeficiente
unitário de sua energia embutida então a energia correspondente incorporada devido a esse
material pode ser obtida. O mesmo autor afirma que a energia total incorporada para todos os
materiais pode ser encontrada pela soma dos valores individuais.
Neste contexto, as ACVEs surgem como opção para reduzir a quantidade de tempo e recursos
necessários e ainda obter resultados expressivos na condução de análise ambiental (Tavares,
2006).
A ACVE é baseada na ACV, priorizando o inventário de dados de consumos energéticos diretos
e indiretos para a produção de determinado produto ou serviço, não substituindo o método da
ACV completo (Carminatti Jr, 2012).
Neste tipo de análise, a coleta de informações nas edificações é realizada adotando unidades
energéticas, que tenham relação com as atividades do setor, sendo em geral apresentadas em
1

A garantia da VUP está diretamente ligada ao cumprimento das etapas de manutenção da habitação
pelo usuário, a fim de garantir o prazo de 50 anos, ampliando este com o atendimento aos requisitos de
manutenibilidade.
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função da unidade funcional estabelecida ou da unidade de serviço, tais como KWh/m²,
MWh/m², GJ/m², MJ/m².
Considerando a complexidade dos processos que envolvem o ciclo de vida das edificações, nesta
cadeia produtiva, uma ACVE possui atributos especiais. A Figura 1 sintetiza as etapas do ciclo de
vida de uma edificação, conforme as terminologias usuais dos consumos energéticos em cada
etapa ao longo do ciclo de vida.

Figura 1 – Etapas do ciclo de vida

Da Figura 1, tem‐se que a Energia Total é o conjunto dos requisitos energéticos em uma
abordagem “berço ao túmulo”, ou seja, é a energia incorporada inicial somada com a energia
incorporada operacional e a energia incorporada de desconstrução; a Energia incorporada inicial
é o conjunto dos insumos energéticos, diretos e indiretos, utilizados para executar a habitação;
a Energia incorporada operacional é o conjunto dos insumos energéticos utilizados para suprir
as necessidades durante a vida útil da edificação, como cocção, iluminação, entretenimento,
climatização e manutenção e a Energia incorporada de desconstrução é a energia consumida na
etapa final do ciclo por descarte, deposição ou reciclagem. No Brasil, podemos citar algumas
pesquisas que adotam a ACVE tais como, (Satler & Grigoletti, 2001), (Tavares, 2006), (Lobo,
2010), (Carminatti Jr, 2012), (Paulsen & Sposto, 2013), (Pedroso & Sposto, 2013), (Maciel, 2013),
(Uribe, 2013), (Pedroso & Sposto, 2014).
4

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

Na busca de maior racionalização e produtividade na produção de HIS, novos sistemas de
vedação verticais internos e externos (SVVEI) tem sido utilizados no Brasil, entre os quais podem
ser citados os de alvenaria estrutural (SVVIE ALES), os de concreto moldado in loco (SVVIE CONC)
e o steel frame (SVVIE STFR), entre outros. Neste trabalho considerou‐se a análise da energia
incorporada destes sistemas, além do sistema convencional, constituído por estrutura de
concreto armado e vedação de blocos cerâmicos (SVVIE CONV), que é o mais difundido no Brasil
(Figura 2).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2 – SVVIEs estudados: (a) SVVIE CONV; (b) SVVIE CONC; (c) SVVIE ALES; (d) SVVIE STFR.
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4.1 – Sistema em painel de concreto moldado no local – SVVIE CONC
Adotado no Brasil desde 1970‐1980, com o crescimento do déficit habitacional brasileiro, o
sistema foi apresentado como alternativa à construção em escala de habitações de até quatro
pavimentos, proporcionando rapidez necessária para desenvolver grandes quantidades de
habitações.
4.2 ‐ Sistema em steel frame – SVVIE STFR
O Sistema em Steel Frame ou Steel Framing é constituído por estrutura de perfis de aço zincado
por imersão à quente ou por eletrodeposição e formados a frio, unidos principalmente por
parafusos autobrocantes e pinos especiais, formando painéis de paredes e estrutura de laje e
cobertura, compondo um conjunto autoportante, apto a receber os esforços emitidos pela
habitação (CAIXA, 2003).
4.3 ‐ Sistema de alvenaria estrutural de blocos de concreto – SVVIE ALES
O sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto é normalizado pela ABNT
NBR 15961‐1:2011, ABNT NBR 15961‐2:2011 e demais normas complementares. Uma estrutura
de alvenaria deve ser projetada de modo que esteja apta a receber todas as influências
ambientais e ações que sobre ela produzam efeitos significativos tanto na sua construção
quanto durante a sua vida útil de projeto. Deve resistir às ações excepcionais, como explosões
e impactos, sem apresentar danos desproporcionais às suas causas.
4.4 ‐ Sistema em concreto armado convencional – SVVIE CONV
Sistema de vedação vertical mais adotado no Brasil, visto que é o mais difundido em todas as
regiões, constituído basicamente como uma estrutura reticulada de concreto armado com
função estrutural formada por pilares, vigas, lajes e vedações de blocos cerâmicos. Este SVVIE é
projetado e executado de acordo com a ABNT NBR 6118:2013, as normas ABNT NBR 15270‐
1:2005, ABNT NBR 15270‐3:2005 e normas complementares.
5 ‐ DESCONSTRUÇÃO
A desconstrução é caracterizada pela desmontagem da habitação, com a possibilidade de recu‐
perar os materiais e partes de construção, de modo a propiciar o seu reuso. Existem muitos
fatores que podem influenciar no sucesso da implementação da desconstrução, como: trabalho
da mão de obra, planejamento, custo, taxas de uso do aterro, características perigosas dos resí‐
duos de demolição, mercados, sistema de classificação de material, restrições de tempo e eco‐
nômicas, acordos contratuais e políticas públicas (Andrade, 2013).
Segundo Crowther (2002), o projeto para desmontagem pode aumentar, inicialmente o custo
de produção, contudo na larga escala tem um grande potencial de trazer benefícios à sociedade.
Kibert & Chini (2000), apontam que o processo de desconstrução preserva a energia incorporada
investida na produção dos elementos, reduzindo o consumo de uma nova energia no processa‐
mento ou manufatura, oferecendo alguns benefícios em relação a uma demolição sem critérios
definidos, como: Diminuição do direcionamento de resíduo para aterros, Potencial reuso dos
componentes construtivos, Maior facilidade de reciclagem dos materiais, Menor impacto ambi‐
ental.
Os métodos típicos de demolição são colapso e a demolição progressiva. Já para a desconstrução
são adotados os métodos não destrutivos, onde os equipamentos recomendados para este pro‐
cesso são os que possibilitam a desmontagem dos componentes e o seu transporte de forma
segura e rápida, garantindo a integridade dos mesmos (Andrade, 2013). Na Figura 3, apresenta‐
se uma sequência de desmontagem.
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Figura 3 – Sequência de desconstrução de uma habitação em concreto armado com vedação de blocos cerâmicos.

6. MÉTODO EMPREGADO
Para este trabalho adotou‐se um projeto de arquitetura representativo da HIS implantada no
Brasil, em termos de área construída, características geométricas, sistemas de vedação,
referenciados e aprovados pelos órgãos financiadores oficiais. O projeto tem área de 45,64 m²
(Figura 4).

(a)
(b)
Figura 4 – Tipologia da habitação pesquisada: (a) Perspectiva; (b) Planta baixa (sem escala).

Nos ensaios de desconstrução, a partir dos projetos estruturais dimensionados, foram
construídas as vedações, em um total de seis paredes para cada SVVIE (Tabela 1).
Tabela 1: Composição do conjunto de amostras para ensaio de desconstrução
SVVIEs
Tamanho da amostra para cada SVVIE
SVVIE CONC
6 paredes de vedação de 100 x 100 cm
SVVIE CONV
6 paredes de vedação de 100 x 100 cm
SVVIE ALES
6 paredes de vedação de 100 x 100 cm
SVVIE STFR
6 paredes de vedação de 100 x 100 cm

Após a construção, com o cadastro dos equipamentos utilizados, a sua EI foi catalogada, de
forma a compor o resultado para cada SVVIE, para compilação posterior. A fim de definir as
larguras de cada SVVIE, considerou‐se o atendimento a transmitância térmica (U ≤ 3,7 W/m².K)
e capacidade térmica (CT ≥ 130 KJ/(m².K)), desde que α ≤ 0,6 , considerando a região bioclimática
de Brasília, zona 4, vida útil mínima de 50 anos. Na Tabela 2, são apresentados os resultados do
cálculo para U e CT.
Tabela 2: Valores de U e CT para os sistemas pesquisados.

SVVIEs
SVVIE CONC
SVVIE CONV
SVVIE ALES
SVVIE STFR

U (W/m².K)
3,70
2,25
3,07
0,29

CT (KJ/m².K)
420
142
264
133
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Com a definição de U e CT, as larguras das paredes foram definidas, segundo a Tabela 3.
Tabela 3: Larguras de paredes dos SVVIEs pesquisados.
SVVIEs
SVVIE CONC
SVVIE CONV
Larguras de
10,00
15,50
parede (cm)

SVVIE ALES

SVVIE STFR

15,50

14,80

Com os resultados de EI para cada SVVIE, estes foram inseridos nos cálculos da etapa de
desconstrução dos estudos de caso. Na Figura 5, visualizam‐se os quatro modelos de SVVIE que
foram construídos e desmontados para a pesquisa.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5 – Modelos de SVVIEs construídos: (a) SVVIE CONV; (b) SVVIE CONC; (c) SVVIE ALES; (d) SVVIE STFR.

Os ensaios foram desenvolvidos na quantidade informada em local único, o qual comportou as
quatro séries de seis paredes dos SVVIEs pesquisados. Na Figura 6 é mostrado o local com as
paredes já construídas, preparadas para a desmontagem.

Figura 6 – Paredes construídas segundo os SVVIEs pesquisados

Após a construção, foram tomadas as medidas necessárias para a desmontagem, iniciando‐se com
a escolha dos equipamentos, descritos no item 6.1.
6.1 ‐ Descrição dos equipamentos para a desmontagem dos SVVIEs
Para os tipos de paredes ensaiadas, os equipamentos adotados foram os do tipo leve, de
fabricantes nacionais, com funcionamento através de energia elétrica a fim de quantificar a EI na
realização da desmontagem. Na Figura 7, são mostrados os equipamentos referidos.

(a)
(b)
(c)
Figura 7 – Equipamentos adotados para a desmontagem das paredes: (a) ‐ Mini‐Esmerilhadeira Bosch GWS 7‐115
ET; (b) ‐ Parafusadeira Drywall VVR 720 DW253; (c) ‐ Martelo Rompedor Bosch GSH 11 E Professional.

Na Figura 8, mostram‐se os aspectos visuais de cada tipo de parede em algum momento da des‐
montagem, lembrando que foram realizados seis experimentos para cada tipologia de SVVIE.
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Com os ensaios realizados, foram obtidos os dados de EI, volume e peso. Para o cálculo da EI de
desconstrução e os consumos de energia de cada equipamento, foram levantados e transforma‐
dos em GJ, assim como a energia consumida de mão de obra, obtendo‐se resultados em GJ/m²,
ou seja, unidade de energia por m² de área construída, de modo a comparar o consumo por tipo
de SVVIE.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8 – Paredes em processo de desmontagem: (a) SVVIE CONV; (b) SVVIE CONC; (c) SVVIE ALES; (d) SVVIE STFR.

7 ‐ RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados estão apresentados na Tabela 4, na qual são mostrados os resultados com trata‐
mento estatístico básico por meio de média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação.
Tabela 4: Valores de EI, Volume e Peso para as amostras do ensaio de desmontagem.

SVVIEs
SVVIE CONC
SVVIE STFR
SVVIE ALES
SVVIE CONV

Média aritmética
Peso
EI
kg
MJ/m²
224,07 0,37
58,33
0,15
262,23 0,29
238,46 0,96

Vol.
m³
0,18
0,15
0,25
0,23

Desvio padrão
Peso
EI
kg
MJ/m²
7,54
0,07
0,73
0,04
5,55
0,06
14,74
0,14

Vol.
m³
0,01
0,00
0,01
0,01

Coef. de variação ‐ %
Peso
EI
Vol.
kg
MJ/m² m³
3,37
19,68
5,63
1,25
28,48
0,00
2,12
20,34
5,63
6,18
14,95
5,05

Na Tabela 5 são mostrados os dados de EI total, para cada SVVIE pesquisado, considerando que
foram contabilizados os equipamentos e a mão de obra envolvida. Não foi considerado o trans‐
porte até o local de deposição. Assim, para os equipamentos, considerou‐se que o projeto da
habitação teve 125,02 m² de parede, para uma área construída de 45,64 m², então resultou na
EI Total em GJ/m². Para a mão de obra, considerou‐se a mesma rotina, considerando o tempo
consumido em horas para os 125,02 m² de parede e ainda o valor retirado de Bouchard et al
(1983) para EI da mão de obra.
Tabela 5: Valores de EI total para cada SVVIE
SVVIE
SVVIE
CONC
SVVIE
STFR
SVVIE
ALES
SVVIE
CONV

Quant.

EI*
EI x FC** EI total
(MJ/und) (MJ/und) (MJ)

EI total
(GJ/m²)

m²

125,02

0,37

1,67

74,94

0,0016

h

87,52

1,64

‐

143,53

0,0031

m²

125,02

0,15

1,67

30,38

0,0007

h

62,5

1,64

‐

102,50

0,0022

m²

125,02

0,29

1,67

58,53

0,0013

h

57,5

1,64

‐

94,30

0,0021

m²

125,02

0,96

1,67

194,43

0,0043

h

112,52

1,64

‐

184,53

0,0040

Tipo consumo Und
Equipamen‐
tos
Mão de obra
Equipamen‐
tos
Mão de obra
Equipamen‐
tos
Mão de obra
Equipamen‐
tos
Mão de obra

EI total***
(GJ/m²)
0,0048

0,0029

0,0034

0,0083
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* A referência de EI para mão de obra, foi de dado secundário (Bouchard et al – 1983) para a mão de obra.
A referência de EI para os equipamentos foi de uso final, com os dados sendo obtidos pelos autores,
através dos ensaios que resultaram nos valores de EI expostos na Tabela 3.
** FC significa fator de correção, o qual permite corrigir a energia de uso final, encontrada pelos autores
nos ensaios de desmontagem para energia primária, para o ano de 2014. Esta correção se dá apenas para
os equipamentos, já que os dados foram obtidos diretamente da rede elétrica de uso final para o consu‐
midor, portanto sem a devida correção.
*** A EI total encontrada por m², foi multiplicada pela área de parede e posteriormente dividida pela
área construída da habitação.

Na Figura 9, observa‐se que o menor consumo foi para o sistema de steel frame (SVVIE STFR) e
o maior consumo para o sistema de estrutura de concreto armado e bloco cerâmico convencio‐
nal (SVVIE CONV).

Figura 9: Comportamento dos SVVIEs quanto ao consumo de EI/m² na desmontagem

O potencial de desconstrução pôde, assim, ser estabelecido para os diversos sistemas
estudados, considerando‐se um estudo de caso no DF, sendo este potencial em ordem
decrescente para os sistemas SVVIE STFR, SVVEIE ALES, SVVIE CONC e SVVIE CONV.
Este potencial pode ser utilizado na fase de projeto, onde visando a sua maior sustentabilidade
adotam‐se critérios de menor consumo de energia na fase de desconstrução. No entanto,
observa‐se que a desconstrução não pode ser dissociada de estudos de reuso ou reciclagem dos
materiais, pois a partir da integridade e do tipo de resíduo ou material obtido é que se tem um
cenário do seu maior benefício.
Além disso, também é necessário o conhecimento da gestão dos resíduos no local, com a
finalidade de compreender o seu destino e/ou reaproveitamento.
8 ‐ CONCLUSÕES
O estudo mostrou que a desmontagem de SVVIEs pode apresentar valores de EI muito diferen‐
tes, devido as suas composições de materiais e componentes, tipos de conexões e projetos.
Dentre os sistemas pesquisados, os valores evidenciam que consideradas as limitações impostas
pela metodologia, o sistema em steel frame é aquele que consome menos EI no processo de
desmontagem. Tal situação pode ser explicada pelo método de desmontagem que no caso, con‐
siste na adoção da parafusadeira que quando acionada com rotação contrária, desmonta o con‐
junto, num tempo menor que os demais.
Mensurando os valores de EI total, a mesma representa 39 % para o sistema em steel frame em
relação ao sistema em concreto armado convencional, 63 % em relação ao sistema em painel
de concreto e 89 % em relação à EI do sistema em alvenaria estrutural. O sistema em concreto
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armado convencional com blocos ceramicos é aquele que consome mais EI na etapa de desmon‐
tagem, o que ficou evidenciado nos ensaios pela dificuldade em demolir mesmo com o marte‐
lete a parte relacionada aos pilares de concreto armado.
Já os sistemas em alvenaria estrutural e de painel de concreto mantiveram‐se em posição inter‐
mediária em relação aos demais, na questão do consumo de EI. Este estudo foi realizado com
amostras em tamanho 1:3, logo não pode ser considerado como regra para escala real, entre‐
tanto, desperta o interesse em uma área crescente em função de todo o contexto da sustenta‐
bilidade na indústria da construção civil.
Como considerações finais tem‐se que um projeto de habitação, para ser mais sustentável, deve
considerar aspectos de desconstrução dos seus componentes, elementos ou sistemas, para eco‐
nomia de energia nesta fase, bem como para permitir o reuso ou reciclagem destas partes.
Desta forma, outros estudos de reuso e reciclagem de materiais, componentes e elementos ou
sistemas são necessários, tendo em vista que os recursos (materiais e energia) para a sua fabri‐
cação são cada vez mais escassos.
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ABSTRACT: The construction of a building accounts for a significant portion of the negative im‐
pacts to the environment. In this context, governments have the means to design more sustain‐
able buildings, taking into account in project design issues related to the rational use of water
and materials, the preservation of natural resources, the enhancement of the local workforce,
the energy efficiency and the user comfort, considering all stages of the life cycle of the building.
However, the main intervention in the adoption of environmental sustainability criteria process
must start from the professionals and managers involved in the design of projects. In this sense,
the aim of this paper is to propose improvements to the stage of public building projects, from
the standpoint of LEED‐NC system. The strategy adopted for the research was the case study of
a Federal Higher Education Institution (IFES), located in the city of Curitiba‐PR, and data collec‐
tion performed by applying a checklist, where with its help was possible to check the composi‐
tion of the building in relation to the categories listed in the certification system. The study re‐
vealed that the building does not meet most of the items of the categories specified in checklist,
reaching a very low score. However, with recommendations for improvement, the assessment
was redone, managing to get a score that would enable the building’s certification. It is expected
that innovation in project design processes provide important elements for implementing a sus‐
tainable pattern of procedure that will enable the sector to encourage research and develop‐
ment of materials and products, in search of solutions that present satisfactory benefit cost,
durability, responsibility social and environmental respect.
Keywords: LEED‐NC, sustainability assessment.RESUMO: A construção de um edifício responde
por uma parcela significativa dos impactos negativos causados ao meio ambiente. Neste con‐
texto, a Administração pública possui condições de conceber edificações mais sustentáveis, le‐
vando em consideração na elaboração dos projetos as questões relativas ao uso racional da água
e dos materiais empregados, a preservação dos recursos naturais, a valorização da mão de obra
local, a eficiência energética e o conforto do usuário, tendo em vista todas as etapas do ciclo de
vida da edificação. No entanto, a principal intervenção no processo de adoção de critérios de
sustentabilidade ambiental deve partir dos profissionais e gestores envolvidos na concepção dos
projetos. Neste sentido o objetivo deste artigo é propor melhorias para a fase de projetos de
edificações públicas, sob o enfoque do sistema de certificação LEED‐NC (New Construction). A
estratégia adotada para a pesquisa foi o estudo de caso de uma Instituição Federal de Ensino
Superior (IFES), localizada na cidade de Curitiba‐PR, sendo a coleta dos dados realizada por meio
da aplicação de um checklist, onde com o auxílio deste foi possível verificar o enquadramento
da edificação em relação às categorias constantes do sistema de certificação. O estudo revelou
que a edificação não atende a maioria dos itens das categorias previstas no checklist, alcançando
uma pontuação muito baixa. No entanto, com as recomendações de melhoria, refez‐se a

1337

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

avaliação, conseguindo obter um escore tal que possibilitaria enquadrar a edificação como
certificada. Espera‐se que a inovação nos processos de concepção de projeto fornecerá
elementos importantes para implantação de um padrão de procedimento sustentável que
possibilitará incentivar o setor de pesquisa e desenvolvimento de materiais e produtos, na busca
de soluções que apresentem custo benefício satisfatório, durabilidade, responsabilidade social
e respeito ao meio ambiente.
Palavras‐chave: LEED‐NC, avaliação da sustentabilidade.
1. INTRODUÇÃO
É dever da administração pública planejar e controlar a execução de suas obras, de modo que
as mesmas sejam concluídas dentro do prazo, no valor estimado e em conformidade com a le‐
gislação e os parâmetros especificados no Edital de licitação. Além disso, uma edificação pública
deve primar pela sustentabilidade, ou seja, minimizar os impactos gerados ao meio ambiente e
aos usuários, bem como ser projetada e construída visando uma vida útil prolongada a custos
de execução e manutenção viáveis (MOTTA, 2005).
Neste sentido, os principais esforços para implementação de critérios de sustentabilidade am‐
biental e inovação em edificações públicas devem estar voltados para concepção dos projetos,
especificamente na elaboração do projeto básico, pois nesta etapa a possibilidade de interven‐
ção é muito maior e os custos envolvidos na necessidade de adequações são muito menores
que nas demais etapas que compõem o ciclo de vida desta tipologia de edificação.
Para Valente (2009) a construção sustentável se desenvolve a partir de ações que permitam à
construção civil enfrentar e criar soluções aos problemas ecológicos, utilizando tecnologia, sele‐
cionando os materiais e seus fornecedores, criando construções que atendam às necessidades
de seus usuários como também do meio ambiente.
Tendo em vista este cenário que se apresenta, em 2010 o governo federal do Brasil publicou a
Instrução Normativa Nº 01/2010 ‐ que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental para
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal‐ enfa‐
tizando que na contratação das obras e serviços de engenharia, conforme o Art. 4º nos termos
do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993 “as especificações e demais exigências do projeto básico ou
executivo, para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à
economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia
e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental”
(BRASIL, 2010). Recentemente foi publicada a Instrução Normativa Nº 02/2014, a qual dispõe
sobre a obrigatoriedade das edificações públicas obterem a Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE), Geral de Projeto classe “A” e Geral de Edificação Construída classe “A”, onde
é avaliada a conformidade da envoltória da edificação e dos sistemas de iluminação e condicio‐
namento de ar.
Cabe ressaltar que os critérios de sustentabilidade para o espaço construído muitas vezes repre‐
sentam um investimento inicial alto, mas que ao longo da vida útil do empreendimento, vão
sendo minimizados por meio dos ganhos com eficiência energética, uso racional da água e du‐
rabilidade da edificação.
Existem inúmeros conceitos de sustentabilidade ambiental e desempenho, mas que no presente
trabalho foram analisados de acordo com os estudos de Degani (2003, 2010), Rosa (2005), An‐
tonioli (2009), Valente (2009), Tavares (2006), Hernandes (2006) e Silva (2003).
Neste contexto, esta pesquisa pretendeu analisar a sustentabilidade de edificações públicas sob
o enfoque do sistema de certificação LEED‐NC.
2. OBJETIVO
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Tendo em vista a pesquisa de Silva (2012) que contemplou o estudo de caso realizado em uma
Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), de acordo com o sistema de certificação LEED‐NC,
o objetivo geral do presente trabalho é propor melhorias para a fase de projetos de edificações
públicas, sob o foco da sustentabilidade ambiental.
Os objetivos específicos da pesquisa consistiram em:
 Realizar uma análise comparativa dos principais sistemas de certificação atuantes no
Brasil e adotar o mais adequado à realidade da instituição;
 Avaliar por meio do estudo de caso o nível de utilização da certificação LEED‐NC nas
edificações da IFES;
 Indicar os itens deficitários da edificação de estudo, com relação aos parâmetros da
certificação adotada;
 Avaliar a possibilidade de adequar a edificação aos critérios da certificação;
 Propor soluções de projeto visando cumprir as exigências mínimas para tornar as
futuras edificações da IFES compatível com os requisitos da certificação.
3. JUSTIFICATIVA
É possível afirmar que o desempenho de uma edificação está intimamente ligado a sua concep‐
ção, ou seja, ao modo como foi projetada e construída, tendo em vista os materiais empregados
e os sistemas construtivos. Neste contexto, uma edificação sustentável não é apenas aquela que
utiliza materiais ambientalmente corretos ou que recicla os resíduos gerados da construção,
mas sim a que adota princípios de conforto térmico e de iluminação, visando a eficiência ener‐
gética e um ambiente salubre, como também o aproveitamento da água da chuva e a facilidade
de manutenção e desmonte da edificação quando for o momento (BORGES, 2008).
Sob o mesmo ponto de vista, a preocupação com a questão ambiental passou a ser levantada
nos mais diversos setores da sociedade, promovendo a gradativa adesão dos diferentes setores
mercadológicos. A busca do equilíbrio entre o que é socialmente desejável, economicamente
viável e ecologicamente sustentável, é usualmente descrita em função da chamada “triple
bottom line”, que congrega as dimensões ambiental, social e econômica do desenvolvimento
sustentável (SILVA, 2003).
Nesse sentido, nos Estados Unidos o United States Green Building Council (USGBC) desenvolveu
no ano 1999 um sistema de certificação ambiental divulgado e aplicado internacionalmente, o
LEED – Leadership in Energy and Environmental Design. No Brasil, ele está representado pelo
GBC Brasil, no entanto, o organismo certificador permanece sendo o USGBC nos Estados Unidos.
A certificação confirma que os empreendimentos foram projetados e construídos por meio de
estratégias destinadas a melhorar o desempenho em termos de energia, água, redução da emis‐
são de CO2, melhor qualidade do ambiente interior, administrando o uso dos recursos naturais
e minimizando os impactos ambientais (DEGANI, 2010).
De acordo com Silva (2003) o LEED é provavelmente o método disponível mais amigável en‐
quanto ferramenta de projeto, o que facilita a sua incorporação à prática profissional. Do mesmo
modo, o LEED‐NC (New Construction) é uma certificação baseada na pontuação de sete grandes
áreas: Espaço sustentável; Uso racional da água; Energia e atmosfera; Materiais e recursos; Qua‐
lidade ambiental interna; Inovação e processo de projeto e; Créditos regionais. O objetivo do
LEED é acelerar a adoção das práticas dos Edifícios Verdes (GBC Brasil, 2011).
É possível afirmar que o conceito de construção sustentável é variável de acordo com as priori‐
dades de cada país e está relacionado diretamente com as especificidades de seu clima, tradi‐
ções construtivas, estágio de desenvolvimento industrial, cultura, natureza das edificações exis‐
tentes e características dos diversos agentes envolvidos (DEGANI, 2010).
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Assim, tendo em vista a atual conjuntura da sociedade, em termos de um desenvolvimento sus‐
tentável, é de suma importância conceber edificações públicas tendo como objetivos: o em‐
prego consciente de materiais; a facilidade de construção e manutenção; a eficiência energética;
conforto ambiental; o uso racional da água; e a economicidade.
Com relação ao assunto, Valente (2009) afirma que construções sustentáveis geram menos im‐
pactos ambientais abrangendo todas as etapas do ciclo de vida dos edifícios, desde a concepção
do produto e o projeto, passando pelos processos de construção e de uso das edificações, che‐
gando até a etapa de desmonte.
Além disso, Valente (2009) pondera que o objetivo da certificação é promover a conscientização
de todos os envolvidos no processo, desde a fase de projeto, passando pela construção, até o
usuário final, incorporando soluções que irão permitir uma redução no uso de recursos naturais,
promovendo conforto e qualidade para seus usuários.
No intuito de ilustrar este cenário que se apresenta, de acordo com publicação no site oficial do
Green Build Council (GBC) Brasil, destaca‐se da Figura 01 que os registros de empreendimentos
públicos representam 2,9%, onde este panorama demonstra que a Administração pública se
comparada com a iniciativa privada e os demais segmentos responde por um pequeno percen‐
tual de empreendimentos com critérios de sustentabilidade ambiental.

Figura 1 – Percentual de certificação LEED por tipologia do empreendimento FONTE: GBC Brasil (2014)

Ademais, é possível afirmar que para investidores e empreendedores privados, a viabilidade de
um projeto é condição de sua capacidade de gerar retorno financeiro sobre o capital investido,
isto é, de produzir lucro, ou seja, o investimento no projeto deve ser rentável (ROSA, 2005).
Desta forma, todo empreendimento depois de idealizado e realizado o projeto básico (composto
por estudos, anteprojetos e orçamento estimativo) passa por uma etapa de viabilidade finan‐
ceira. Esta etapa é primordial e define se o empreendimento terá prosseguimento ou será re‐
visto e adaptado, onde entende‐se que um empreendimento para ser viável financeiramente
deve gerar retorno financeiro ao empreendedor ou proprietário.
Nesse sentido as construções sustentáveis tendem a utilizar materiais e sistemas construtivos
que atualmente apresentam preços superiores aos convencionais, mas que ao longo do tempo
esses custos serão recuperados com o aumento da vida útil da edificação e com a redução dos
custos de operação e manutenção.
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Segundo Rosa (2005), um empreendimento para ser viável financeiramente deve gerar retorno
financeiro ao empreendedor ou proprietário, seja a curto ou longo prazo, conforme as expecta‐
tivas previamente definidas. Para isso, deve‐se ter em vista que o custo global de construção
depende da vida útil projetada, sendo o custo global a soma dos custos de aquisição mais o custo
de operação e uso, considerando o desmonte do bem após a vida útil (BORGES, 2008).
Assim, as edificações sustentáveis podem apresentar um maior investimento inicial, porém pos‐
suem custos operacionais mais baixos, valorizando o imóvel, sendo mais saudável para seus
usuários, conservando água e energia, reduzindo a emissão de gases (VALENTE, 2009).
Pela mesma razão, uma edificação pública sustentável, no caso em questão de uma IFES, o re‐
torno financeiro está na durabilidade e conforto que a edificação proporcionará aos usuários,
bem como na economia de recursos para o governo com a adoção de critérios que economizem
e racionalizem o consumo de recursos, ou seja, a eficiência energética e o uso racional da água.
Quanto aos fatores sociais, as obras de edificações públicas norteiam‐se pela excelência e pelo
bem social que elas proporcionam à população e não apenas pelo enorme volume de recursos
que as envolvem. Estas são concebidas para atender a sociedade em suas necessidades básicas,
tais como: hospitais, escolas, universidades, aeroportos e casas populares (SILVA, 2009).
Neste contexto, de acordo com a tendência que se apresenta de uma construção civil sustentá‐
vel, a presente pesquisa justifica‐se tendo em vista que grande parcela do setor é motivada pelos
órgãos públicos e que a sociedade é atingida tanto pelas bem feitorias de uma obra pública,
como também pelos impactos ambientais decorrentes da escassez dos recursos naturais e dos
resíduos gerados.
4. MÉTODO EMPREGADO
O trabalho abordou a metodologia de avaliação da sustentabilidade ambiental de uma
edificação da IFES, financiada pelo Programa de Reestruturação das Universidades Federais ‐
REUNI, de acordo com os parâmetros definidos no sistema de certificação LEED‐NC versão 2010.
O estudo realizado é qualitativo e não faz parte do escopo do trabalho a abordagem de métodos
quantitativos nem ensaios de materiais.
Da análise comparativa apresentada na pesquisa de Silva (2012), foi possível verificar que a
metodologia melhor estruturada e que apresenta maior facilidade de aplicação é a LEED‐NC,
pois seu formato em checklist é mais apropriado para etapa de pesquisa de campo, além de ser
a mais difundida com relação à divulgação das práticas de edificações sustentáveis.
Nesse sentido, não se pretendeu certificar a edificação estudada, mas sim indicar aos projetistas
decisões de projeto que podem minimizar os impactos ambientais gerados pelo ambiente
construído.
O procedimento para avaliação consistiu no estudo de campo da edificação in loco, ou seja, pro‐
cedendo a análise de acordo com a edificação executada e em uso, confrontando a mesma com
os créditos da certificação. As fontes de evidência para tanto foram: observação‐participante,
documentos relacionados à edificação (projetos, memoriais, planilhas, etc.) e aplicação de ques‐
tionários com engenheiros e arquitetos que atuam na concepção e fiscalização de obras públi‐
cas.
A Figura 2 a seguir apresenta de maneira resumida os resultados obtidos em cada categoria
analisada de acordo com a certificação LEED‐NC.
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Figura 2 – Resumo do resultado da avaliação do LEED‐NC FONTE: Silva (2012)

A avaliação foi realizada de acordo com as categorias constantes da metodologia de certificação
ambiental LEED‐NC. Cada categoria apresenta um checklist com uma série de créditos, totali‐
zando 110 pontos, os quais foram relacionados à edificação em estudo, onde ao final a soma
dos pontos obtidos nas categorias identificou o nível de certificação atingido, sendo: Certificado
40 a 49 pontos; Prata 50 a 59 pontos; Ouro 60 a 79 pontos; e Platinum 80 pontos ou mais.
Desta forma, tendo em vista os 19 (dezenove) pontos atingidos na verificação global da edifica‐
ção, é possível afirmar que o nível de sustentabilidade da edificação está muito abaixo do mí‐
nimo que seria de 40 pontos.
5. RESULTADOS OBTIDOS
A análise da edificação do estudo de caso, de acordo com a metodologia de certificação ambi‐
ental adotada, permitiu propor algumas recomendações de projeto, no intuito de melhorar a
pontuação atingida nas categorias do checklist, para que as edificações públicas possam ser con‐
cebidas de forma mais sustentáveis, priorizando a durabilidade, o conforto ambiental, a eficiên‐
cia energética e o uso racional da água.
É importante ressaltar que para cada recomendação proposta, sempre deve ser considerado o
tempo de retorno do investimento e o ganho ambiental resultante. Há casos em que o retorno
financeiro é rápido e outros em longo prazo, ou seja, é necessário ponderar o ganho ambiental
e o retorno financeiro, pois de nada adianta uma solução ambientalmente correta, mas que
tenha altos custos de implantação e manutenção, ou seja, para a solução ser sustentável tem
que levar em consideração o meio ambiente, as pessoas envolvidas e os custos financeiros de
implantação e operação, principalmente por tratar‐se de uma edificação pública.
A Tabela 1 apresenta de forma sintética o resumo das recomendações para a construção de
edificações públicas mais sustentáveis, tendo em vista os parâmetros constantes da metodolo‐
gia de certificação ambiental LEED‐NC.
Desta forma, verificou‐se que com a implantação das melhorias sugeridas, a edificação do es‐
tudo de caso teria condições de obter a certificação LEED‐NC. Para tanto, foi elaborada a Figura
3, a qual apresenta a pontuação que seria alcançada na verificação in loco da edificação, caso
fossem implementadas as recomendações de melhorias.
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Tabela 1 – Recomendações para edificações mais sustentáveis FONTE: Silva (2012)

Item

Espaço sustentável

Uso racional da água

Energia e atmosfera

Materiais e recursos

Qualidade ambiental interna

Inovação e processo de projeto
Créditos regionais

Recomendação
‐ Na ocasião da análise da viabilidade do terreno, priorizar
áreas onde haja facilidade de acesso ao transporte público.
‐ Atuar na redução do impacto direto ao meio ambiente do
local da obra, atendendo ao disposto na Resolução CO‐
NAMA nº 307/2002.
‐ Canteiro de obras: layout e operação em conformidade
com a Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Tra‐
balho; redução de perdas por operação inadequada; uso ra‐
cional da água (água de chuva) e eficiência energética (placa
solar); adoção de materiais de origem local e com baixa
emissão de CO2; e tratamento e destinação final dos resí‐
duos gerados.
‐ Destinar áreas no terreno para estacionamento de veícu‐
los, bem como bicicletários e vestiários.
‐ Aproveitamento da água de chuva.
* priorizar a água de chuva para descarga de vasos sanitá‐
rios e rega de jardim
‐ Reuso da água.
* priorizar a água de reuso para lavagem de calçadas
‐ Aparelhos economizadores de água.
‐ Comissionamento dos sistemas elétricos.
‐ Adoção de luminárias com lapadas de LED;
‐ Para áreas de circulação, corredores e escadas adotar lu‐
minárias com dispositivo sensor de presença.
‐ Sempre que possível, utilizar fontes alternativas de gera‐
ção de energia (solar)
‐ Adotar aparelhos elétrico/eletrônicos com selo procel de
eficiência energética nível A.
‐ Atender ao disposto na Instrução Normativa Nº 01, de 19
de janeiro de 2010.
‐ Adotar materiais com baixa emissão de CO2.
‐ Adotar materiais de origem regional.
‐ Especificar materiais levando em consideração aspectos
ambientais e sociais além do preço e qualidade.
‐ Sempre que possível utilizar materiais provenientes de
reuso e/ou de conteúdo reciclado.
‐ Adotar materiais livres de compostos orgânicos voláteis
(VOC) (tintas, vernizes, madeiras compostas).
‐ Conceber projetos priorizando a ventilação cruzada e inso‐
lação
‐ Adotar brises para controle da incidência solar
‐ Manter o ambiente interno livre da fumaça do cigarro.
‐ Conceber projetos de edificações sustentáveis visando re‐
duzir os custos de operação e manutenção
‐ Levar em consideração as prioridades ambientais específi‐
cas da região, de acordo com legislação dos órgãos compe‐
tentes
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Figura 3 – Resumo da pontuação com as recomendações de melhorias FONTE: Silva (2012)

Assim, a edificação poderia ser enquadrada como CERTIFICADA, pois totalizou 45 pontos, fi‐
cando dentro da margem estipulada para a categoria que é de 40 a 49 pontos.
Por analogia, pode‐se verificar que as IFES, assim como as demais edificações públicas, têm con‐
dições de conceber projetos para tornar suas edificações mais sustentáveis, bem como há a
possibilidade de obter uma certificação LEED para esta tipologia de edificações.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho propôs demonstrar a avaliação da sustentabilidade ambiental das edificações da
IFES, tendo em vista o sistema de certificação LEED, onde verificou‐se que é possível aplicar a
metodologia demonstrada em outras tipologias de edificações.
A pesquisa contemplou a verificação minuciosa na edificação do estudo de caso, tendo como
fontes de evidências os projetos, caderno de encargos, questionário aplicado na equipe de pro‐
jetos e vistoria in loco. O objetivo foi verificar o nível de enquadramento da edificação, como
construída, com relação aos itens constantes do checklist da certificação LEED‐NC.
Ressalta‐se que o objetivo principal não foi a certificação, mas sim identificar se as obras de
edificações públicas brasileiras podem incorporar ações de projeto que minimizem os impactos
ambientais.
Assim, com a verificação in loco, foi possível concluir que a edificação não atende a maioria dos
itens das categorias previstas no checklist, alcançado uma pontuação muito baixa, insuficiente
para obter uma certificação, caso esse fosse o objetivo.
No entanto, com as recomendações de melhoria, refez‐se a avaliação do checklist realizada na
verificação, conseguindo obter um escore de 45 pontos, o qual possibilitaria enquadrar a edifica‐
ção como certificada, conforme a escala de 40 a 49 pontos.
Desta forma, é possível afirmar que a administração pública possui condições de conceber edifi‐
cações mais sustentáveis, levando em consideração na elaboração dos projetos e no controle e
fiscalização das obras, as questões relativas ao uso racional da água e dos materiais, a preserva‐
ção dos recursos naturais, a valorização da mão de obra local, a eficiência energética e o conforto
do usuário, tendo em vista todas as etapas do ciclo de vida da edificação.
É preciso atentar que a principal intervenção deve partir dos profissionais envolvidos na elabo‐
ração dos projetos, pois é preciso desenvolver e incentivar a cultura de agregar aos já tradicio‐
nais preço e qualidade, também os critérios relacionados ao meio ambiente e ao bem estar so‐
cial dos usuários.
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Ressalta‐se que estas implementações devem ser motivadas pelos responsáveis pela gestão dos
recursos públicos, pois existe uma resistência a mudanças e certa tendência a se manter os mé‐
todos tradicionais de se pensar e agir, sendo a inovação muitas vezes uma barreira que deve ser
ultrapassada gradativamente.
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ABSTRACT: Nowadays cities are facing several environmental problems due to the population
migration to urban areas, which is causing urban sprawl. This way, it is very important to
define solutions to improve Land Use Efficiency (LUE). This article proposes the use of
community buildings features as a solution to increase land use efficiency. Community
buildings consider the design of shared building spaces to reduce the floor area of buildings.
This work tests the performance of some case‐study buildings regarding LUE to analyse its
possible pros and cons. A quantifiable method is used to assess buildings’ LUE, which considers
the number of occupants, the gross floor area, the functional area, the implantation area and
the allotment area. Buildings with higher values for this index have reduced environmental
impacts because they use less construction materials, produce less construction and
demolition wastes and require less energy for building operation. The results showed that the
use of community building features can increase Land Use Efficiency of buildings.
Keywords: land use efficiency; building performance; sustainable buildings; community
buildings
1

INTRODUCTION

Nowadays societies are responsible for many environmental and societal problems resulting
from a mixture of population growth, the movement to urban areas and the increase of
consumerism and of the standard of living of the population. With a world population of about
7.3 billion persons, the UN predicts that nowadays, about 3.8 billion already live in cities. By
the year 2030, these figures are predicted to evolve to 5 billion people living in cities out of 8.4
billion (United Nations, 2014) (Figure 1).
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Figure 1. World population growth in urban and rural environments (United Nations, 2014).

The fast increase of population living in urban environments in combination with poor urban
planning has been causing low land use efficiency and a growing urban sprawl, which is
common in most cities of the world (Arribas‐Bel et al., 2010, Halleux et al., 2012, Amado and
Ribeiro, 2011, Habibi and Asadi, 2011). Low density areas cause unnecessary land use and
destruction of natural environments, having more environmental impacts than high density
areas (Norman et al., 2006). This demonstrates the need for the development of solutions to
increase the land use efficiency.
To assess buildings impact on land use, it is necessary to be able to quantify the land use
efficiency of a building in a quantitative approach. In a previous work from the authors, a
method to quantify buildings’ impact land use efficiency was developed considering
population and construction density (Barbosa et al., 2014). In that work, the calculation
method was based in a single index using the following variables: functional area; number of
occupants; gross floor area, building footprint and the allotment area (Barbosa et al., 2014).
The trend to improve the land use efficiency of buildings is to design buildings with good
values for the spatial efficiency (ratio between functional area and gross floor area) and with
high density (in construction and in population). Therefore, buildings with optimal values of
LUE provide reduced environmental impacts by reducing the need for construction materials,
the production of construction and demolition wastes and the energy consumption for
building operation.
The argument of this work is that residential buildings with features of community buildings
(such as shared spaces for some building services such as kitchens, bathrooms or others) can
improve buildings land use efficiency. This is because the features of community buildings
allow reducing the area of the buildings, maintaining functionality and number of inhabitants,
increasing efficiency.
There are not much examples of community buildings serving as semi‐permanent residences.
They are found mainly working as university residences. Hotels and other types of touristic
buildings can also fit in the category of community buildings. There is an obvious possibility
that the features of community buildings bring social and behavior issues due to the reduction
of the habitable space and to the very question of shared spaces. Although this work will try to
address these issues, the objective of this work is solely to quantitatively assess the building
environmental performance regarding land use.
For that, a quantitative method previously developed will be used to assess two case study
buildings that serve as university residences. The buildings are part of the same complex, but
one uses conventional design and the other has some features of community buildings. The
difference in the performance of these two buildings is expected to be related to the expected
difference between conventional residential buildings and those that would be designed using
the features of community buildings.
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2
2.1

STATE OF THE ART REVIEW
Land use efficiency and urban sprawl

The pursuit for land use efficiency is related to how buildings and urban areas occupy the land,
promoting the use of the minimum areas possible and at the same time maximize the use of
these areas. Urban areas with high efficiency in land use prevent the expansion of cities, often
denominated as city sprawl. Urban sprawl is a phenomenon verified in most cities in the world.
In Figure 2 are shown examples from the some cities around the world.

Figure 2. Examples of poor urban planning leading to urban sprawl in the cities of Chicago (Wikipedia, 2012) and
Mexico city (http://www.dailygalaxy.com, 2012).

In the last 15 to 20 years of the 20th century, the occupancy of land increased more than the
population growth would have justified (Liu et al., 2003), causing an increase in the built area per
capita (de Wilde and van den Dobbelsteen, 2004, van den Dobbelsteen and de Wilde, 2004). As
the world population grows, areas available for new buildings are scarcer. New construction
tends to expand the cities by replacing forests and agricultural areas, destructing natural habitats
and affecting biodiversity (Pauleit and Duhme, 2000). The uncontrolled expansion of cities also
reduces the soil capacity to absorb rainwater and increases the cases of floods and soil erosion.
Moreover, urban sprawl is also related to an increase in the distance between city functional
areas and in consequence implies the necessity for more infrastructures and increased traffic
congestion (Mateus, 2010, Mateus and Bragança, 2009, Mateus and Bragança, 2011).
Nevertheless, the impacts of urban sprawl are not consensual among different stakeholders and
even between researchers from different disciplines. Some authors focus in social aspects such
as inequality or stratification, while others focus in economic aspects and others identify the
potential environmental threats (Arribas‐Bel et al., 2010). However, for the sake of sustainability,
the setup of land use must be optimised considering all aspects simultaneously (de Wilde and
van den Dobbelsteen, 2004, van den Dobbelsteen and de Wilde, 2004).
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Figure 3. Population density in several world cities (Badger, 2004).

2.2

Implications of building design for land use efficiency

It is almost common sense that building design is important for land use efficiency. An urban
area solely with low density buildings like single family houses will need a bigger amount of
land to accommodate the same number of inhabitants than an urban area with higher density
buildings such a tall buildings. But for similar buildings, the comparison is not that simple.
Nevertheless, it is understandable that buildings with higher areas per occupant will make
urban areas require more land. Also the amount of construction area in comparison to the
allotment area of each building is important. Allotments with big empty areas are underused
and make the urban areas need more land for other buildings. Consequently, buildings can
have different performance regarding land use based on their design and density. This way, it
is very important to be able to evaluate the buildings impact on land use.
To be able to measure the importance of buildings design for land use efficiency, it is firstly
necessary to be able to quantify the buildings impact on land use. In the work of Barbosa et al.,
an index was developed for the assessment of Land Use Efficiency of buildings (Barbosa et al.,
2014). The calculation method and the definitions of the variables are described below.
 ܧܷܮൌ

ிൈை
ீிൈூൈ

(1)

 Gross Floor Area (GFA): It is the area of the total surface of the building, measured by the
external perimeter of exterior walls and includes balconies.
 Functional Area (FA): It is the area of all compartments of the building, measured by the
internal perimeter of external walls, not including internal walls, ducts, vestibules, interior
corridors, bathrooms, storage areas, other compartments of similar function and closets in
the walls.
 Allotment Area (AA): Area of terrain, resulting from an allotment operation approved under
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the current legislation.
 Implantation Area or Deployment Area (IA): Area resulting from vertical projection of the
building in a horizontal plan, measured by the external perimeter of exterior walls including
basements and attachments, excluding balconies, parapets, peaks, eaves and porches.
 Number of Occupants (OC): Predicted number of occupants of the building.
This index indicates that buildings have better performance with higher values for functional
area and the number of occupants and with lower values for the gross floor area, the
implantation area and the allotment area. Consequently, land use efficiency is improved with
high construction density and population density.
It is expected that the implementation of community building features in nowadays buildings
would have a positive influence on land use efficiency regarding this calculation method. This
is because the use of shared spaces would reduce the size of individual apartments, reducing
the gross floor area (maintaining the same relation with the functional area) and the
implantation area of the buildings.
2.3

Definition of community buildings features

Community buildings are a new concept of residential buildings developed in this work, in which
some parts of the buildings are common for a group of apartments. The term “community” was
chosen because some studies show that public spaces can improve the sense of community by
the nearby inhabitants (Francis et al., 2012), even though these studies were not aimed at
public spaces inside buildings. The main characteristic of these buildings is that the use of
shared or common compartments such as bathrooms, kitchens or living rooms, allow reducing
the area of each individual apartment since these do not need to have individual compartment
for the same purpose. It is expected that using these features, it is possible to reduce
substantially the area of buildings. A deep research in the literature for examples of buildings
that may have such features showed that only students’ residences and touristic buildings
share these features. This shows a new potential area for scientific research about the
possibility to use some of these features in residential buildings in order to reduce
environmental impacts.
3

RESULTS AND DISCUSSION

To test the argument that community buildings features can increase Land Use Efficiency, this
work analyses a case‐study building that has some features such as shared kitchen and
bathrooms for all apartments of the same floor (Building G1). The building is a 5 floors
students’ residence which is part of the students’ residences complex of University of Minho,
in Guimarães (Figure 4). The area of each apartment of this building is very small when
compared to the area of apartments in conventional residential buildings, so it would be
unreasonable and inaccurate to compare this building to conventional residential buildings.

Figure 4. Photo of the case study buildings complex (Serviços Acção Social, 2014).
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Nevertheless, next to this building, there is another very similar building (in the same complex)
but using a more conventional design, in which each apartment has its own bathroom and a
small kitchen (Building G2). This second building has also 5 floors and also uses much less area
for each apartment when compared to conventional buildings. In the absence of
conventionally sized community buildings to be compared to conventional residential
buildings, the comparison of results between these two buildings will give insights about the
difference between the performance of a conventional residential building and a residential
building using community building features. The designs of both buildings are presented in
Figure 5 and the results from the assessment of each building are presented in Table 1.

a)

b)

Figure 5. Floor design of students’ residence buildings in the same scale; a) “Building G1” using some community
buildings features; b) “Building G2” using a conventional design.
Table 1. Calculation data from both buildings.

Building G1
AA: 1146 m2
IA: 410 m2
GFA: 2051 m2
FA: 1319 m2
OC: 125 oc
LUE = 17,1 E‐05 oc/m4

Building G2
AA: 1723 m2
IA: 616 m2
GFA: 3082 m2
FA: 2010 m2
OC: 160 oc
LUE = 9,83 E‐05 oc/m4

It is possible to conclude that the design of building G1, has a better performance in land use
than building G2. When compared to building G2, building G1 has 33% less gross floor area
(and implantation area), while having only 22% less occupants. However, both buildings show
a similar relation between the functional area and the gross floor area (known as spatial
efficiency). The values of LUE calculated for both buildings show clearly that building G1 (LUE =
17.1 E‐05 oc/m4) has a better performance (around 74%) than building G2 (LUE = 9.83 E‐05
oc/m4). Considering that both buildings have the same function and a similar size, these results
indicate that community buildings features may improve the buildings impacts on land use and
prevent urban sprawl. Here we consider only environmental impacts regarding land use
efficiency, not comfort or other social issues.
As expected, the results obtained from the assessment of these buildings provided higher
values when compared to similar buildings due to the small areas for each apartment. In a
previous work, the assessment of two conventional buildings provided values of LUE between
2.7 E‐05 and 3.3 E‐05 (Barbosa et al., 2014), while the values obtained for these two case studies
are in average four to five times higher.
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The main issue regarding community buildings is the possible discomfort due to the reduction
of the habitable space and due to the loss of privacy in the shared spaces. It is still necessary to
perform behavioural studies and questionnaires, real size tests and interviews to study the
response of building occupants to this new concept of buildings. Community buildings features
are easy to implement in new construction, but in existing buildings there is the need for
rehabilitation. Considering the lack of flexibility of nowadays conventional buildings, it is
predicted that these features may require considerable retrofit operations. This may be
another issue in the implementation of these strategies. However, this study focuses only in
proving the argument that it is possible to improve land use using community buildings
features.
4

CONCLUSIONS

The results obtained by the assessment of the case study buildings give insights about the
expected performance regarding LUE of residential buildings if community building features
were used. The results propose an improvement of around 74%. The performance
improvement is considerable not only regarding Land Use Efficiency, but also regarding the
materials consumption. Considering the reduction in the building gross floor area needed for
the same number of occupants and the overall weight reduction of the building, the structural
elements could also be reduced. Consequently, the initial costs of the building would be much
less. Moreover, the costs for building operation could also decrease because the reduced
building volume would require less energy for acclimatization.
The main obstacles for the implementation of community buildings are comfort issues and
difficulties in the adaptation of existing buildings. However, the objective of this work solely to
analyze quantitatively the impacts of community buildings features in land use and propose a
design alternative that may increase the sustainability of the built environment.
The superior environmental performance of community buildings considering land use (and
other benefits) presents an interesting alternative to the conventional practices in construction
that is worth investigation and further analysis. Mainly when considered the progressive
increase of population living in cities and the consequent increase in urban sprawl that may be
predicted in the next decades. This work provides a possible answer to the growing necessity
of solutions to reduce the environmental impacts of buildings and urban areas.
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ABSTRACT: The research project ''Eco efficiency analysis and diagnosis of the University o Passo
Fundo'', located in Southern Brazil, encourages and prioritizes the management of natural re‐
sources, presents as main objective the discussion and proposal of guidelines for the inclusion
of sustainability principles in the building stock design, through implementation of integrated
environmental master plans and environmental management systems, and seek to involve the
entire academic community in this process of paradigm shifts. Regarding methodology, was cho‐
sen as the reference building the Museum Zoo‐botanic Augusto Ruschi (MUZAR), a space to val‐
orize the biological heritage by the conservation of natural resources and the integration of liv‐
ing beings and knowledge. By the application of the methodology of energy auditing, the
research analyzes the energy demand, thermal performance and its relation with the conditions
of use and comfort of users. The current conditions of the building are collected from spread‐
sheets, temperature measurement equipment, air humidity and thermal performance by infra‐
red camera; also, it was evaluated the energy consumption by an online system. The diagnosis
shows that there are conflicts between the building envelope and the operation of the museum,
and consequently on the collection conservation. Besides, the research findings will contribute
to the proposition of operating instruments for improving the performance of existing buildings
so that the building becomes a benchmark in energy efficiency, aiming at users' awareness of
the importance of developing guidelines for a program of eco efficiency, feasible on all campuses
of the UPF.
Keywords: Eco efficiency, Museum Zoo‐botanic Augusto Ruschi.
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RESUMO: O projeto de pesquisa “análise e diagnóstico da ecoeficiência da Universidade de
Passo Fundo”, localizada no sul do Brasil, incentiva e prioriza a gestão dos recursos naturais,
apresenta como principal objetivo a discussão e proposição de diretrizes para a inclusão de
princípios de sustentabilidade no planejamento do parque construído, através da
implementação de planos diretores ambientais integrados e sistemas de gestão ambiental, além
de procurar envolver toda a comunidade acadêmica nesse processo de mudanças de paradigma.
Desta forma, foi definido como edifício de estudo o Museu Zoobotânico Augusto Ruschi
(MUZAR), pelo uso como elemento de valorização do patrimônio natural e difusão da educação
ambiental. A partir da metodologia de auditoria energética aplicado ao objeto de estudo, a
pesquisa avalia a demanda energética e o desempenho térmico, a partir do levantamento das
condições de uso e ocupação dos compartimentos, das variáveis ambientais de temperatura e
umidade relativa e do desempenho térmico da envolvente utilizando‐se imagens de
infravermelho; também se avalia o consumo energético com a utilização de sistema de
monitoramento online. Como resultado do diagnóstico percebe que existem incompatibilidades
entre as características da envoltória e a funcionalidade do museu e, principalmente, na
conservação do acervo. Assim, a pesquisa tem como objetivo a proposição de instrumentos
operacionais para a melhoria do desempenho do parque construído da Universidade, sob os
critérios de eco‐eficiência a ser estendida aos novos edifícios da UPF.
Palavras‐chave: Eco‐eficiência, Museu Zoobotânico Augusto Ruschi.
1.

INTRODUÇÃO

A universidade e seu papel para o desenvolvimento sustentável têm sido reconhecidos nas
últimas décadas a partir da definição pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) da Década para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável para
2005‐2014 (UNESCO, 2004). Com a conclusão deste período, ainda que muitas universidades
incorporassem as metas estabelecidas pela UNESCO em suas ações nos aspectos de ensino e
pesquisa, as políticas nas áreas de administração e operação das infraestruturas de campus e
edifícios ainda encontram‐se em fase de implementação.
Quanto aos edifícios, reveste‐se de relevância a incorporação de critérios da construção
sustentável, para a redução do uso de recursos naturais, e redução de custos na operação do
parque construído das universidades, principalmente no consumo de energia e água. Ainda, este
mesmo parque construído pode ter uma contribuição efetiva no processo de ensino e
aprendizagem do corpo discente. Estes edifícios e campus podem se constituírem em
“laboratórios” para a construção de conhecimento e de experiências concretas, contribuindo
para a formação de profissionais comprometidos e responsáveis com a mudança de paradigmas
que fazem parte da Educação para a Sustentabilidade (UNESCO 2004). Da mesma forma, é
imprescindível a incorporação de todos os agentes e interessados, sejam corpo docente,
dirigentes e funcionários, mas também compartilhando estas experiências com as comunidades
locais e regionais, nas quais as universidades se inserem.
Neste sentido, o presente artigo explana os procedimentos da pesquisa desenvolvida no Museu
Zoobotânico Augusto Ruschi (MUZAR) representativo de uma tipologia construtiva distinta do
Campus I da Universidade de Passo Fundo. A partir da identificação dos fatores que incidem no
desempenho térmico e no consumo de energia dos edifícios universitários, propõe‐se uma
metodologia que permita estabelecer critérios para a otimização do uso dos recursos naturais e
a aplicação prática da dos princípios da ecoeficiência.
Com a realização de um inventário com as características gerais dos edifícios (analisando seus
espaços internos, instalações, padrões de uso e ocupação, acompanhamento do consumo de
energia e das variáveis ambientais internas) obtém‐se resultados comparados com os dados de
desempenho energético do edifício real e as condições de conforto interno. Sendo possível
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identificar os pontos positivos e negativos do edifício, para analisar e propor melhorias no
desempenho energético e térmico.
Estes resultados podem direcionar melhor quanto à tomada de medidas que enfatizem a
ecoeficiência e que possam ser aplicados ao restante do parque construído da universidade.
Também podem servir como padrões de referência para novas infraestruturas, ou até mesmo
para outras universidades, desde que obviamente seja identificado cada contexto específico.
2.

METODOLOGIA

2.1. Caracterização do campo de estudo
O edifício de referência para as avaliações, Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (MUZAR), foi
selecionado de acordo com os parâmetros definidos pela metodologia de Auditoria Energética
que compõe a base instrumental da pesquisa, segundo as tipologias correntes na UPF, tanto por
suas características construtivas da envoltória como pelas características funcionais e de
ocupação (Frandoloso et al. 2012; 2013).
2.2. Gestão ambiental
A pesquisa compromete‐se com os princípios da arquitetura sustentável (Anink, Boonstra &
Mak, 1996) através da inclusão de parâmetros baseados no fechamento dos ciclos dos fluxos
materiais (em alternativa à Análise de Ciclo de Vida – ACV – tradicional) de água, materiais de
construção, de energia e de resíduos nas edificações da UPF, observando‐se toda a vida útil dos
edifícios e infraestruturas, o que cobre as fases de projeto, construção, operação e manutenção.
Neste sentido, a presente pesquisa incorpora‐se na definição de um escopo adequado às
características específicas da UPF, a partir do planejamento apresentado por Philippi Jr. e Aguiar
(2004, p. 826‐839). Adotando a classificação dos mesmos autores (idem, p. 811‐814) a auditoria
será constituída por auditoria de primeira parte e de desempenho ambiental, ou seja, realizada
por equipe formada por membros da própria instituição e com o objetivo de verificar
indicadores de desempenho e compará‐los a padrões setoriais e metas pré‐estabelecidas
(Spellerberg, Buchan & Englefield, 2004; Vienbanh 2002).
2.3. Auditoria Energética
A avaliação do desempenho térmico e energético dos edifícios de referência utiliza a
metodologia de Auditorias Energéticas aplicadas ao parque construído da Universitat Politècnica
de Catalunya ‐ UPC (López Plazas, 2006; Bosch Gonzáles et al., 2006). Esta metodologia permite
caracterizar cada edifício relacionando as diferentes fontes de energia com seus respectivos
usos.
Esta caracterização é obtida a partir da compilação de informações diferenciadas em dois tipos:
os dados estáticos (características construtivas dos edifícios e dos espaços internos e das
instalações) e os dados dinâmicos, com alterações ao longo do tempo, como perfil de uso,
variáveis ambientais e consumo energético. As auditorias energéticas apresentam como
premissa a integração de três tipos de fatores: a demanda, o rendimento das instalações e a
gestão de uso e ocupação (Frandoloso et al. 2013). As condições reais dos edifícios são coletadas
a partir de planilhas, equipamentos de medições de temperatura e umidade (data‐loggers marca
Testo 175‐H2), termovisor (marca Testo modelo 881) e sistema multipontos com monitoração
informatizada (SmartGate M ‐ Gestal).
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3.

ANÁLISE DE RESULTADOS

No caso da Universidade de Passo Fundo foram inicialmente analisadas as ações ambientais
(Brandli et al. 2011) e a situação do uso de energia no Campus I, estrutura principal da UPF
localizada em Passo Fundo ‐ RS (Frandoloso et al., 2010a; Frandoloso et al. 2010b).
O corpo de estudo foi definido tendo em vista características distintas do edifício Museu
Zoobotânico Augusto Ruschi (MUZAR), com área de 644,14 m², conforme Figura 2 e Figura 2.
Igualmente, a definição pela avaliação deste edifício foi determinada pelo seu uso como parte
das práticas da educação ambiental da Universidade, como elemento de formação e de
construção da Educação para a Sustentabilidade, a partir da visitação de alunos de todos os
níveis de ensino e diversas atividades desenvolvidas tais como o projeto Sala Verde,
sensibilização ambiental, dentre outros.

Figura 1 ‐ Edifício MUZAR, fachada Oeste

Figura 2 ‐ Edifício MUZAR, fachada Sudoeste.

3.1 Características da edificação:
Para os dados estáticos foram coletadas características da edificação, obtendo‐se dados gerais,
recompilou‐se o projeto existente além do levantamento in‐loco, identificando detalhadamente
o uso de cada ambiente e sua correspondente superfície; as informações foram obtidas junto
ao Setor de Projetos da Universidade.
Na avaliação das características da envolvente e da temperatura das superfícies com a utilização
do termovisor, percebe‐se uma clara interferência da tipologia arquitetônica, em forma circular
e com superfície envidraçada voltada para a orientação sudoeste, com um importante índice de
radiação solar em praticamente todo o ano. Neste sentido, mesmo em períodos de inverno as
temperaturas da superfície envidraçada atingem aproximadamente 30ºC enquanto as
superfícies opacas registram aproximadamente 15ºC, conforme mostra a Figura 3 nas imagens
externas. Este impacto no ambiente interno além da elevação de temperatura em períodos
indesejáveis ‐
Figura 4, também causa a deterioração do acervo pela exposição à radiação.
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Figura 3 ‐ Imagens termográficas externas MUZAR – UPF, imagens infravermelho e real.

Figura 4 ‐ Imagens termográficas internas MUZAR – UPF, imagens infravermelho e real.

3.2 Controle ambiental:
Os aspectos de controle das condições internas dos diversos ambientes se fazem imprescindível
para a conservação do acervo do museu, caracterizados por elementos que necessitam cuidados
específicos com relação a temperatura, umidade relativa e exposição à radiação solar e infra
violeta.
Após a análise funcional do edifício, foram identificadas duas funções preponderantes: por um
lado as áreas expositivas, por outro o setor de estudo e catalogação de espécies vegetais e
animais. No setor expositivo as áreas de maior dimensão e volume contam com aberturas
diretamente voltadas ao exterior. As áreas de estudo e catalogação são caracterizadas por
ambientes de menor área, menor altura e restrições de aberturas externas, tanto que as janelas
inexistem, havendo apenas renovação do ar de forma mecânica (uso de ar condicionado tipo
Split).
A localização e definição dos pontos de coleta de informações ‐ Figura 5 vincula‐se diretamente
com tais condições funcionais, adotando‐se as diretrizes definidas pela ISO 7726 (ISO 1998).
Umidade e temperatura agem em conjunto de modo que o coeficiente de umidade relativa do
ar está diretamente relacionado a temperatura ambiente. Para uma boa conservação de acervos
recomenda‐se que estes estejam acondicionados em ambientes com temperatura entre 20 a
23°C, e que a umidade relativa esteja entre 50 e 60% (DRUMOND, 2006). Cabe salientar que
ambientes úmidos tornam‐se favoráveis a proliferação de microorganismos como fungos e
bactérias, e que esses também são considerados importantes fatores de degradação.
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Figura 5 ‐ Planta baixa MUZAR com localização dos pontos de monitoramento.

De modo a exemplificar o monitoramento das variáveis ambientais, no espaço expositivo –
Ponto 4, através do diagrama da Figura 6 constata‐se que a umidade relativa e temperatura
oscilam bruscamente, não estando de acordo com os parâmetros adequados interferindo assim
diretamente na conservação das peças do acervo. Cabe salientar que o aparelho está situado
em uma área de 213,66 m², com pé direito de 4,40 m desprovida de esquadrias, com
fechamentos parciais e auxílio da ventilação mecânica: três aparelhos de ar condicionados (piso
teto 33000 BTU/H – frio/quente marca KOP 36QC) e dois desumidificadores (marca ARSEC
Modelo 160 e ARSEC Modelo 250).
O ponto 5 localiza‐se no setor de conservação a seco – Herbário, ambiente relativamente menor
com 29,90 m², pé direito de 3 m, desprovido de esquadrias, com fechamentos totais para evitar
a entrada de radiação e controle de acesso.
De acordo com os resultados para o período de inverno, constata‐se o equilíbrio da
temperatura, objetivando estabilizar‐se em 18°C, temperatura adequada para a conservação do
material distinto da sala, de acordo com os parâmetros adotados pelo setor de manutenção do
Museu. O controle acontece também com a umidade relativa, o qual possui oscilações parciais,
investigadas e esclarecidas pelo desligamento do aparelho desumidificador nos finais de
semana, conforme dados são apresentados na Figura 7.

Figura 6 (parte 1) – Tabela e Diagrama de Umidade, Ponto 4, representado pela cor azul e Temperatura,
representado pela cor vermelha
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Figura 7 (parte 2) – Tabela e Diagrama de Umidade, Ponto 4, representado pela cor azul e Temperatura,
representado pela cor vermelha

Figura 8 ‐ Tabela e Diagrama de Umidade, Ponto 5, representado pela cor azul e Temperatura, representado pela cor
vermelha.

Com relação ao monitoramento do consumo energético, a UPF desde 2009 implantou um
sistema multipontos para controle de demanda energética – SmartGate‐Gestal, que cobre todo
os edifícios do Campus I, com acesso on‐line às informações. O sistema permite uma análise do
desempenho energético de cada unidade, e partir disso propor medidas de racionalização do
uso de recursos naturais (energia e gás) e dos respectivos custos financeiros.
Com base nos resultados obtidos pelo sistema SmartGate para os anos de 2012 e 2013 ‐ Figura
9, percebe‐se a influência direta do desempenho da edificação e das condições de uso: nos
meses mais quentes a carga térmica para refrigeração e manutenção dentro das condições
ideais tem um impacto direto no consumo, superior aos meses de frio, com uma necessidade
de uso também em função dos ganhos térmicos pelas superfícies envidraçadas orientadas para
a pior situação, comprovadas pelos estudos de termografia, além do elemento zenital composto
por vidro temperado transparente 8mm, localizado próximo a área de acervo. Salienta‐se que a
cor verde claro e escuro das figuras, representam valores dentro dos limites determinados pelo
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contrato com a Concessionária de energia, enquanto a cor vermelha das figuras representa o
consumo em horas‐pico com sobre‐tarifação ou pela geração própria de energia pela
Universidade (gerador à gás com potência de 1.45MW).

a)

b)
Figura 9 Resumo de energia ativa para o MUZAR – UPF SmartGate: a. 2012; b. 2013.

4.

CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

A responsabilidade ambiental das Instituições do Ensino Superior (IES) inicia na inclusão de
princípios de sustentabilidade, dentre eles a gestão ambiental de todas as atividades acadêmicas
e administrativas, de maneira a fomentar a aplicação das boas práticas de gestão ambiental e
inseri‐las no conceito de ‘’eco‐campus’’. Neste sentido se faz relevante a discussão das práticas
concretas já adotadas pela Universidade de Passo Fundo, bem como propor estratégias para a
inclusão de demais práticas ainda não consolidadas e/ou consideradas.
As auditorias aplicadas às IES se constituem em uma ferramenta prática para o reconhecimento
das reais condições de cada edifício, o que permite a proposição de um plano de ações concretas
de investimentos, com o objetivo de ser alcançada a eficiência, em todas as suas dimensões
econômicas, sociais e ambientais.
O impacto ambiental da construção civil aliado a má utilização das ferramentas projetuais,
resultam em um edifício ineficiente adotando como parâmetro a sustentabilidade e o
desempenho energético. A importância de um planejamento apropriado, levando em conta
aspectos físicos como o terreno e topografia, orientação solar, entorno, escolha de materiais,
análise de sombras e disposição de um layout adequado para a função desejada, tornasse
imprescindível para uma edificação dotada de exigências humanas e ambientais que um projeto
deva suprir.
A grande carga energética exigida pela edificação justifica‐se tanto pela tipologia arquitetônica
bem como a setorização dos espaços internos que contribuem para um aumento na demanda
de energia elétrica. Estes ganhos térmicos devem‐se à orientação desfavorável, em especial a
fachada sudoeste composta por um plano envidraçado, que aliada à necessidade de um controle
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de temperatura, determina uma maior carga térmica para condicionamento e a consequência
direta no aumento do consumo de energia.
Embora ainda em desenvolvimento, a pesquisa aplicada no Museu Augusto Ruschi está apta a
sugerir estratégias para o melhoramento do desempenho das edificações de acordo com os
dados analisados. Poderiam ser implantados protetores solares nas áreas envidraçadas de maior
insolação, aplicação de películas nas zenitais, e sombreamento parcial externo de modo a barrar
a radiação solar superior permitindo apenas a entrada de luz no ambiente.
Nos aspectos mais específicos das edificações do Campus I da UPF, percebe‐se a importância da
revisão dos parâmetros construtivos para as novas construções, com a utilização de envoltória
com massa térmica adequada e isolamento de pontes térmicas. Também se faz imprescindível
uma reflexão maior na etapa de lançamento dos projetos para a definição de critérios de
orientação solar, adequados às restrições dos diferentes setores da programação arquitetônica.
Sobre o parque construído atual da UPF, embora apenas com o estudo comparativo de dois
edifícios anteriores e atualmente o edifício em estudo MUZAR, porém representativos da
infraestrutura existente, os resultados obtidos indicam a necessidade de estabelecimento de
programas de retrofitting a fim de melhorar as condições de conforto térmico, notadamente
desfavoráveis, e que correspondam às complexas condições climáticas locais (quente e úmido
no verão e frio e úmido no inverno). Tal melhoria deveria incluir o uso de estratégias passivas
de resfriamento e ventilação, assim como a implementação de ventilação natural cruzada ou de
sistemas de ventilação mecânica (quando imprescindível e de acordo com os usos).
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ABSTRACT: This paper aims at advancing on the validation of indicators for sustainability
evaluation of concrete building structures from an integrated life cycle perspective. A case study
approach investigates (i) the feasibility of comparing sustainability performance of different
concrete slab systems; and (ii) the similarity between environmental indicators trends for a
typical floor and the corresponding whole superstructure. Thirty‐one vertical buildings are
analyzed, five of which are commercial and twenty‐six residential buildings, using either
prestressed or reinforced concrete slabs with or without beams exposed to a marine
environment. SimaPro 7.3 supports calculation of the environmental indicators. Service life
estimation is used to ensure functional equivalence and to form a basis for life cycle costing.
Analytic Hierarchy Process was used to establish relative importance among indicators. PCF slabs
showed best functional‐technical and economic results, while no particular trend among
prestressed and reinforced concrete slabs was observed concerning environmental results.
Keywords: performance indicators; sustainability; concrete structures; LCA; LCC.
1

INTRODUCTION

Environmental, economic and social performances should be considered in the sustainability
assessment of buildings. However, many unsolved difficulties regarding integration of social
aspects to environmental lifecycle assessment are pointed out in literature (Reap et al. 2008,
Heijungs et al. 2012). Data regarding functional, environmental, economic and social
performance integrated evaluation within a building and its subsystems life cycle are practically
inexistent in the Brazilian construction sector, where concrete buildings predominate (Oliveira
et al. 2013a). Furthermore, life cycle‐based studies have shown the structural system and
envelope as major contributors to material environmental loads of a building (Dobbelsteen
2007, Haapio & Viitaniemi 2008, Kellenberger & Althaus, 2009). Despite that, most sustainable
buildings assessment systems available so far have not given enough attention to service life,
durability, and the role played by structural systems.
In order to facilitate the integration of technical/functional indicators to environmental and
economic dimensions of sustainability, and allow consideration of important life cycle aspects
into the design decision‐making routine for concrete structural systems selection, (Oliveira et al.
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2011, 2013b) proposed a core set of performance indicators, which were subsequently validated
in different studies. This particular paper focuses on its validation at slabs systems and whole
superstructure levels (usual reinforced and prestressed concrete technologies) of thirty‐one
case studies of vertical buildings, being twenty‐six residential and five commercial buildings.
2

METHODOLOGY

Table 1 comprises technical‐ functional, environmental and economic metrics. The technical‐
functional indicators are based upon recommendations of (ISO 6240, ISO 6241, ABNT NBR 15575‐
1). As the latter does not detail the requirements for environmental performance compliance, the
environmental indicators were then defined according to EN 15643‐2 for buildings environmental
assessment and EN 15804, which regulates environmental product declarations (EPDs) of
construction, in accordance with BS EN ISO 14.025. Life cycle cost (LCC) was chosen to describe
economic performance. LCC is obtained through life cycle costing technique, standardized by ISO
15686‐5. In this paper LCC calculation profited from the use of Life‐365 v.2.1.1 software approach
(Ehlen 2012).
Table 1 Functional‐technical, environmental and economic indicators assessed

Technical / functional
(associated to struc‐
tural safety, construc‐
tability, adaptability,
maintenance and du‐
rability requirements)

Environmental
(associated to envi‐
ronmental adequacy
requirement: encom‐
passing environmen‐
tal aspects (intensity
of resources use) and
environmental im‐
pacts (LCA impact
categories).

Performance Indicators of structural systems / elements
1. Concrete volume over structural area ratio (concrete consumption), [m3/m2SA
2. Steel mass over structural area ratio (steel consumption), [kg/m2SA]
3. Height over span ratio (h/ℓ) per structural floor area, (h/ℓ)/m2SA, [m‐2SA]
4. Column density: number of columns over structural floor area ratio, no/m2SA
[m‐2SA]
5. Beam over slab height ratio, [m/m] per structural floor area, (hb/hs)/m2SA
(m/m) / m2SA, [m‐2SA]
1. Embodied carbon equivalent (ECO2e) [kgCO2‐eq/ fu/ m2SA]
2. Embodied primary renewable energy (EE ren) [MJ/ fu/ m2SA]
3. Embodied primary non renewable energy (EE n ren) [MJ/ fu/ m2SA]
4. blue Water Footprint (bWF) [m3/ fu/ m2SA]
5. Material resources consumption (Mc) [kg/fu/ m2SA]
(steel + concrete + plywood formwork).
6. Non renewable raw material content (Abiotic Content) (NRc)
[(kg total material – kg recycled – kg reused) / fu/ m2SA]
7. Acidification Potential (AP) [kg SO2‐eq/ fu/ m2SA]
8. Eutrophication Potential (EP) [kg (PO4)3‐eq/ fu/ m2SA]
9. Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)
[kg CFC11‐eq/ fu/ m2SA]
10. Formation potential of tropospheric ozone (POCP) [kg C2H4‐eq/ fu/ m2SA]

Economic
(associated to the
economy require‐
ment: life cycle mon‐
etary flows)

1. Life cycle costs, LCC [$/m2SA]:
Initial costs of design and construction (acquisition costs) and maintenance
and repair costs.
Obs.: end of life costs (recycling and reuse; demolition and final disposal)
were not considered in this LCCA.

EN 15804 breaks down a building’s life cycle into three main stages. In this study, the indicators
considered cover phases I (pre‐use stage) and II (in‐use stage), and the environmental indicators
did not consider the construction process for Phase I. Phase III (end of life stage) was not
considered due to lack of reliable environmental data for end‐of‐life alternatives, as well as of cost
records for design for disassembly and post‐use alternatives in the Brazilian context.

1366

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

The indicators were calculated for thirty‐one vertical buildings, varying from 6 to 30 floors, using
either prestressed concrete flat (PCF) and waffle (PCW) slabs with flat beams or reinforced
concrete waffle (RCW) and solid (RCS) slabs with beams exposed to a Brazilian southeast marine
environment, subject to chloride attack. The class of concrete specified in the design is C25 for CS‐
E, C35 for CS‐X and C30 for all other case studies. Case studies description and quantitative design
data collected for calculation of indicators are shown in Table 2.

784.8
458.4
773.2
751.0
414.5
626.4
247.2
552.7
249.0
662.6
631.5
445.7
171.0
401.9
411.3
643.2
356.8
331.4
476.1
344.1
417.0
374.0
371.6
279.1
1079.4
1222
1388.8
287.1
861.5
358.2
778.1

44
15
39
22
22
20
22
32
16
25
19
21
13
18
20
26
20
15
18
18
14
17
16
20
42
68
46
13
22
16
28

6.8
7.3
6.0
8.3
5.8
6.8
6.2
5.7
6.4
6.5
6.0
6.8
5.5
6.8
6.7
7.6
7.2
6.5
5.8
5.8
6.0
7.2
7.6
5.1
7.0
5.5
8.2
5.6
8.6
6.0
6.8

27.5b
18.0
18.0
18.0
20.0
18.0
12.0
12.0
12.0
20.0
26.0
30.0
18.0
18,0
25,0
23,0
13,0
20,0
18,0
12,0
18,0
26.0
18.0
14.0
18.0
18.0
18.0
18.0
28.0
18.0
20.0

27.5
18.0
18.0
18.0
20.0
18.0
70.0
50.0
60.0
20.0
26.0
60.0
18.0
18,0
25,0
23,0
60,0
20,0
18,0
60,0
18,0
26.0
18.0
60.0
18.0
18.0
18.0
18.0
28.0
18.0
20.0

Total structural
area [m2]

Beam height c– hb,
[mm]

0
112
136
188
154
99
0
0
0
194
0
0
55
111
0
211
0
102
128
0
130
0
114
0
275
246
293
87
134
130
162

Slab thickness – hs,
[mm]

0
1566
2100
2987
1711
1897
0
0
0
2567
0
0
572
1729
0
3445
0
1550
1293
0
1727
0
1469
0
3981
4266
5072
955
2280
1501
3498

Slab span ‐ ℓ,[m]

1065
2927
4465
1334
6726
1044
3801
8153
4953
6772
1533
1097
4249
8443
1316
1839
8141
5959
1079
5591
6259
9070
5678
2348
7653
1605
2177
2504
1188
5347
7808

Number of columns
at typical floor

Cast iron anchorages
(unit = plate + edge
anchor) 0.5kg/unit

197.5
92.6
185.8
215.2
125.0
178.3
110.8
225.8
107.8
209.2
65.1
148.8
64.6
139.7
51.6
147.4
127.1
100.0
152.4
125.5
112.8
38.7
110.6
93.2
315.5
351.7
382.0
98.6
251.4
113.2
219.0

Structural area of
the typical floor
[m2]

Prestressing steel ‐
CP 190 (unbonded
tendons) [kg]

Concrete volume
[m3]
121.1
80.9
131.9
164.4
99.3
146.2
39.1
86
51.4
169.2
135.7
106.0
42.2
98.6
87.4
189.0
63.7
77.1
105.3
62.3
86.2
82.0
80.81
48.81
241.9
251.4
297.2
68.0
168.5
81.6
155.6

Reinforcing steel ‐
CA‐50 [kg]

6
15
6
23
18
18
7
7
16
23
23
7
19
19
17
24
10
17
30
12
12
16
18
11
15
18
21
20
21
20
9

Plywood formwork
area a
(17mm‐thick) [m2]

A‐RCW
B‐PCF
C‐PCF
D‐PCF
E‐PCF
F‐PCF
G‐RCS
H‐RCS
I‐RCS
J‐PCF
K‐RCW
L‐RCW
M‐PCF
N‐PCF
O‐RCW
P‐PCW
Q‐RCS
R‐PCF
S‐PCF
T‐RCS
U‐PCF
V‐RCW
X‐PCF
Z‐RCS
AA‐PCF
AB‐PCF
AC‐PCF
AD‐PCF
AE‐PCW
AF‐PCF
AG‐PCF

Number of floors

Case study‐Typical
floor slab system

Table 2. Case studies description and design data collected for indicators’ calculation

784.8
458.4
773.2
751.0
414.5
626.4
247.2
552.7
249.0
662.6
631.5
445.7
171.0
401,9
411,3
643,2
356,8
331,4
476,1
344,1
417,0
374.0
371.6
279.1
1080
1222
1389
287.1
861.5
358.2
778.1

RCW = reinforced concrete waffle slab and flat beams; PCF = prestressed concrete flat slab
RCS = reinforced concrete solid slab with normal beams; PCW = prestressed concrete waffle slab and flat beams
Case studies F, R, S, AB, AE are commercial buildings. All others are residential buildings.
a considering maximum of five formwork reuse cycles | b waffle slab concrete volume equivalent to a 147mm‐thick
solid slab | c for the flooring systems with no beams, beam height is taken as slab height | concrete cover = 20mm.

To form a basis for meaningful comparison, quantified functional/technical requirements for a
building or a system assembly are expressed in terms of the functional equivalent (EN 15643‐2).
In this study, functional equivalence of different designs was expressed in terms of m2structural
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area (m2SA) of residential and commercial vertical concrete buildings exposed to a marine
environment with 50‐year design life (DL). This DL is the minimum required service life of a
residential building according to the Brazilian performance standard (ABNT NBR 15.575‐1).
Calculation of the environmental indicators was supported by software SimaPro 7.3. The
performed LCAs followed ISO 14040 methodological guidelines. The defined system boundaries
characterize a cradle to gate analysis, which disregards transportation and building construction,
use and end of life stages. Data for materials production cycle modeling were taken from
national literature or adapted from processes within Ecoinvent or ELCD international databases,
after switching into the Brazilian energy mix. Data obtained from the Worldsteel Association for
prestressing steel could not be edited. Table 3 shows the materials, their units and data sources
used for LCA modeling of the considered production processes.
Table 3 – Process name, units and inventory data sources for the materials considered in the assessments

Construction materials
Concrete (fck 25,30 and 35Mpa) a

unit
1 m3

Steel rebar, blast furnace and electric arc
furnace route, production mix, at plant

1 ton

Plywood, outdoor use, at plant (BR), Sand,
at mine; Gravel, crushed, at mine

1 m3

Wire Rods (prestressing steel)

1 ton

Cast iron, at plant / RER U ‐ BR (anchorages)

1 ton

a Concrete

Data source
Silva 2006
ELCD v.2.0 (European life cycle
database) (available at: <//
http:www.pre.nl.>.)
Ecoinvent v.2.2 (available at:
<//http:www.pre.nl.>.)
World Steel Association (Finkbeiner et
al. 2011)
Ecoinvent v.2.2 (available at: <//http:
www.pre.nl.>.)

mix with cement type CPIII‐32 (66% of ggbs as clinker replacement)

Data for computing the functional indicators were extracted from structural design shop
drawings according to ABNT NBR 6118:2014 provided by the responsible structural design
practices. Service life estimated by Life‐365 v.2.1.1 software triggered the maintenance program
defined to allow all case studies to reach a minimum of 50‐year DL and ensure functional
equivalence for both LCA and LCC calculations. The default 10‐year interval between repairs was
considered to reasonably represent current practice. LCC calculation by the software was
adapted to also follow ISO 15686‐5 guidelines. A 10 % extra volume of material was assumed for
each predicted flooring system repair event and added to the overall material consumption of
the respective floor. Foundations were disregarded to isolate the effects of soil’s carrying
capacity on sizing, and consequently on material consumption. These environmental indicators
per m2SA were calculated for one typical floor and for the total superstructure of each case study.
LCC estimation by software Life‐365 v.2.1.1 considers only concrete and rebar data. Thus, an
input data adaptation was required to include plywood formwork and prestressing steel costs
and labor (Labor‐Ct‐Ufes 2013). LCC was given by the sum of the initial construction costs and
the discounted future repair costs, over the design life of each flooring system. Maintenance
cost estimation considered the same schedule and assumptions established for LCAs. The four
economic parameters input in Life‐365 v.2.1.1 were: 50‐year DL as the reference period; 2013
as the reference year; annual inflation rate of 6.59% and real discount rate of 7.5%, which
respectively represented the Price index to consumer rate (IPCA), defined by the Brazilian
Institute of Applied Economic Research (IPEA), and the special system of liquidation and custody
rate (SELIC) established by the Brazilian Monetary Policy Committee in April 2013.
For relative importance among technical/functional indicators, analytic hierarchy process (AHP)
was applied with consultation to a panel of experts, whilst an adaptation of the Ecoindicator 99
method (Budavari et al. 2011) was used for weighting the environmental indicators. Before that,
all indicators results were normalized by the results of the case study with greater fck (CS‐X). In
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order to reflect stakeholders’ perspectives, three different scenarios were set among the
dimensions.
3

RESULTS AND DISCUSSION

Table 4 shows the originally predicted service life and LCC results for all case studies, after
selection of a repair schedule to accomplish the minimum 50‐year DL. LCC results varied circa
76% between the best and worst performances. The prestressed concrete flat slabs system of
CS‐C presented the best LCC result, which is ~14% lower than the best reinforced concrete slab
system of CS‐A. Considering the LCC median values (RC=US$ 444,43/m2SA; PC=US$ 416,35/m2SA),
PC slabs performed ~7% better than RC slabs.
Table 4 ‐ Predicted service life and LCC results for all case studies

Case
Studies
(CS)
A‐RCW
B‐PCF
C‐PCF
D‐PCF
E‐PCF
F‐PCF
G‐RCS
H‐RCS
I‐RCS
J‐PCF
K‐RCW
L‐RCW
M‐PCF
N‐PCF
O‐RCW
P‐PCW
Q‐RCS
R‐PCF
S‐PCF
T‐RCS
U‐PCF
V‐RCW
X‐PCF
Z‐RCS
AA‐PCF
AB‐PCF
AC‐PCF
AD‐PCF
AE‐PCW
AF‐PCF
AG‐PCF

Predicted
service life
[yrs]
11.7
11.2
11.2
11.2
12.1
11.2
11.9
11.9
8.9
12.1
11.6
11.8
11.2
11.2
11.2
11.2
11.7
12.1
11.2
11.9
11.2
11.8
11.2
11.4
11.2
11.3
11.2
11.2
11.6
11.2
12.1

Acquisition
costs (A)
[US$/m2SA]
87.52
75.65
72.41
128.51
128.78
124.46
104.75
100.15
126.76
110.81
127.43
145.17
161.04
148.64
154.04
180.55
129.15
135.09
143.22
107.80
116.40
127.59
120.35
78.33
92.75
87.66
118.69
133.23
106.62
122.72
100.51

Maintenance /Re‐
pair costs* (MR)
[US$/m2SA]
254.03
236.24
227.94
297.15
289.80
315.40
318.44
313.29
401.26
305.54
317.00
385.99
336.31
333.47
334.26
526.00
335.02
282.57
301.66
364.11
279.96
314.00
294.25
299.30
299.35
287.42
289.72
316.61
243.76
307.73
240.83

LCC =
(A)+(MR)
[US$/m2SA]
341.55
311.89
300.35
425.66
418.58
439.86
423.26
413.44
528.01
416.35
444.43
531.17
497.11
482.12
488.30
706.55
464.17
417.67
444.89
471.91
396.36
441.59
414.60
377.63
392.09
375.09
408.40
449.84
350.38
430.45
341.34

* four repair events in a 50‐year Design Life (present worth basis)

Concerning the technical‐functional indicators, Table 5 shows their median values for the 11 RC
case studies, the 20 PC case studies, as well as for the total 31 concrete building case studies.

1369

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Table 5. Median values of technical‐functional performance indicators results for the case studies

Technical‐functional performance indicators

Height over span ratio (h/ℓ) per structural floor
area [mSA‐2]
Number of columns over structural floor area ratio
[mSA‐2]
Beam over slab height ratio, per structural floor
area [mSA‐2]
Concrete volume over structural area ratio
[m3/mSA2]
Steel mass over structural area ratio [kg/mSA2]

11 reinforced
concrete (RC)
case studies
7.50E‐05

20 prestressed
concrete (PC)
case studies
5.03E‐05

5.61E‐02

3.97 E‐02

4.50 E‐02

7.54E‐03

1.85E‐03

2.41E‐03

0.18

0.22

0.21

19.89

19.19

19.23

31 concrete
building
case studies
6.37E‐05

Figure 1 shows the technical/functional indicators’ results normalized by CS‐X and weighted by
AHP. Considering the medians of results for RC and PC slabs systems (Table 5), the first ones
performed better for consumption of concrete, while the latter presented better performance
with respect to all other indicators. The presence of normal beams contributes to the poor
functional performance of case studies G and I.
Similarly, Table 6 lists the median values of the environmental indicators results for the 11 RC
case studies, the 20 PC case studies, as well as for the total 31 concrete building case studies.
300
250
200
150
100
50
0

251,40

CS‐AF

CS‐AE

CS‐AG

∑ technical‐functional indicators weighted by AHP

67,09

CS‐AD

CS‐AC

63,68
CS‐AB

CS‐Z

CS‐X

CS‐V

CS‐U

CS‐S

CS‐T

CS‐R

CS‐Q

CS‐P

CS‐N

CS‐O

CS‐L

CS‐M

CS‐K

CS‐J

CS‐I

CS‐H

CS‐F

CS‐G

CS‐E

CS‐C

CS‐D

CS‐B

CS‐A

CS‐AA

63,84

70,84

Figure 1. Technical‐functional global performance of the typical floors of the 31 case studies, expressed by an
aggregated result of the five technical‐functional indicators results normalized by CS‐X and weighted by AHP.
Table 6. Median values of environmental performance indicators results for the case studies

Environmental performance
indicators
EGWP [kgCO2e/m2SA]
EEren [MJ/ m2SA]
EEnren [MJ/ m2SA]
bWF [m3/ m2SA]
Mc [kg/ m2SA]
NRc (abiotic content) [kg/ m2SA]
AP [kgSO2‐eq/ m2SA]
EP [Kg (PO4)3‐eq/ m2SA]
ODP [Kg CFC 11‐eq/ m2SA]
POCP [KG C2H4‐eq/ m2SA]

11 reinforced
concrete (RC) CS
84.04
890.16
120.17
1.82
747.30
646.39
1.86 E‐01
0.37 E‐01
2.44E‐06
0.23 E‐01

20 prestressed
concrete (PC) CS
77.06
694.40
129.14
2.14
805.03
702.39
1.66 E‐01
0.33 E‐01
1.95E‐06
0.19 E‐01

31 concrete
building CS
78.04
724.62
123.71
1.94
769.93
668.68
1.73 E‐01
0.34 E‐01
2.02E‐06
0.20 E‐01

The environmental indicators results normalized by CS‐X are presented in a radar type graph in
Figure 2. It shows a greater variability of ODP results among case studies followed by ECO2e.
The P‐value of these indicators results showed that except for POCP, EEren and bWF, the
environmental indicators results for both, prestressed and reinforced structures are statistically
equal (5% level of significance).
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Figure 2. Normalized environmental indicators results for superstructures of the 20 prestressed concrete case studies,
and for the 11 reinforced concrete case studies.

Calculated for a typical floor and the whole superstructure, the environmental indicators were
weighted by an adaptation of the hierarchist version of Eco‐indicator 99 Life Cycle Impact
Assessment (LCIA) method and aggregated (scenario E1). They presented different trends when
calculated at both levels – pointing respectively to CS‐C and CS‐P as best and worst
environmental performance structures at a typical floor and to CS‐F and CS‐L when calculated
at the superstructure level (Figure 3).

Figure 3. Environmental indicators results, normalized by CS‐X and weighted by scenario E1.

Once normalized by CS‐X and weighted, the indicators results of each dimension are aggregated.
To simulate some stakeholder’s perspectives, three weighting scenarios among the technical‐
functional, environmental and economic dimensions were defined. The multi‐performance
indicators results presented in Figure 3 show CS‐C as the top performance solution for scenarios
1 and 2, and CS‐A when privileging the environmental dimension (scenario 3).
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Figure 4. Multi‐performance indicators results of the 31 case studies for three different scenarios of importance
among technical‐functional, environmental and economic dimensions

4

FINAL REMARKS

Specific conclusions could be drawn from the investigation carried out:







PCF slabs showed best results for the economic and most technical‐functional
indicators, but concerning the environmental results, no particular trend was observed
between reinforced and prestressed concrete slab systems;
full quantitative superstructure data shall be collected to calculate environmental
indicators, as a similar trend was not found for typical floors and their corresponding
whole superstructure;
structural design for marine environment (Class III), according to ABNT NBR 6118, does
not ensure compliance with ABNT NBR 15575‐1;
although the service life prediction by Life‐365 software can be simplified and
conservative, it takes into account the presence of admixtures to the concrete. Thus, the
results of the performed simulations suggest a potential need for revision regarding the
concrete cover specified for Class III applications (table 6.1 of ABNT NBR 6118);
weighting scenarios simulating stakeholder’s perspectives, as well as the use of AHP and
Eco‐indicator 99 LCIA method for relative importance among functional and
environmental indicators, streamline identification of a top performing solution.

Brazil’s inflation and interest rates are one of the highest in the world. Therefore, performing
the LCCA with European or American rates (about four times lower than Brazilian rates) would
enrichen the discussion, and maybe even broaden the study’s scientific reach.
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A LCCA with inflation and interest rates of 1% was performed for case studies A and C (which
presented in this paper, the best LCC results among reinforced and prestressed concrete slabs
systems, respectively). It was observed that the difference among LCC results of CS‐A and CS‐C
dropped from 14% to 2%, thus in other scenarios, the chosen strategy to reach the design life
would be less competitive in a life‐cycle perspective. Further studies including different interest
rates are already being conducted. In this paper, however, due to length constraints, it wasn’t
possible to enlarge the results discussion in that way. The paper then reflects not only the
Brazilian structural design and construction practices but also its economic‐financial reality.
This case study application confirmed the feasibility of calculating the proposed indicators for
sustainability evaluation of concrete structural systems. Furthermore, it provided initial
benchmarks for the proposed set of performance indicators for the studied typologies in the
Brazilian context. It is expected that this set of multi‐performance indicators become a tool to
support design decision‐making regarding important sustainability aspects in concrete structural
systems selection.
5
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ABSTRACT: The International Energy Agency’s Annex 57 was established to advance on evalua‐
tion of embodied energy and GHG emissions for building construction. Its activities include rec‐
ommendation of common calculation methods and disclosure of regional benchmarks. Identifi‐
cation of the major products that describe key building typologies plays a strategic role in the
tasks of streamlining indicators’ monitoring scope and LCI data gathering in contexts with little
LCA practice consolidation. Given these motivations and backdrops, the main goals of this paper
are (i) to calculate a selected set of LCA‐based indicators to synthetically describe environmental
performance of construction products for three functionally equivalent case studies; (ii) to de‐
tect the major contributors to embodied energy (EE) and green house gas – GHG ‐ emissions
(EGWP); and (iii) to examine the implications of considering embodied CO2 versus total GHG
emissions (GWP, expressed in CO2eq). Production cycle modeling used previously collected na‐
tional data, as well as secondary data extracted from national and international literature or
adapted from international databases whenever considered as reasonably similar to Brazilian
processes. EE and EGWP results were calculated using the Cumulative Energy Demand (CED) and
the CML (2001 baseline v. 2.05) methods, respectively. EE, EGWP and ECO2 calculations were
directly derived from the inventories. Around 80% of the total embodied energy was related to
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seven construction products, while four of them also responded for around 80% of embodied
GWP. Enlarging the database to encompass ten core products increases coverage to over 93%.
Raw material supply, product manufacturing and the use stage clearly dominate lifecycle CED.
Further research is expected to advance in LCI development and validation to enable the use of
life cycle‐based metrics to support decision‐making within the building sector.
Keywords: Life cycle indicators, Embodied, Energy, Carbon, GWP.
RESUMO: O Anexo 57 da Agência Internacional de Energia (AIE) foi estabelecido para avançar
na avaliação de energia e emissões de GEE associadas à construção de edificações. A avaliação
de ciclo de vida auxilia no cálculo destes indicadores. Identificar os principais materiais e
componentes de construção que descrevam tipologias construtivas‐chaves tem um papel
estratégico na otimização do monitoramento de indicadores e construção de inventários em
contextos com práticas de ACV pouco consolidadas. Os principais objetivos deste artigo são: (i)
calcular um conjunto selecionado de indicadores com base em ACV para descrever
sinteticamente o desempenho ambiental de produtos de construção utilizados em três estudos
de casos funcionalmente equivalentes; (ii) identificar os principais produtos contribuintes para
a energia e carbono incorporados totais; e (iii) avaliar as implicações de se considerar CO2 ou
GWP (em CO2eq) incorporado. A modelagem dos ciclos produtivos utilizou dados próprios e
dados secundários coletados na literatura ou adaptados de bases internacionais, mediante
análise de similaridade com processos nacionais. Resultados de CO2 e GWP incorporado foram
obtidos pelos métodos de demanda acumulada de energia (CED) e CML (2001 baseline v. 2.05),
respectivamente, e apresentados para os principais produtos contribuintes. EE, EGWP e ECO2
foram calculados diretamente a partir dos inventários. Da análise de resultados, observa‐se que
80% da energia incorporada resulta de sete produtos de construção, enquanto quatro deles
também respondem por pouco mais de 80% do GWP incorporado. Ampliar a base para abranger
dez produtos aumenta esta cobertura para mais de 93%. O fornecimento de matéria‐prima,
fabricação dos produtos (materiais e componentes de construção) e a etapa de uso claramente
dominam o ciclo de vida CED. Espera‐se que pesquisas futuras avancem no desenvolvimento e
validação de inventários e permitam o emprego de métricas de ciclo de vida na tomada de
decisão no setor de construção brasileiro.
Palavras‐chave: Análise do ciclo de vida, Indicadores, Energia incorporada, Carbono, GWP in‐
corporado.
1

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil tem um papel cada vez mais importante nas economias regionais e
globais, contribuindo para a geração de empregos, para o desenvolvimento de novas tecnologias
e infraestruturas e para melhorar a qualidade de vida. Esta mesma grandeza é observada nas
cargas ambientais que surgem a partir desta atividade, amplamente documentada por autores
como Bribrián et al. (2011).
Apesar de sua relevância ambiental, o desempenho do projeto de construção tem sido
tradicionalmente medido em termos de qualidade, tempo e dinheiro gasto (Gangolells et al.
2009). A avaliação do desempenho ambiental é relativamente nova e, por causa disso, ainda
apresenta desafios metodológicos consideráveis, que limitam a sua praticidade e confiabilidade.
Visando sanar este problema, a ACV é utilizada mundialmente como uma ferramenta comum e
eficiente que demonstra impactos ambientais relativos a sistemas. Assim, o desempenho
ambiental pode ser mensurado através de indicadores estruturados para evidenciar a utilização
de recursos e seus consequentes impactos, e fornecer informações que facilitem a tomada de
decisões na condução de escolhas mais inteligentes (Wilson et al. 2007)
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Dentre os vários indicadores ambientais passíveis de serem usados para o setor da construção
civil estão o CO2 incorporado, a energia incorporada, a pegada de água e a emissão de VOC. A
escolha de um indicador se dá principalmente pela forte relação com o objeto de estudo,
permitindo destacar os impactos gerados pela atividade, e a facilidade de obtenção de dados
necessários para os cálculos.
A descrição das cargas ambientais segundo unidades de massa ou volume de produtos não
oferece a melhor descrição funcional de sua aplicação na construção civil. Para permitir
comparações em termos de impacto gerado, o princípio da equivalência funcional precisa ser
obrigatoriamente aplicado.
1.1

Indicadores de desempenho ambiental compreendidos nesta pesquisa

Dentre os principais impactos ambientais da construção civil, pode‐se citar o consumo de
recursos naturais, energia e água; a poluição do ar, água e solo; e a geração de resíduos, entre
outros. Estes impactos podem ser quantificados e monitorados por meio de indicadores de
desempenho ambiental, dando margem para o seu controle e diminuição. Como o cálculo de
indicadores é trabalhoso, torna‐se particularmente importante selecionar aqueles a serem
calculados com base em sua capacidade de expressar o impacto da atividade e de efetivamente
informar os processos de tomada de decisão.
As principais atividades humanas que geram emissões de GWP são: geração de energia pela
queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural) e desmatamento, que
produzem emissões de dióxido de carbono; decomposição anaeróbica de matéria orgânica, que
produz emissões de metano em aterros sanitários e na pecuária; uso de fertilizantes
nitrogenados, que produz emissões de oxido nitroso; e processos industriais, que produzem
emissões de perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos e hexafluoreto de enxofre. Em termos
quantitativos, as atividades do setor da construção civil, somadas às atividades envolvendo
combustíveis fósseis, são responsáveis por 75% do dióxido de carbono lançado na atmosfera
terrestre, desde a Era Pré‐industrial do século 18 até os dias atuais, contribuindo para quase um
quarto do total de emissões globais de CO2 atribuíveis ao uso de energia em edificações
(Monahan; Powell 2011).
Grande parte das emissões de gases do efeito estufa está, portanto, associada à matriz
energética. O Brasil apresenta uma matriz energética mais limpa que a média mundial, e 84,5%
da eletricidade é gerada através de fontes renováveis, como pode ser observado na Figura 1
(EPE 2013).

Figura 1. Mix elétrico brasileiro em 2012 (EPE 2013).
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A extração, processamento, fabricação, transporte e utilização de um produto utiliza energia e
gera impactos ambientais importantes. Considerando o seu ciclo de vida completo, as
edificações são grandes contribuintes das emissões globais de CO2. Reduzir a demanda de
energia e as emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa (GWP) atribuídos a edificações vêm
se consolidando como uma meta importante para políticas climáticas governamentais
(Monahan; Powell 2011). A fabricação de materiais de construção é, frequentemente, a principal
fonte de emissão de gases de efeito estufa (GEE). Os materiais concreto, bloco de cerâmica e
aço lideram as emissões de carbono incorporado, segundo as pesquisas de Monahan; Powell
(2011), Cuchi (2010) e Tavares (2006).
No caso brasileiro, analogamente às emissões de GEE, a energia não renovável incorporada
também está mais diretamente ligada à fabricação de materiais do que à etapa de utilização das
edificações. A energia incorporada torna‐se, portanto, um indicador importante para a tomada
de decisões quanto à escolha de materiais (Tavares, 2006), sendo de grande relevância para
atingir a acepção mais ampla de eficiência energética, isto é: considerando todo o ciclo de vida
da edificação, e não apenas a etapa de uso.
2

ABORDAGEM METODOLÓGICA

2.1 Objetivos e destaques metodológicos
Os principais objetivos deste artigo são: (i) calcular um conjunto selecionado de indicadores com
base em ACV para descrever sinteticamente o desempenho ambiental de produtos de
construção utilizados em três estudos de casos funcionalmente equivalentes; (ii) identificar os
principais produtos contribuintes para a energia e carbono incorporados totais; e (iii) avaliar as
implicações de se considerar CO2 ou GWP (em CO2eq) incorporado.
Para esta pesquisa, as fronteiras de sistema estabelecidas abrangem a primeira etapa do ciclo
de vida de edificações (Figura 2): o estágio de produto. O software SimaPro 7.3 foi a plataforma
selecionada para apoio às ACV realizadas.

Figura 2. Estágios do ciclo de vida completo de edificações, segundo a norma EN15978 (2011)). (Adaptado de
GOMES et al., 2014).
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De modo facilitar a avaliação e comparação dos resultados, é preciso definir uma unidade de
análise, que consiste em uma unidade de referência usada para avaliar o desempenho
quantitativo de determinado produto ou processo (Silva; Pacca, 2011). Para o indicador
ambiental energia incorporada, a unidade de análise adotada foi MJ/m² de área construída,
também utilizada por autores como Paulsen; Sposto (2013), Blengini & Carlo (2010) e Bribián et
al. Scarpellini (2009). Para os indicadores ambientais CO2 | GWP Incorporado foi usada a
unidade de análise kg CO2 |CO2eq/m² de área construída, como usado por Silva; Pacca (2011),
Yan et al. (2010) e Bribián et al. (2009).
2.2 Descrição dos estudos de caso
Os estudos de caso foram obtidos pelo Laboratório de Orçamentos (Labor) da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES). Foram escolhidos três estudos de caso, todos localizados no
município do Espírito Santo.
O primeiro estudo de caso se apresenta como um Centro de Atendimento onde são oferecidos
serviços de órgãos administrativos, como Polícia Civil, Detran, Procon e Escelsa. O Centro de
Atendimento caracteriza‐se por uma edificação de 5.313,76 m² de área construída, 2
pavimentos, com estrutura convencional em concreto armado e vedação externa com
fechamento em bloco. A relação entre abertura de janela e área de parede é maior se
comparada às demais edificações utilizadas na validação. Quanto à envoltória da edificação,
apresenta vedações verticais externas em alvenaria e acabamento em pintura. A cobertura é em
laje impermeabilizada e a platibanda. A edificação apresenta pintura interna e revestimento
cerâmico. O espaço interno é livre com ambientes separados por divisórias revestidas de fórmica
(laminado melamínico).
O segundo estudo de caso são dois alojamentos, com um total de 1.511,74 m² de área construída
e 2 pavimentos cada. A edificação apresenta baixa relação entre abertura de janela e área de
parede, estrutura convencional de concreto armado e vedação externa em alvenaria. Quanto à
envoltória, as vedações verticais externas são em alvenaria e o seu acabamento em pintura. A
cobertura é em laje em concreto e telha em fibrocimento. A face interna é em revestimento
cerâmico.
O terceiro estudo de caso é uma escola pública de ensino fundamental e médio. A escola
funciona em períodos matutino, vespertino e noturno. A edificação caracteriza‐se por
apresentar 4.694 m² de área construída e um pavimento, com baixa relação entre abertura de
janela e área de parede, estrutura convencional de concreto armado e laje nervurada e vedação
externa em alvenaria. Quanto à envoltória, apresenta vedação vertical externa em alvenaria e o
seu acabamento em pintura e revestimento cerâmico nas faces externas e internas. A cobertura
é em estrutura metálica e telha cerâmica.
Apesar de apresentarem finalidades construtivas diferentes, os estudos de caso são passíveis de
comparação uma vez que a tipologia construtiva é semelhante e o limite de sistema comtempla
apenas o estágio de produto não dando margem a comparação da fase de uso.
2.3 Cálculo dos indicadores
Em uma metodologia simplificada para cálculo de emissões de materiais em edificações, é
relevante avaliar os fatores de emissões dos materiais de construção para definir quais materiais
deverão ser incluídos no cálculo de emissões. Isso se justifica, pois um material com fator de
emissão muito elevado, mesmo utilizado em pequena quantidade, pode representar um
aumento significativo de emissão total. Neste trabalho, adotou‐se, portanto, a recomendação
de Jião et al. (2012) para considerar os materiais com uma massa igual ou superior a 5% da
massa total da construção e/ou os materiais que estão entre mais utilizados na construção e/ou
os materiais que possuem elevada carga do referido indicador.
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Os quantitativos das edificações foram detalhadamente obtidos de planilhas orçamentárias dos
projetos. A partir da área de alvenaria especificada nas planilhas orçamentárias, contabilizou‐se
os quantitativos de areia, cal e cimento, englobando as quantidades necessárias para a
fabricação da argamassa de assentamento e revestimento considerando suas porosidades.
Assim também foi calculada a quantidade de blocos cerâmicos necessária para construir a área
de alvenaria especificada. Já o consumo de tinta foi calculado a partir de um software
disponibilizado no site de um fabricante onde, a partir da área de alvenaria, tipo de revestimento
e quantidade de demãos de tinta como dados de entrada, obtém‐se a quantidade de tinta
necessária para a cobertura. Considerou‐se a tinta acrílica para área externa e tinta látex PVA
para área interna.
As perdas de materiais de construção no canteiro de obras foram estimadas com base na
literatura, usando a pesquisa de Agopyan et al. (2003), que faz a relação dos materiais de
construção civil a suas respectivas perdas pela análise de diferentes canteiros de obras
brasileiros. Apesar da referência não ser atual, ela mantém‐se como a mais completa
publicamente disponível e seus dados ainda são correntemente usados, como nas pesquisas de
Gomes et al. (2014) e Paulsen; Sposto (2013). A Tabela 1 relaciona os valores de perdas em
porcentagem de material.
Tabela 1. Relação entre porcentagem de perdas e os materiais de construção em massa (Agopyan et al., 2003).

Material
Areia
Cimento
Cal
Concreto
Tijolo e blocos
Aço
Eetrodutos
Condutores
Tubo de PVC
Revestimento cerâmico
Gesso
Brita

Perdas (%)
44
56
36
9
13
11
15
27
15
14
30
38

Os fatores de consumo de energia e emissões de CO2 e GWP por unidade de material são
obtidos por meio do software SimaPro 7.3, desenvolvido pela empresa Pré Consultants. Esta é
uma ferramenta profissional que permite analisar e monitorar o desempenho ambiental de
produtos, processos e serviços, seguindo as recomendações da série ISO 14040. Resulta, então,
em um inventário do ciclo de vida passível de ser usado na mensuração dos impactos das
edificações analisadas.
A base de dados selecionada foi a Ecoinvent versão 3, com a matriz energética modificada
manualmente para melhor adaptação à realidade brasileira. O cálculo do CO2eq incorporado
considera todos os GEE incluídos na categoria de aquecimento global, pelo método de análise
de impactos ambientais CML 2001 v. 2.05. O CML é um método de avaliação de impactos
ambientais no ciclo de vida (LCIA) que fornece orientações com guias operacionais e fatores de
caracterização específicos previamente quantificados para cada problema ambiental ou
categoria de impacto.
O cálculo da Energia Incorporada na etapa de materiais é feito através da soma do consumo de
energia em todos os materiais e produtos utilizados na construção da edificação, incluindo os
resíduos, considerando a quantidade de cada item (massa, volume, área). A equação 1
representa esse cálculo.
∑
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Onde
= Energia Incorporada na etapa de materiais (MJ);
= Energia Incorporada por
= quantidade de material (unidade de análise do material); e =
unidade de material (MJ);
número de materiais.
O CO2 Incorporado na etapa de materiais é calculado através da soma das emissões de CO2 em
todos os materiais e produtos utilizados na construção da edificação, incluindo os resíduos,
considerando a quantidade de cada item (massa, volume, área). A equação 2 representa esse
cálculo:
∑

(2)

= CO2 Incorporado no estágio de materiais (kg);
= CO2 Incorporado em cada
Onde
unidade de material (kg);
= quantidade de material (unidade de análise do material); e =
número de materiais.
Para o GWP Incorporado na etapa de materiais, o calculo é feito através da soma das emissões
de GWP em CO2 equivalente em todos os materiais e produtos utilizados na construção da
edificação, incluindo os resíduos, considerando a quantidade de cada item (massa, volume,
área). A equação 3 representa esse cálculo:
∑

(3)

= GWP (em CO2eq) Incorporado no estágio de materiais (kg);
= CO2eq (em
Onde
CO2eq) Incorporado em cada unidade de material (kg);
= quantidade de material (unidade
de análise do material); e = número de materiais.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 traz os resultados da contabilização de Energia Incorporada para os estudos de casos
considerados.
Tabela 2. Resultados de Energia Incorporada para o estágio de produto.

Estudo de caso
Estudo de caso 1
Estudo de caso 2
Estudo de caso 3

Energia Incorporada (MJ)
7.446.059,84
931.522,47
1.084.321,61

Energia Incorporada (MJ/m²)
1496,53
1030,87
1865,75

A Tabela 3 traz os resultados do indicador CO2 Incorporado.
Tabela 3. Resultados de CO2 Incorporado para o estágio de produto.

Estudo de caso
Estudo de caso 1
Estudo de caso 2
Estudo de caso 3

CO2 Incorporado (kg)
1.558.407,41
197.463,48
218.642,96

CO2 Incorporado (kg/m²)
187,22
130,62
206,13

Para o indicador CO2eq Incorporado, obtém‐se como resultado a Tabela 4.
Tabela 4. Resultados de GWP Incorporado para o estágio de produto.

Estudo de caso
Estudo de caso 1
Estudo de caso 2
Estudo de caso 3

GWP Incorporado (kg)
9.084.765,87
1.003.694,38
1.138.815,51

GWP Incorporado (kg/m²)
217,93
144,63
233,88

Vale ressaltar que o consumo de materiais dos estudos de caso utilizados são 1330,18 kg/m²,
1273,31 kg/m² e 2332,43 kg/m² para os estudos de caso 1, 2 e 3, respectivamente. Isso ajuda a
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explicar o fato de que o resultado dos indicadores para o estudo de caso 3 se mostrarem mais
elevados, enquanto os resultados do estudo de caso 2 se mostraram menor que os demais.
A Figura 3 apresenta os valores médios de energia incorporada de produtos de construção
por m². A energia incorporada do cimento Portland e do concreto é analisada considerando três
cenários onde são variadas as porcentagens de escória de alto‐forno no cimento Portland (CP
IS‐32, 5% CP II‐E ‐32, 30% e CP III‐32, 66%), de forma consistente com as normas e o mercado
brasileiro (ABNT 5732: 1991; ABNT 11578: 1991; ABNT 5735: 1991). Como esperado e bem
documentado na literatura, os resultados desta pesquisa mostram que o cimento Portland e o
concreto são os principais contribuintes do perfil energético.

Figura 3. Energia Incorporada em materiais de construção por m² construído.

A Figura 4 apresenta os valores de CO2 Incorporado por m² construído. Já a Figura 5 apresenta
os valores de gases do efeito estufa (GWP) Incorporados por m² construído.

Figura 4. CO2 Incorporado em materiais de construção por m2 construído.
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Figura 5. GWP Incorporado em materiais de construção por m² construído.

Os quatro maiores contribuintes para CO2 Incorporado e GWP Incorporado das edificações
estudadas mostraram‐se sempre os mesmos: Cimento Portland, Aço CA‐50, bloco cerâmico e
tubos de PVC. Estes materiais e componentes respondem coletivamente por mais de 80% dos
valores de indicadores.
Com os resultados obtidos, pode‐se chegar às seguintes considerações:
 80% da Energia Incorporada resulta de sete materiais e componentes de construção, en‐
quanto que quatro deles também respondem por puco mais de 80% do GWP Incorporado;
 A ampliação da base para ambranger dez materiais e componentes de construção aumenta
esta cobertura para mais de 93%;
 Para alguns materiais, a diferença entre os valores de CO2 Incorporado e GWP Incorporado
podem não ser significativa, mas a consideração de ECO2 conduz a erros grosseiros para ou‐
tros, não devendo ser adotada como regra.
4

CONCLUSÃO

Muitos esforços para descrever o desempenho ambiental, através do estabelecimento de
indicadores adequados, têm sido observados em todo o mundo. No entanto, há divergências
significativas em termos de definição dos indicadores e métodos de cálculo. Os indicadores
analisados foram selecionados com base em sua relevância ambiental e mensurabilidade, e
representam métricas para permitir avaliações rápidas, porém relevantes.
Uma importante limitação decorre da falta de dados de referência de inventário de ciclo de vida
(LCI). Embora não seja ideal, a falta de dados nacionais para alguns materiais, particularmente
o bloco cerâmico, levou à necessidade de busca‐los em bases de dados alternativa. Dito isto,
uma vez assegurada a transparência, este é um procedimento frequentemente adotado para
preencher as lacunas de informação no domínio ACV em todo o mundo, e observado de forma
consistente na sua aplicação a estudos de construção.
A base uniforme para o desenvolvimento e publicação de declaração ambiental de produto
(EPD) em alguns países tem contribuído significativamente para a melhoria da disponibilidade
de dados para os produtos internacionais de construção relacionados com energia incorporada,
GWP e outras métricas ambientais. Infelizmente, o Brasil ainda não está no mesmo ritmo. Entre
os próximos passos da pesquisa estão a expansão do banco de dados para incluir outras
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tipologias de construção e aumento do número de casos avaliados dentro deles; e expansão da
fronteira do sistema para cobrir toda o ciclo de vida de edificações. Espera‐se que, após um
esboço metodológico de coordenadas, pesquisas futuras evoluam gradualmente para constituir
um banco de dados de LCI dos produtos de materiais e componentes de construção mais
relevantes, e permitir a utilização das métricas propostas, bem como da ACV como um todo,
para apoiar a tomada de decisões no setor de construção brasileiro.
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ABSTRACT: Every public building must comply with the technical standards and meet the needs
of accessibility and use of a disability person. In this context, this paper aims to present the data
in assessing the conditions of accessibility for the visually impaired three public buildings in
Brasilia, refurbished or opened after 2005, when the NBR 9050/2004: Accessibility of buildings,
furniture, urban spaces and equipment ‐ was ever published. The tourist buildings were Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, the Museu Nacional and the Biblioteca Nacional. The results
show that the accessibility index obtained on average was 37%, which is very low. Failures were
observed in the parking lots, the entrances and in floors, visual and tactile signage, among
others, which impairs or prevents the full accessibility for people with visual disabilities.
However, it was found that all these buildings already have an accessibility project underway in
the Companhia Urbanizadora da Nova Capital, the company that runs through management,
the works planned by the Government of the Federal District. Still worrying is the lack of
accessibility of these buildings, located in the center of the capital, in relation to accessibility for
people who are blind.
Keywords: accessibility, architecture.
RESUMO: Todo edifício de uso público e de uso coletivo devem obedecer às normas técnicas e
atender às necessidades de acessibilidade e uso de uma pessoa com deficiência. Nesse contexto,
este trabalho tem como proposta apresentar os dados obtidos na avaliação das condições de
acessibilidade para deficientes visuais de três edifícios públicos em Brasília, reformados ou
inaugurados após 2005, data em que a norma NBR 9050/2004: Acessibilidade das edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – já estava publicada. Os edifícios turísticos
avaliados foram o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, o Museu Nacional e a Biblioteca
Nacional. Os resultados mostram que o índice de acessibilidade obtido, em média, foi de 37%,
o que é muito baixo. Foram observadas falhas nos estacionamentos, nos acessos e nos pisos, na
sinalização visual e tátil, entre outros, o que dificulta ou inviabiliza a acessibilidade plena das
pessoas que possuem deficiência visual, prejudicando um direito a autonomia delas. Contudo,
apurou‐se que todas essas edificações já possuem um projeto de acessibilidade em andamento
na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, empresa que executa, através de
gerenciamento, as obras planejadas pelo Governo do Distrito Federal. Mesmo assim é
preocupante a falta de acessibilidade dessas edificações, localizadas no centro da capital do país,
em relação à acessibilidade das pessoas que possuem deficiência visual.
Palavras‐chave: acessibilidade, arquitetura.
1

INTRODUÇÃO

O arquiteto é o agente integrador da sociedade, sendo ele o responsável pela inserção das
pessoas no ambiente urbano. Assim sendo, o arquiteto deve ter como princípio fundamental
realizar projetos que garantam a acessibilidade do maior número de pessoas possível,
independente do seu tipo de deficiência, idade, estatura, peso, entre outros condicionantes,
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respeitando a diversidade humana. Consequentemente, é importante que o arquiteto auxilie na
orientação de todas as pessoas, preocupando‐se com a acessibilidade dos usuários no momento
da concepção e planejamento do projeto. Assim, quando o projeto arquitetônico e urbanístico
contemplar a acessibilidade de todos os cidadãos, também contribuirá para a inclusão social.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), sobre a
“Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade ‐ 1980‐2050” mostra que a população
brasileira está envelhecendo rapidamente. O Brasil está em sétimo lugar entre os países com
maior população de idosos, em números absolutos. Os avanços na medicina e as melhorias nas
condições gerais de vida foram os principais fatores que provocaram esse incremento na
expectativa de vida.
Associado ao aumento da população idosa, temos um número significativo de pessoas que
possuem algum tipo de deficiência que, segundo dados do último censo do IBGE, realizado em
2010, representa 23,9% da população brasileira, o que correspondente a mais de 45 milhões de
pessoas com algum tipo de deficiência.
A inclusão social dessa fatia significativa da população é feita por meio de espaços acessíveis.
Esses dados mostram a importância de proporcionar a acessibilidade em todos os ambientes,
respeitando o usuário que usufrui do espaço em que realiza suas atividades cotidianas.
No Brasil, percebemos que a acessibilidade nas edificações ainda é pouca, o que evidencia a
importância de expor a realidade e dificuldades encontradas no dia a dia por pessoas com
deficiência. Atualmente todo edifício de uso público (edificações administradas por entidades
da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos
destinadas ao público em geral, como por exemplo, o próprio prédio de administração
municipal, um terminal rodoviário, etc) e de uso coletivo (edificações destinadas às atividades
de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social,
religiosa, educacional, industrial e de saúde) deve obedecer às normas técnicas e atender às
necessidades de acessibilidade e uso de uma pessoa com deficiência.
A partir da percepção do espaço por portadores de necessidades especiais, é dada ênfase aos
aspectos projetuais que visam à inclusão, à acessibilidade, à satisfação e ao conforto desses
indivíduos no ambiente construído. Danos induzidos pelo descumprimento dessas exigências,
devido a negligências no projeto, dificuldade em atendê‐las, despesas na execução da obra ou
por desconhecimento, são problemas que atingem tanto ao usuário, que não consegue utilizar
o edifício sozinho, quanto o proprietário, pois em caso de reforma o gasto na adaptação do
edifício será possivelmente maior do que na fase de construção inicial.
Como consequência do descumprimento das normas técnicas, apontamos a exclusão das
pessoas com deficiência que são prejudicadas por uma arquitetura afastada das suas reais
necessidades. Dentre os indivíduos excluídos por ambientes não acessíveis, destaca‐se as
pessoas com deficiência visual que são demasiadamente prejudicadas, pois a visão é o sentido
mais utilizado para obter informações e identificar o espaço construído como um todo
(Rheingantz & Emery, apud Alcântara et al, 2005). Se a pessoa não consegue ou tem dificuldades
para ver, a percepção do ambiente em que está inserido fica consideravelmente prejudicada.
Embora ocorra o descumprimento das normas, pesquisas, atividades, projetos e cursos sobre
acessibilidade e inclusão social passaram a ser promovidos desde 1992 (Cambiaghi, 2007). Todo
esse esforço é feito no sentido de tentar estabelecer parâmetros práticos adequados para as
reais necessidades, oriundos de pesquisas em diversas áreas de conhecimento (arquitetura,
engenharia, direito, educação, psicologia, ergonomia, etc.).
Percebemos no Brasil um esforço coletivo dos usuários, projetistas, proprietários, construtores,
instituições de ensino, organismos regulamentadores e entidades de classe para a promoção
social e as questões relativas à acessibilidade de pessoas com deficiência. Na bibliografia
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encontramos guias práticos de acessibilidade para estabelecimentos de uso público e coletivo;
artigos que elaboram diretrizes para o desenho urbano e a acessibilidade (Person, 2006;
Dischinger e Ely, apud Oliveira, 2006; Ely et al., 2006) e que avaliam as condições de
acessibilidade dos mais variados edifícios, como escolas, centros culturais, prédios de uso
público, residências multifamiliares, agência bancária, supermercados (Blanco, 2007; Oliveira,
2006; Ferreira e Sanches, 2004; Bezerra et al., 2006; Frosch e Novaes, 2006; Zeilmann e Ely,
2005; Laufer e Mochinski, 2003). Estas pesquisas contribuem de forma enriquecedora com o
estudo sobre as pessoas com deficiência, sua realidade, suas necessidades, seus direitos, além
da importância da acessibilidade para a inclusão social. Contudo, esses trabalhos realizados em
diferentes regiões brasileiras, mostram que as edificações existentes, com raras exceções, não
atendem às necessidades físicas para promoção da inclusão. Alguns edifícios foram construídos
ou passaram por intervenções recentes, entretanto, ainda não são satisfatórios nesse requisito.
Percebe‐se, também, que apesar do avanço na área de pesquisa sobre acessibilidade, ainda
precisa desenvolver mais tecnologias que auxiliem na acessibilidade de indivíduos com
deficiência visual.
2

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar os dados obtidos na avaliação das condições de
acessibilidade para deficientes visuais de três edifícios públicos em Brasília, reformados ou
inaugurados após 2004, data em que a norma NBR 9050 (ABNT, 2004): Acessibilidade das
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – já estava publicada.
3
3.1

METODOLOGIA
Edificações avaliadas

A pesquisa foi realizada na capital federal do Brasil, Brasília, que além de ser considerada uma
cidade relativamente nova, inaugurada em 1960, também é referência em arquitetura moderna.
Foram feitas visitas em diversas edificações, procurando selecionar as que seriam utilizadas
neste estudo. Primeiramente, procurou‐se as edificações que, aparentemente, atendessem às
exigências da norma de acessibilidade, associada à viabilidade de acesso ao local (autorização
dos responsáveis para a vistoria). Outro critério de seleção das edificações foi a data de entrega
da obra, reforma ou adequação: foram selecionadas edificações construídas ou reformadas após
a revisão da norma de acessibilidade (NBR 9050), publicada em 2004.
Como o presente estudo foi realizado na capital federal, optou‐se por avaliar primeiramente os
edifícios turísticos. Bezerra (2005) esclarece a preocupação com os deficientes visuais quanto ao
turismo, à recreação e ao lazer, afirmando que os prédios públicos de visitação turística
promovem uma ação inclusiva das pessoas com deficiência visual. Um estudo mais amplo, em
outros seis tipos de edifícios em Brasília, foi publicado na dissertação de mestrado de Mendes
(2009), apresentando, inclusive, um estudo das exigências da norma e a as reais necessidades
do deficiente visual.
Na pesquisa foram avaliados, como edifícios turísticos, o Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, que foi reformado, ampliado e parcialmente inaugurado em 2005; o Museu
Nacional, inaugurado em 2006; e a Biblioteca Nacional, cuja obra foi concluída em 2006, mas
aberta somente em 2008 (Figura 1).
O Centro de Convenções Ulysses Guimarães foi projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes,
reformado, ampliado e parcialmente inaugurado em 2005. O Centro de Convenções ocupa uma
área total de 54 mil metros quadrados, com capacidade para receber 9,4 mil pessoas. Sua nova
fachada é revestida principalmente por vidro e alumínio, que refletem o céu azul da capital
federal. O Centro de Convenções é subdividido em alas: a ala sul, climatizada, é destinada para
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montagem de exposições e feiras com 10,2 mil metros quadrados; a ala oeste, com um vão livre
de 2 mil metros quadrados no térreo e quatro auditórios. Este oferece múltiplas funções: teatro,
cinema, entre outros; na ala norte, há o auditório, com capacidade para 3 mil pessoas, 13 salas
moduláveis, área multiuso, camarins, sala VIP e sala de imprensa.

Figura1. Edificações avaliadas: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Museu Nacional e Biblioteca Nacional.

O Museu Nacional Honestino Guimarães, projetado por Oscar Niemeyer, é uma cúpula de 80 m
de diâmetro, com área construída de 14,5 mil metros quadrados. No térreo ficam dois
auditórios, áreas de apoio, sanitários e administração. No pavimento superior, com acesso
independente por meio de duas rampas, está a grande área de exposições, com vão
inteiramente livre; acima dele, um mezanino suspenso com formas irregulares e atirantado à
cobertura. O mezanino também se destina a abrigar mostras. Ligando esses dois pisos, mais duas
rampas, uma interna e outra externa.
A Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola, também projetada por Oscar Niemeyer, é um
pavilhão de planta retangular com 120 m de comprimento, 4 pavimentos, 17 m de largura e 25
m de altura. A Biblioteca Nacional possui salas para leitura e pesquisa, videotecas, salas
administrativas, área de apoio técnico e auditórios, além de área para um acervo de 500 mil
volumes. O Museu Nacional e a Biblioteca Nacional formam o Complexo Cultural da República
João Herculino.
3.2

Procedimento de avaliação

As normas são definidas como as referências mínimas para garantir a funcionalidade de uma
edificação. Como o objetivo do trabalho era avaliar a acessibilidade de edifícios em Brasília, foi
elaborada uma ficha de avaliação da edificação (Mendes, 2009), utilizando como conteúdo as
exigências da norma brasileira de acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2004).
A ficha para a avaliação das edificações foi organizada com intuito de facilitar a pesquisa,
testando todos os itens da norma em forma de uma planilha. A ficha apresenta os principais
aspectos a serem observados na construção de um edifício no aspecto arquitetônico, desde os
materiais de acabamento até detalhes de projeto, que auxiliem a pessoa com deficiência visual
a utilizar a edificação. A ficha de avaliação da edificação é composta de 282 exigências, sendo
estas divididas entre os itens, como: vagas para veículos, parâmetros antropométricos,
sinalização visual para pessoas com baixa visão, guia de balizamento ou linha‐guia, circulação –
pisos, sinalização tátil, sinalização sonora, degraus e escadas fixas em rotas acessíveis, guarda‐
corpo, planos e mapas táteis, dentre outros. Foram considerados todos os itens existentes na
norma que fazem parte das necessidades para a acessibilidade de um edifício para um deficiente
visual.
O procedimento de preenchimento desta ficha de avaliação foi baseado no trabalho de Bezerra
et al (2006) que avaliaram a acessibilidade em edifícios de uso coletivo em Recife. Cada item da
planilha é classificado em “atende”, “não atende” ou “não existe”. Quando o item é classificado
como “atende”, significa que o mesmo está de acordo com as normas vigentes. O item é
classificado como “não atende” quando não estiver de acordo com as normas vigentes ou
quando o item não existir, e a falta deste item comprometer a acessibilidade da pessoa com
deficiência visual. E, por fim, o item é classificado como “não existe” quando inexistir o item
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avaliado ou o mesmo quando o item, por qualquer motivo, não pode ser avaliado. Significa que
a sua inexistência não afeta a acessibilidade da pessoa com deficiência visual, embora a
implantação traga maior segurança.
O intuito do trabalho era obter o índice de acessibilidade das edificações segundo os itens
apresentados na ficha de avaliação. O índice de acessibilidade, proposto por Bezerra et al (2006),
define o percentual de itens que atendem os critérios definidos na ficha de avaliação das
edificações, ou seja, as exigências da norma para acessibilidade de portadores de deficiência
visual da edificação avaliada. O Índice de Acessibilidade (I.A) representa a relação dos itens em
conformidade com a norma (número de itens marcados como "atende") em relação ao total de
itens avaliados (número de itens marcados como "atende" e "não atende"), em percentual
calculado para cada edificação pesquisada, conforme apresentado na Equação 1:
I.A (%) = Itens em conformidade com a Norma (ATENDE)
Itens totais avaliados (ATENDE e NÃO ATENDE)

(1)

O índice de acessibilidade obtido considera todos os itens da norma descritos na ficha de
avaliação, com o mesmo peso, contudo, alguns itens são mais relevantes para um deficiente
visual no aspecto arquitetônico do que outros, embora a norma não aborde nada neste sentido.
Para este cálculo, os itens marcados como “não existe” não foram considerados. O índice de
acessibilidade é obtido para cada edifício.
O levantamento de dados e as medições realizadas para o preenchimento das fichas e o cálculo
do índice de acessibilidade foram elaborados a partir de visitas exploratórias feitas nos locais
avaliados e por registros fotográficos. De acordo com Ornstein (1992) as visitas exploratórias
buscam analisar a funcionalidade do ambiente construído, indicando os principais aspectos
positivos e negativos do objeto de estudo. Este método é de fundamental importância para a
organização e realização dos passeios acompanhados, apresentados em um trabalho mais
completo por Mendes (2009), e para elaboração das entrevistas, porque permite o
desenvolvimento de uma análise inicial do problema e formulação de questões a serem
examinadas e aprofundadas.
4

ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DAS EDIFICAÇÕES AVALIADAS

Inicialmente foram realizadas as visitas exploratórias, registro fotográfico e os levantamentos
utilizando a Ficha de Coleta de Dados. Os locais avaliados foram inaugurados ou reformados
depois do ano de 2004, o que comprova que todas as edificações deveriam ser projetadas e
detalhadas de acordo com a norma NBR 9050, revista em 2004. As edificações foram avaliadas
em 2009. A Figura 1 apresenta o Índice de Acessibilidade calculado para os edifícios turísticos.
Em geral, os edifícios turísticos avaliados possuem uma acessibilidade considerada ruim para as
pessoas com deficiência visual, com um índice de acessibilidade de 37%, em média. O resultado
do índice de acessibilidade é alarmante, principalmente pelo fato desses edifícios estarem na
principal avenida (eixo monumental) da capital federal, cujas obras foram construídas ou
reformadas recentemente.
Esse resultado explicita que os edifícios turísticos avaliados cumprem uma pequena parcela das
normas de acessibilidade e, por isso, é considerado insatisfatório. Dessas edificações, a
Biblioteca Nacional não atende a mais da metade das exigências selecionadas que proporcionam
a acessibilidade das pessoas com deficiência visual e o Museu Nacional atende a apenas 26%
das exigências para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual, e apresenta sinalização
em braille apenas nas botoeiras dos elevadores. Constatou‐se que a reforma arquitetônica do
Centro de Convenções previa a acessibilidade entre seus objetivos, porém, ainda assim, não
atende completamente às necessidades da norma, restringindo o acesso das pessoas com
deficiência visual, obtendo um I.A de 38,96%.
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Figura 1. Índice de acessibilidade calculado para os edifícios turísticos.

Com a avaliação dos edifícios turísticos, verificou‐se que o principal problema dessas edificações
é a ausência de sinalização tátil vertical e de piso adequada e completa, ao usuário com
deficiência visual. Infelizmente nenhuma edificação turística avaliada está de acordo com as
normas no que diz respeito ao acesso das pessoas com deficiência visual. A ausência de
sinalização tátil nas paredes e nos pisos, de mapas ou planos táteis, de sinalização tátil em
corrimãos, de piso tátil no início e no fim de escadas e rampas, de piso tátil indicando obstáculos
suspensos prejudica a autonomia e a segurança das pessoas com deficiência visual, pois estas
sinalizações informam as pessoas com deficiência visual onde elas estão e quais as
características físicas de seu entorno imediato, sendo essenciais para a assimilação do espaço
construído.
Nos edifícios turísticos avaliados as pessoas com deficiência visual não conseguem determinar a
sua localização dentro da edificação e nem desenvolver um plano para levá‐las ao seu destino,
pois não são fornecidos subsídios exploratórios informando os caminhos a serem seguidos, de
forma a auxiliar na acessibilidade das pessoas com deficiência visual.
Nas edificações avaliadas, verificou‐se principalmente que não foi desenvolvida a legibilidade do
espaço (habilidade de aprender um caminho e refazê‐lo mentalmente, relacionada à
organização e à comunicação do relacionamento dinâmico do homem com o espaço e com o
ambiente) e os indicadores espaciais de antecipação de informações (são elementos que
informam as situações que irão ocorrer, as atividades a serem desenvolvidas e os espaços a
serem explorados) para correta orientação e uso do espaço construído.
Nos edifícios turísticos, como na grande maioria das construções em Brasília, as pessoas com
deficiência visual não conseguem determinar a sua localização dentro da edificação e nem
desenvolver um plano para levá‐las ao seu destino, pois não são fornecidos subsídios
exploratórios informando os caminhos a serem seguidos, de forma a auxiliar na acessibilidade
das pessoas com deficiência visual. A ausência de sinalização tátil (em braille ou em alto relevo)
nas paredes, de mapas e planos táteis informando o espaço a ser percorrido dentro das
edificações e da sinalização tátil em corrimãos, prejudica muito o acesso e autonomia das
pessoas com deficiência visual, pois estas sinalizações informam a essas pessoas onde elas estão
e quais as características físicas de seu entorno imediato, sendo essenciais para a assimilação do
espaço construído.
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Os edifícios turísticos apresentaram o menor I.A, embora existam iniciativas para promover a
inclusão social das pessoas com deficiência visual nestes locais. Podemos finalizar que, na
prática, nenhuma edificação avaliada está apta a receber pessoas com deficiência visual de
forma a garantir‐lhes a plena circulação, com autonomia e segurança pelos ambientes. A norma
de acessibilidade ainda não é efetivamente cumprida na capital federal. Verificamos ações
pontuais de promoção da acessibilidade nos espaços construídos, violando o direito de ir e vir
das pessoas. Portanto, promover alterações no espaço construído de forma a garantir a
utilização do mesmo com autonomia e segurança a todos os seus usuários é democratizar e
ordenar o seu uso.
5

CONCLUSÕES

A presente pesquisa partiu da necessidade de se avaliar a acessibilidade de edificações em
Brasília. A compreensão das reais necessidades do usuário, no caso, a pessoas com deficiência
visual, é de importância significativa para a inclusão social, servindo como subsídio para a
elaboração de projetos arquitetônicos de qualidade.
Neste estudo verificou‐se que as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência visual
nas edificações de uso público avaliadas em Brasília são as mínimas possíveis. As edificações
avaliadas registraram um Índice de Acessibilidade baixo, mantendo uma acessibilidade regular
em algumas edificações e ruim em outras. Consequentemente, concluiu‐se que as edificações
avaliadas de uso público em Brasília não cumprem completamente as normas técnicas que
garantem a acessibilidade da pessoa com deficiência visual, prejudicando assim a segurança e a
autonomia dessas pessoas.
Os resultados mostraram um Índice de Acessibilidade de 37%, em média, nas edificações
avaliadas. A edificação que obteve o menor índice de acessibilidade foi o Museu Nacional, com
um índice de 34,69%. . Semelhantes resultados foram observados por Mendes (2009) ao avaliar
outras seis edificações de uso coletivo em Brasília.
A sinalização fundamental para garantir a integridade física das pessoas com deficiência visual é
o piso tátil de alerta e o direcional, que informam as situações de perigo e os locais para andar
com segurança. Os resultados mostram o descumprimento das exigências da norma nos locais
avaliados, o que impossibilita que todas as pessoas possam apreciar, visitar ou viver nesses locais
com autonomia.
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ABSTRACT: From when Brazil began the process of green building certification in 2007 with the
LEED and in 2008 with the Aqua, the demand for sustainable architecture has increased
markedly. In this increasingly competitive market, subject to evaluation systems and standards,
the choice of construction materials represent an important improvement in the field of
construction quality. Assuming that compared materials each other must fulfill the same
function, the Life Cycle Assessment (LCA) has emerged as an important management tool, able
to analyze the environmental impacts of a product or activity through an inventory inputs and
outputs of raw materials, energy, waste and others. Thus, through a literature review, this study
aims to understand the various phases present in the study and comparison of materials, with a
focus on environmental impacts and their perspective of consolidation, based on the current
scenario of the Brazilian building.
Keywords: LCA, building, environmental impacts, sustainability
RESUMO: Desde que o Brasil entrou na era da certificação de edifícios verdes em 2007

com o LEED e em 2008 com o Aqua, a demanda por arquitetura sustentável aumentou
notoriamente. Mediante a este mercado de competitividade crescente, submetido a
instrumentos de controle, como sistemas de avaliação e normas, a escolha de materiais
de construção representa um importante campo na melhoria da qualidade da
construção civil. Partindo do princípio de que, materiais comparados entre si devem
cumprir a mesma função, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) vem se destacando como
importante ferramenta de gestão, capaz de analisar os impactos ambientais de um
produto ou atividade através de um inventário de entradas e saídas de matérias‐primas,
energia, resíduos e outros. Assim, por meio de uma revisão de literatura, o presente
trabalho tem por objetivo compreender as diversas fases presentes no estudo e
comparação de materiais, com foco nos impactos ambientais e sua perspectiva de
consolidação, com base no atual cenário da construção civil brasileira.
Palavras‐chave: ACV, construção, impactos ambientais, sustentabilidade
1

INTROUÇÃO

Nos trabalhos referentes ao desenvolvimento sustentável é recorrente encontrarmos a
definição dada pelo Relatório de Brundtland, ou seja, “que desenvolvimento sustentável deve
satisfazer as necessidades das gerações presentes, sem comprometer as gerações futuras” (FGV,
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1991). De tal modo, seu significado inclui os fatores: ambiental, econômico, social e, mais
recentemente, institucional.
O setor industrial da construção civil destaca‐se como sendo a atividade humana com maior
impacto sobre o meio ambiente (MIYAZATO; OLIVEIRA, 2009 apud CIB; CSTB, 1997),
evidenciada, principalmente, pelos prejuízos provenientes da seleção dos materiais e métodos
a serem utilizados, ou melhor, dos erros oriundos da etapa de projeto. Pois essa é a etapa, onde
o profissional tem o poder definir desde a composição formal, estética e funcional, até a escolha
dos materiais e finalização da obra, que por sua vez, é a fase que mais causa danos ao
desenvolvimento sustentável.
O conceito de análise do ciclo de vida (ACV), originalmente desenvolvido na esfera de avaliação
de impactos de produtos, sustentou o desenvolvimento das metodologias para avaliação
ambiental de empreendimentos que surgiram na década de 90 na Europa, nos EUA e no Canadá,
como parte das estratégias para o cumprimento de metas ambientais locais estabelecidas a
partir da ECO 92. Todos estes métodos partilhavam o objetivo de encorajar a demanda do
mercado por níveis superiores de desempenho ambiental, promovendo avaliações, ora
detalhadas para o diagnóstico de eventuais necessidades de intervenção no ambiente
construído, ora simplificadas para orientar projetistas e apoiar a atribuição de selos ambientais
para edifícios (SILVA, 2000).
Nesse contexto verifica‐se que não é apenas o produto final que deva ser considerado, mas todo
o processo de projeto e produção, juntamente aos impactos diretos e indiretos, que estes
causam ao meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Neste sentido, a Análise do Ciclo
de Vida dos Materiais (ACV) consagrou‐se como uma ferramenta eficaz na avaliação dos
possíveis impactos ambientais que podem ser causados por um produto ou processo, definindo‐
se por “Vida dos Materiais” todo o período que abrange desde a extração das matérias‐primas,
até seu destino final (pós‐consumo).
Segundo Baumann e Tillman (2004), a ACV, consiste numa ferramenta de engenharia por
abranger o estudo de sistemas técnicos e suas alterações potenciais. Mas, paralelamente, é
considerada uma ferramenta multidisciplinar por envolver conceitos diversos ao modelar os
impactos no ambiente natural e suas relações humanas. Conduzindo às ações mais efetivas, afim
de promover, mudanças nos processos de fabricação dos produtos, e pesquisas por novas
tecnologias que otimizem o consumo de energia e matéria‐prima.
No Brasil, a ACV é normalizada por um conjunto de normas da série ISO 14000, que reconhecem
que os procedimentos de investigação ainda estão em um estágio inicial de desenvolvimento.
Algumas fases da investigação, como a avaliação de impacto, ainda estão em relativa infância,
necessitando de considerável trabalho a ser feito e experiência a ser adquirida para
desenvolvimento da prática de ACV.
Diante do exposto e com base no atual cenário de conhecimento da ferramenta ACV, o presente
artigo tem como objetivo, avaliar o tema (Análise do Ciclo de Vida dos Materiais) através de uma
revisão de literatura nacional e internacional, a respeito de, suas etapas, condições de emprego
e limitações.
2
2.1

PROCEDIMENTOS DA ACV
Normalização: NBR‐ISO série 14000

No Brasil, o governo e as empresas vêm se preocupando cada vez mais com às questões
ambientais, visto que as exigências no mercado aumentaram. Ressalta‐se as barreiras técnicas,
baseadas em normas internacionais, que delimitam a conformidade ambiental de produtos e
serviços. Para tanto, o conceito da ACV vem sendo difundido e sua utilização estimulada
(MONTEIRO, 2006).
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No cenário internacional, as entidades responsáveis pelas normas técnicas, a partir das quais o
mundo globalizado orienta sua produção, têm estado extremamente presentes. Desde 1997, o
conjunto de procedimentos relacionados com a condução de um estudo de ACV de um produto
ou sistema vem sendo normalizado pela ISO com o propósito de realçar a comparabilidade e
evitar variações desnecessárias entre as diferentes metodologias a se desenvolver (LIBRELOTTO;
JALALI, 2008). A Figura 1 ilustra o objetivo de cada uma das normas utilizadas nos processos da
ACV.

Figura 1 – NBR ISO série 14000. Fonte: Matos (2013).

Estas normas especificam a estrutura geral, princípios e requisitos para conduzir e relatar a
avaliação do ciclo de vida de materiais. Entretanto, o detalhamento e o período de tempo de
estudo acerca da ACV podem variar significativamente, conforme a definição de objetivo do
escopo.
Sobre as diretrizes para emprego de gestão ambiental no Brasil, a ACV cumpre este papel e é
normalizada por um conjunto de normas da série ISO 14000. A NBR ISO 14040 fornece
princípios, estruturas e alguns requisitos metodológicos para condução de estudos da Análise
do Ciclo de Vida. Detalhes adicionais relativos aos métodos são fornecidos nas Normas
complementares: NBR ISO 14041, NBR ISO 14042 e NBR ISO 14043, referentes às várias fases da
ACV; que tem sua metodologia de pesquisa compreendida por quatro etapas, como mostra a
Figura 2.
Internacionalmente, junto às normas citadas, são acrescentadas a ISO/TR 14047, que apresenta
exemplos de aplicação; a ISO/TS 14048, que considera o formato de apresentação de dados; e
finalmente, a ISO/TR 14049, que fornece exemplos de aplicação especificamente para a
definição de objetivos (SOARES, SOUZA, PEREIRA, s/d).
Destaca‐se que, por se tratar de um estudo complexo e demorado, cada etapa de uma ACV deve
ser minuciosamente estabelecida e investigada, antes e durante sua realização. Garantindo
assim, que a interpretação final do trabalho reflita corretamente o sistema em questão e seus
impactos associados. Estas etapas devem auxiliar, a tomada de decisões, a definição de itens
prioritários e a apropriada na distribuição de recursos, sejam eles financeiros, materiais ou
humanos (SOUZA, 2008).
Segundo NBR ISO 14040 (2001), a primeira fase de investigação da ACV é destinada à
determinação do objetivo e do escopo de estudo, definidos de modo a evitar qualquer
possibilidade de interpretação equivocada. Portanto, o objetivo deve explicitar claramente a
aplicação pretendida e as razões que motivaram os interessados a buscarem esta avaliação.
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Figura 2 – NBR ISO ‐ 14040, estrutura de estudo ACV. Fonte: Matos (2013).

A definição de escopo refere‐se à delimitação das fronteiras do estudo, os tipos de impacto que
serão considerados e quais partes do objetivo serão analisadas. As definições das unidades de
comparação, chamadas de unidades funcionais, tornam‐se um parâmetro da ACV e dos
instrumentos que nela se baseiam para comparar produtos diferentes, mas que tem a mesma
finalidade. Estabelecendo os limites entre os estudos e definindo responsabilidades baseados
de acordo com as metas previamente definidas. Ou seja, esta fase da ACV consiste na análise e
na comparação dos impactos ambientais causados por diferentes produtos e processos, que
apresentam funções similares.
Como a ACV estuda: os aspectos ambientais e os impactos potenciais ao longo da vida de um
produto, desde a aquisição da matéria‐prima, passando por produção, uso e disposição. As
categorias gerais de impactos ambientais que necessitam ser consideradas, incluem o uso de
recursos, a saúde humana e as consequências ecológicas (NBR ISO 14040, 2001). Quanto ao
contexto da construção civil, a avaliação do ciclo de vida normalmente está associada a impactos
locais (toxicidade e ecotoxicidade, etc.), regionais (chuvas ácidas, desertificação, etc.) e globais
(efeito estufa, redução da camada de ozônio, etc.) (MIYAZATO; OLIVEIRA, 2009).
A análise do inventário envolve a coleta de dados e procedimentos de cálculo para quantificar
as entradas e saídas pertinentes a um sistema de produção, estes circuitos, podem incluir o uso
de recursos maturação e liberação de poluentes no ar, água e solo. Assim como as demais fases,
o processo de condução de uma análise do inventário é iterativo e produzido na medida em que
os dados são coletados e o sistema se torna mais conhecido, podendo portanto, serem
identificados novos requisitos ou limitações para que os objetivos do estudo sejam alcançados.
Considerando a unidade funcional adotada, o inventário deve ser preliminarmente estabelecido
para assegurar que o fluxo de entrada de matéria encontre uma saída quantificada como
unidade funcional, rejeitos e subprodutos. A descrição desse fluxo permite colocar em evidência
certos fatores de alteração ambiental como, por exemplo, o consumo de recursos naturais, a
geração de resíduos e a emissão de poluentes. Logo, essa etapa constitui uma ferramenta
indispensável para a avaliação quantitativa de impactos ambientais.
Segundo FRANKL e RUBIK (2000), tais inventários possibilitam a identificação de limitações ou
relevam a necessidade de mais informações para a avaliação do processo de construção,
podendo gerar mudanças nos procedimentos de coleta de dados, revisão dos objetivos ou do
escopo referente estudo que está sendo realizado. Para tanto, ressalta‐se a importância da
consistência dos dados na fase de inventário, para que se possa obter resultados mais precisos
e confiáveis.
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Com uma detalhada análise, torna‐se possível identificar mais precisamente, quais os
parâmetros onde um edifício ou produto, possui um bom ou mau desempenho, deixando
visíveis os pontos onde deve‐se intervir e adequar. Segundo a ISO 14040 (2001), a fase de
avaliação de impacto pode incluir, entre outros elementos, a correlação de dados do inventário
por categorias de impacto, a caracterização dos dados do inventário dentro de cada categoria e
as possíveis ponderações dos resultados em casos muito específicos e somente quando
significativos.
Estes indicadores correspondem à uma fase da ACV que resulta em números de consumo e
emissões (normalmente importantes em qualquer contexto). E como os resultados são números
absolutos, é possível fazer comparações diretas entre edifícios com as mesmas características
tipológicas e regionais. Segundo CITHERLET E HAND (2002) a ACV de uma edificação resulta de
uma gama de indicadores ambientais, através dos quais é possível obter um perfil ambiental
para a compreensão do ciclo de vida do edifício e seus impactos.
Na definição do objetivo de uma ACV deve‐se especificar por que e como o estudo está sendo
realizado e quais serão as aplicações dos resultados obtidos (BAUMANN; TILLMAN, 2004).
Quando realizado de forma clara e consistente com a aplicação do estudo, a definição dos
objetivos auxilia na especificação de informações necessárias às etapas posteriores, como na
fase de coleta de dados, e na obtenção de resultados mais confiáveis e precisos. Podendo‐se
comparar produtos com um mesmo uso, mas constituídos de materiais e processos diferentes,
ou comparar processos distintos que buscam a obtenção de produtos ou serviços com uma
mesma função. É nesta fase que as comparações, análise e resultados, serão interpretados e
disponibilizados através de um relatório, visando alcançar conclusões e recomendações.
Os resultados da ACV devem ser relatados ao público‐alvo de forma fiel, completa e exata
através de um relatório, que deve ter seu tipo e formato de apresentação definido na fase de
escopo do estudo. Onde seus resultados, dados, métodos, suposições e limitações devem ser
transparentes e apresentados com detalhes suficientes para permitir que o leitor compreenda
todas as complexidades entre prós e contras, inerentes ao estudo da ACV.
As constatações desta interpretação tendem a tornarem‐se parâmetros de conclusão e
comparação na tomada de decisão; de forma consistente de acordo com o objetivo e o escopo
do estudo. A fase de interpretação pode envolver o processo iterativo de análise crítica e revisão
do escopo da ACV. Mas embora decisões e ações subsequentes possam incorporar implicações
ambientais identificadas nas constatações da interpretação, elas vão além do escopo do estudo
da ACV, uma vez que outros fatores, como desempenho técnico, aspectos econômicos e sociais,
também são considerados.
3

ANÁLISE CRÍTICA

A análise crítica é um importante procedimento para verificar se o estudo da ACV satisfez os
requisitos das Normas ISO ‐ série 14000, quanto à metodologia, aos dados e aos relatórios. Deve
ser definido no escopo do estudo, como será conduzida esta análise, assim como quem a
conduzirá, o que será coberto e qual nível de detalhe da investigação.
Assim, uma análise crítica pode facilitar a compreensão e aumentar a credibilidade dos estudos,
devendo ser utilizada para fazer afirmações comparativas, que estarão posteriormente
disponibilizadas ao público.
Neste sentido, corrobora‐se que entre as falhas mais comuns na seleção de materiais e projetos
sustentáveis citam‐se:
i)

Definição de “materiais verdes” desconsiderando o tipo de mão de obra empregada
na sua produção, infringindo os impactos sociais constantes no conceito de
desenvolvimento sustentável;
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ii)

Definição de critérios que considerem apenas alguns itens, por exemplo, energia
incorporada e/ou conteúdo de reciclagem e/ou ausência de compostos indesejáveis
e/ou reciclabilidade, etc, concentrando os esforços em problemas específicos e
desconsiderando os demais;

iii)

Emprego de dados adotados em outros países ou empresas ou outras décadas sem
a adequação adequada á realidade nacional, fato esse, por vezes, corriqueiros no
contexto brasileiro;

iv)

Não consideração da vida útil nas condições de exposição, ou seja, produtos com
vida útil reduzida serão substituídos, mas rapidamente, incidindo sobre os impactos
ambientais de produção e geração de resíduos;

v)

Por vezes, desconsideração do transporte, que implica significativamente nos
impactos ambientais, principalmente se considerarmos o transporte rodoviário
brasileiro, que é o de maior incidência adotado no país;

vi)

O caráter, ainda, tradicional do setor da construção civil brasileira, por exemplo,
com o emprego de tijolos cerâmicos destacando‐se como melhor solução por ser
utilizado há milênios;

vii)

O elevado índice de perdas do setor brasileiro, devido principalmente a deficiência
e falta de treinamento da mão‐de‐obra;

Diante dos itens acima citados e outros mais, que se enumerados confirmaram a deficiência
brasileira na conduta para determinação da ACV dos materiais nacionais, verifica‐se uma
postura que, apesar da normalização existente, visa especificar materiais que identificam a
“vantagem” da publicidade e até mesmo a possibilidade de certificação. Dessa forma é
negligenciada os impactos ambientais e sociais durante o ciclo de vida do empreendimento, pois
muitas soluções tendem a exigir intervenções frequentes dos usuários, que muitas vezes ou não
estão dispostos ou não possuem capacidade a fazê‐los devido a falta de treinamento.
Atualmente, com a implantação da norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), que visa
em resumo atender as necessidades dos usuários, no Brasil, assim como nos demais países,
qualidade e desempenho passaram a ser pré‐condições para a sustentabilidade, ou melhor,
produtos que não têm desempenho, qualidade adequado, ou apresentem altas taxas de falhas,
acabam sendo substituídos, multiplicando‐se os impactos.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a partir de estudos e exemplos extraídos da literatura e das Normas, foi possível observar
que:
‐ No projeto de novos produtos e edificações, a seleção de materiais e a escolha dos
processos de produção e tratamento destes, devem buscar constantemente, ações que
minimizem as agressões ao meio ambiente;
‐ O aumento da reciclagem de produtos e/ou de materiais é um objetivo recorrente, mas
nem sempre facilmente alcançado;
‐ A gestão sustentável dos materiais requer amplos sistemas de informações em todos os
níveis e etapas de avaliação;
‐ A consciência ambiental é sabidamente importante, mas ainda não é o suficiente para criar
um mercado especializado em materiais ecologicamente corretos; uma vez que as Normas se
cercam de vasta burocracia, o que desmotiva os fabricantes a analisarem seus produtos;
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‐ Um dos motivos pela qual a (ACV) ainda é ainda não é muito utilizada, provavelmente se
deve ao fato de que as Normas, até então, são pouco difundidas, o que consequentemente
restringe o seu conhecimento, divulgação e popularização entre os profissionais;
‐ A Análise Ciclo de Vida dos Materiais (ACV) pode contribuir muito nos estudos para o
fornecimento e obtenção de certificações ambientais, como LEED, AQUA, entre outros;
‐ Uma construção sustentável, com redução do consumo de matéria prima, emissão de gases
de efeito estufa, energia incorporada, entre outros, requer a implementação de inovações
importantes na etapa de materiais e componentes, necessitando de investimentos num setor
tão tradicional como o brasileiro;
E, finalmente, a implantação da norma de desempenho (NBR 15575) requer a geração de dados
que registre a vida útil típica dos produtos mais tradicionais, em diferentes ambientes. Fato esse
desconsiderado, talvez pela extensão de nosso país, com diferentes tipos climáticos (equatorial,
tropical e temperado), sistemas construtivos adotados, divergência cultural entre as regiões.
Nesse sentido, constata‐se um grande desafio para a cadeia produtiva.
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ABSTRACT: One of the biggest challenges of the twenty‐first century is to find solutions that
assist in the issue of demand for natural resources, since the emission of harmful gases
contribute to major climate change. The construction industry is one of the industries that
consume energy, natural resources and has high wastage rate in its life cycle. The scarcity of
material is gradually raising costs and demanding that the case be reconsidered. However, each
decision refers to manufacturing shapes with different levels of CO₂ emissions and different
transport distances. The latter, under‐analyzed in research, direct influence on the carbon
dioxide levels emitted into the atmosphere. In this context, this study compared CO₂ emissions
due to the distances covered in the transport of materials of a building, considering the road
transportation, freight train and ship cabotage.
Keywords: building materials, CO2 emission, transporting materials.
RESUMO: Um dos maiores desafios do século XXI é encontrar soluções que auxiliem na
problemática da demanda por recursos naturais, posto que a emissão de gases nocivos
contribuem para grandes alterações climáticas. A construção civil é uma das indústrias que mais
consomem energia, recursos naturais e tem elevado índice de desperdício em seu ciclo de vida.
A escassez de material está gradativamente elevando os custos e exigindo que todo o processo
seja repensado. Contudo, cada decisão remete a formatos de fabricação com diferentes níveis
de emissão de CO₂ e distâncias de transporte distintos. Este último, pouco analisado em
pesquisas, influencia diretamente nos níveis de gás carbônico lançados na atmosfera. Nesse
âmbito, este trabalho comparou as emissões de CO₂ devido às distâncias percorridas no
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transporte de materiais de uma edificação, considerando o modal rodoviário, trem de carga e
navio de cabotagem.
Palavras‐chave: materiais de construção, emissões de C02, transporte de materiais.
1

CONSUMO ENERGÉTICO, EMISSÕES DE CO2 E TRANSPORTE DE MATERIAIS

A redução dos padrões de energia consumida atualmente necessita ser repensada,
especialmente por serem as fontes finitas e escassas. Segundo Duarte (2009), a energia de
operação das edificações consome mais de 40% da fonte energética das nações industrializadas,
enquanto o transporte e os processos construtivos contribuem com mais 10% do consumo. A
escolha dos materiais é um dos fatores contribuintes para a redução da carga energética atual.
Os valores gastos com o transporte também indicam a escolha por fornecedores com parques
próximos aos locais de destino.
O uso de fontes não‐renováveis, principalmente carvão, petróleo e gás natural, são as principais
fontes energéticas utilizadas na atualidade. O grande consumo destas está associado a maiores
emissões de poluentes, custo final de produtos, maior dependência externa de combustíveis
bem como um baixo desempenho na balança comercial. Atualmente o sistema de transportes
no Brasil está baseado na utilização destas fontes energéticas, modelo que representa gastos
em torno de 25% do PIB (Gonçalves e Martins, 2008).
O Brasil possui uma das maiores extensões territoriais do mundo e conta com extensa malha
viária para o modal rodoviário, modalidade que representa hoje aproximadamente 61% de toda
a movimentação nacional de cargas. O transporte ferroviário destaca‐se pela eficiência
energética e a alta capacidade de carga, além de ter, em geral, custos de frete mais baixo,
entretanto esbarram nos baixos investimentos, diferentes bitolas e falta de conexão com os
demais modais. O sistema hidroviário, somado ao marítimo e a cabotagem, representam cerca
de 13% do transporte, modalidades que têm potencial na redução de impactos, custo do frete
e redução do fluxo de caminhões nas rodovias (Ministério do Planejamento, 2014).
No país, o modal rodoviário, além de ser o meio preferencial de transporte, é o que mais impacta
na geração de emissões nocivas. Segundo Economia e Energia (2002), após a crise do petróleo
desencadeada nos anos 70, houve uma migração dos veículos pesados para operação de
motores no ciclo diesel, que teve seu combustível considerado como “combustível social” e um
menor preço por unidade de energia. Os consumos de óleo diesel, no setor de transporte,
seguem os números apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Consumo de óleo diesel por modal de transporte (em milhões de m³). Fonte: CNT, 2014.

Modal
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
Total

2009
38.49
0.83
0.49
39.81

2010
34.46
1.08
0.14
35.68

2011
36.38
1.18
0.14
37.70

2012
38.60
1.21
0.16
39.97

2013
40.61
1.20
0.18
41.99

A parcela de contribuição no consumo de energia embutida do transporte é de cerca de 6% e é
considerada como fator de relevância no consumo energético das edificações (Tavares, 2006).
O transporte está presente nas três fases (fase inicial, operacional e desconstrução). A fase
operacional demanda, na maioria dos casos, distâncias curtas para o transporte de materiais e
insumos para manutenções e reformas preventivas. A fase de desconstrução necessita de
movimentação para os resíduos provenientes de possíveis demolições. Já na fase inicial, a qual
se estende desde a extração da matéria‐prima até a construção do edifício, se encontra a maior
movimentação de matérias. Destacam‐se:
• transporte da matéria‐prima do seu local original até as fabricas de beneficiamentos;
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• centros de beneficiamento até as centrais de distribuição;
• centrais de distribuição até os canteiros de obras;
• resíduos gerados dentro das obras.
As liberações de dióxido de carbono, o CO₂, estão associadas principalmente à queima de
combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo e carvão mineral e manejo do solo. Os processos
industriais contribuem significativamente para a emissão destes gases, uma vez que seus
processos possuem reações químicas que liberam essas toxinas, como a decomposição de
carbonatos nos fornos de cimento, de aço e cal, que desprendem aproximadamente 44% de
dióxido de carbono. A destruição das matas nativas e a modificação do uso do solo, em 2005,
foram responsáveis por mais de 50% das emissões dos gases causadores do efeito estufa
(Agopyan et al., 2011). Segundo o Inventário Anual de Emissão de Gases (MCT, 2013), os setores
considerados na contabilidade de emissão de gases são:
• energia;
• processos industriais;
• agropecuária;
• mudança de uso da terra e florestas;
• tratamento de resíduos.
A produção de materiais de construção se enquadra na categoria de processos industriais, já o
transporte, objeto de estudo deste trabalho, se enquadra no grupo de energia, tendo um
subsetor próprio em função de seus valores consideráveis.
A industrialização dos materiais de construção passa por processos, que em grande parte,
necessitam de fornos com altas temperaturas, elementos estes que utilizam como combustível
derivados de petróleo, carvão mineral ou em alguns casos lenha obtidas de desmatamento.
Insumos que são de extrema importância para a construção, como cimento e aço, passam pelo
processo de decomposição do calcário em fornos de alta temperatura, método que emite
importantes valores de CO₂, por exemplo ao liberar 440 kg de CO₂ e gerar apenas 560 kg de
insumo. O cimento é responsável por cerca de 5% de todas as emissões de CO₂ antropogênico,
elemento artificial de maior consumo no mundo. O elemento mais impactante nesse material é
o clínquer que consome grandes quantidades de dióxido de carbono, tanto na sua produção
quanto na operação dos fornos. Portanto, o cimento CP II, por possuir teores de clínquer médios
de 60%, é um dos grandes vilões no que diz respeito ao cimento, cuja média mundial de
emissões fica entre 814 e 870 kg/t.
O aço, ao reciclar sucata na produção de novos materiais, tem valores que são até 50% inferiores
aos que são produzidos diretamente via alto‐forno e aciaria. Estima‐se que o aço brasileiro seja
responsável por emissões na ordem de 1,25 t CO₂/ t. Cabe destacar que tanto a indústria do
cimento quanto a do aço possuem consórcios de pesquisas que visam baixar consideravelmente
os níveis de emissão de gases nocivos (Agopyan et al., 2011).
Comumente relacionado às alterações climáticas, as emissões de dióxido de carbono têm
potencial catalisador nessas modificações. Para se evitar um aumento na temperatura superior
a 2° C em 2100, é necessário que se estabilize o CO₂ em 450 ppm. Entretanto, esse assunto é
polêmico e de difícil acordo, uma vez que as reduções de emissões implicam em desaceleração
da indústria e consequentemente impacto na economia. Estima‐se que o corte de CO₂ custe
entre 1% e 5% do PIB mundial (Gonçalves e Martins, 2008).
1.1

Emissões de CO2 no transporte

As emissões nos veículos automotores sofrem influência direta da tecnologia do motor,
qualidade e tipo do combustível utilizado, fatores da natureza, como pressão e temperatura,
idade do veiculo, etc. As liberações dos gases nocivos podem ocorrer de forma direta (através
do escapamento do veículo) ou durante o uso/repouso do veículo (MMA, 2011).
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O sistema de transporte brasileiro utiliza predominantemente motores movidos a diesel,
combustível que representa quase 50% do consumo (Fig. 1) nos meios de transportes nacionais
(BEN, 2014). Segundo boletim ambiental (CNT, 2014), o setor de transportes foi responsável por
8,65% das emissões totais de CO₂ (Tabela 2). Segundo Agopyan e John (2011), a movimentação
de matérias de construção é uma das parcelas mais significativas no transporte brasileiro.
Muitos insumos percorrem grandes distâncias até atingirem o local de utilização. Os estados do
Norte e Centro‐Oeste são mais desprovidos de grandes fornecedores, o que acarreta em
maiores percursos.

Figura 1. Consumo no setor de transporte por tipo de combustível (BEN, 2014).
Tabela 2. Emissões totais de CO2 no Brasil. Fonte: adaptado de CNT, 2014.

Setor
Mudança no uso da terra
Industrial
Transporte
Geração de energia
Outros setores
Total

CO2 (t/ano)
1.202,13
140,05
136,15
48,45
47,76
1.574,54

Participação (%)
76,35%
8,89%
8,65%
3,08%
3,03%
100%

Quando se analisa o setor de transporte em separado, e se compara a participação de cada
modal nas emissões (Tabela 3), a atividade rodoviária predomina com uma representatividade
de mais de 90% (CNT, 2014).
Tabela 3. Emissões de CO2 por modal de transporte. Fonte: adaptado de CNT, 2014.

Setor
Rodoviário
Aéreo
Outros meios
Total

CO2 (t/ano)
123,17
7,68
5,29
136,14

Participação (%)
90,47%
5,64%
3,89%
100%

Os dados apresentados colaboram com a relevância que o sistema de transporte tem face às
emissões de gases nocivos. Faz‐se necessário um aprofundamento nos estudos neste setor. O
objetivo deste estudo é comparar emissões de CO2 devido à distância percorrida para o
transporte de materiais em diferentes modais, utilizando dados de um empreendimento
habitacional de interesse social localizado no Sul do Brasil.
2

MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa consiste na análise da influência da distância de transportes de materiais de
construção, desde o fabricante até o canteiro de obra, referente ao consumo de energia
incorporada e emissões de dióxido de carbono (CO₂) proveniente dos veículos transportadores.
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O edificio de referência situa‐se na cidade de São Leopoldo, município brasileiro do Estado do
Rio Grande do Sul, distante 35 km da capital Porto Alegre, com população estimada em 226.988
habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.74 em 2010 (IBGE,2014).
Trata‐se de um empreendimento habitacional de interesse social (EHIS), integrante do programa
nacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), que compreendeu a construção de 15 torres, cada
uma delas com 5 pavimentos, contabilizando um total de 300 apartamentos. Cada torre possui
1.020 m² de área construída. A construção utilizou a técnica de alvenarias de blocos estruturais
combinado com lajes moldadas “in loco” em concreto armado.
A quantificação dos insumos utilizados na obra está relacionada ao projeto que Schneck (2013)
definiu como “projeto‐base” (Fig. 2), referência esta que serve para todas as torres construídas.

Figura 2. Projeto‐base (referência) para quantificação dos insumos (Schneck, 2013).

2.1

Etapas da pesquisa

O trabalho foi realizado mediante três etapas de pesquisa, a seguir descritas na Tabela 4:
Tabela 4. Etapas de pesquisa.

Etapa
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 3

2.1.1

Descrição
Identificação de insumos relevantes
em termos de emissões de CO2
Simulação de distâncias de transporte
Investigação da influência de
distâncias e meios de transporte

Ferramentas de pesquisa
Dissertação de Schneck (2013); revisão
bibliográfica; software Microsoft Excel.
Associações de classe; softwares Google
Maps e Microsoft Excel.
Gráficos e discussão com pesquisadores.

Identificação de Insumos Relevantes em Termos de emissão de CO₂

A lista desenvolvida por Schneck (2013) contabiliza todos os insumos utilizados na concepção
do projeto‐base e foi composta por mais de 170 itens subdivididos em oito categorias. Após a
transformação de todas as quantidades para a unidade quilograma (kg) foi aplicado um fator de
energia incorporada, conforme apresentado por Tavares (2006), para se chegar ao total de
energia embutida (mega‐joule – MJ) demandado para cada material.
Para melhor delineamento da pesquisa, optou‐se por focar nos materiais mais exigentes no
consumo de energia. Partindo deste pressuposto, elaborou‐se os questionamentos de quantos
e quais materiais são os materiais mais significativos em termos de energia incorporada?
O principio 80/20, desenvolvido em 1897 pelo economista Vilfredo Pareto, sugere que 80% das
consequências estão ligadas a 20% das causas originais, logo 80% das causas tem menor peso
nos resultados. Assim, através da planilha inicial completa foi elaborado um diagrama de Pareto
que possibilitasse responder as perguntas elaboradas anteriormente.
Conforme Tavares (2006), a quantificação das emissões de CO₂ pode ser estimada a partir dos
consumos energéticos. Assim, relacionou‐se a energia consumida, para os materiais
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identificados através do diagrama de Pareto, com o potencial de geração de CO₂ por kg/MJ para
o óleo diesel conforme dados apresentados pelo IPCC (1995).
2.1.2

Simulação de distâncias de transportes

A distância percorrida pelo transporte é um dos pontos de ligação entre o insumo e o impacto
que esta extensão irá adicionar ao meio ambiente. A pesquisa se propôs a fazer um
levantamento, em nível nacional, a fim de identificar a disponibilidade de fornecedores e se há
uma maior ou menor uniformidade na sua distribuição sobre o território nacional.
Optou‐se pela escolha, dentre os onze materiais com maior representatividade em termos de
energia incorporada, dos três itens, cuja energia incorporada de fabricação representa mais de
40% no total (Tabela 5). Soma‐se a esta opção, o fato destes mesmos insumos estarem presentes
na grande parte das obras de interesse social executadas no país. A partir desta nova relação se
estudou a influência das distâncias de transporte nas emissões de CO₂.
Tabela 5. Materiais selecionados para estudo das distâncias.

Material
Blocos cerâmicos 14x19x29
Aço – armadura CA50 d=1/4 a 3/8
Aço – armadura CA60 d=1/4 a 3/8
Cimento Portland CP II E32

EI (MJ/kg)
960.681,88
931.208,94
399.089,55
185.987,22
Total

Participação (%)
16,79%
16.27%
6.97%
3.25%
43.29%

De posse destes insumos, as quantificações de CO₂ seguiram o exposto por Tavares (2006),
relacionando o consumo energético com o potencial gerador de emissões de CO2 (Tabela 6).
Tabela 6. Geração de dióxido de carbono (CO2) por fonte de energia (adaptado de IPCC, 1995).

Fonte
Eletricidade
Óleo combustível
Gás natural
GLP
Carvão mineral
Carvão vegetal

CO2 (kg/MJ)
0.0181
0.0798
0.0506
0.0633
0.0915
0.0510

Em seguida, buscou‐se a identificação dos principais produtores, a qual foi realizada através de
pesquisa junto às associações e suas empresas cadastradas. Entretanto, muitos destes
fornecedores, a exemplo da indústria cerâmica, têm uma diversidade de portfólio e muitas vezes
não contemplava o material destacado para esta pesquisa.
A partir do conhecimento dos fornecedores iniciou‐se, através de web sites, a confirmação de
que estes produziam o insumo de interesse para o trabalho. Após a aprovação deste item foi
formulada uma planilha que agrega a lista de fornecedores desejada. Todos aqueles que não
atenderam a este requisito foram excluídos do inventário. Alguns itens não obtiveram retorno
satisfatório, principalmente em estados como Roraima, Acre e Amapá.
Na etapa final, foi realizada a localização no mapa político brasileiro de todos os fornecedores
listados na planilha desenvolvida na etapa anterior. Foi utilizado o recurso disponibilizado pelo
Google que possibilita, para usuários cadastrados, a montagem de mapas personalizados com a
inclusão visual, através de indicadores, dos pontos obtidos na busca. As faixas estudadas
compreendem as distâncias entre fabricantes e obra de: até 50 km; até 100 km; até 500 km; até
1000 km; até 1500 km; até 2000 km; até 3000 km; até 3500 km.
A busca por fornecedores apresentou resultados diversificados. Insumos como o aço e o cimento
têm sua distribuição concentrada em grandes empresas, enquanto os blocos cerâmicos, com
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uma indústria mais artesanal, resultaram em mais de 100 opções em todo território. A
distribuição de aço é de responsabilidade basicamente de três empresas enquanto o cimento
Portland é dividido entre seis empresas que subdividem regiões brasileiras.
2.1.3

Investigação da influência de distâncias e meios de transporte

O modal rodoviário foi o escolhido como o centro da pesquisa por ser o meio de transporte
preferencial, representando mais de 60%, utilizado no Brasil (Ministério do Planejamento,
2014). Além do modal rodoviário, também foram investigados os modais ferroviário (trens de
carga) e fluvial (navios de cabotagem) que apesar de representarem pouco mais de 30% dos
transportes realizados no Brasil (CNT, 2014), poderiam se tornar alternativas mais utilizadas
possibilitando reduções de consumos, emissões e acidentes no país.
O cálculo da Energia Incorporada referente ao modal rodoviário relacionou duas etapas: a
primeira visou encontrar a energia incorporada consumida efetivamente pelo transporte para
cada insumo relacionado nas etapas anteriores. Considerou‐se que o rendimento médio de
diesel para os caminhões é de 1 litro para cada 3 km, com poder calorífico estimado em 38,35
MJ (Petrobras, 2014). Sendo assim, foi transformado o valor de energia referente a 1km para
posteriormente ser possível a aplicação das distâncias determinadas.
Foi determinado, para fins comparativos, que os veículos rodoviários estudados seriam o veículo
transportador de 14 toneladas (truck) e o de 24 toneladas (carreta), representando médio porte
e grande porte para transportes de médias e longas distâncias, respectivamente. Sendo assim,
foi compatibilizada a capacidade transportadora do veículo com a energia despendida (MJ/ton)
(Equações 1 e 2).
12,78 MJ/14ton = 0,9131 MJ/ton

(1)

12,78 MJ / 24 ton = 0,5326 MJ/ ton

(2)

Como parte final da primeira etapa, relacionou‐se a quantidade de insumo necessário para
execução do projeto‐base (Equação 3).
EI transporte = (0,5326 x distância (km)) x (Total Insumo (kg) /1000)

(3)

A segunda etapa do levantamento energético agregou o percentual consumido na fabricação
dos materiais juntamente à parcela referente ao transporte (Equação 4).
EI total = EI fabricação + EI transporte

(4)

Para a investigação dos modais ferroviário e fluvial (trem de carga e navio de cabotagem) foram
utilizados dados fornecidos pelo IFIB (1995), que relacionam valores médios para os principais
modais em MJ/km/t. Entende‐se que, em comparação ao caminhão de 28t, o trem de carga e o
navio de cabotagem correspondem, respectivamente, a 42% e 26% do consumo energético.
A quantificação das emissões de dióxido de carbono foi realizada em duas etapas. A primeira
consistiu na obtenção das quantidades de carbono emitidas para a produção dos insumos
relacionados. De posse da EI de cada material estudado, dividiu‐se este valor entre as fontes
emissoras necessárias para a produção do bem: eletricidade, óleo combustível, gás natural, GLP,
coque de carvão mineral, coque de petróleo, carvão mineral, carvão vegetal, lenha, outros. Cada
parcela foi multiplicada pelo seu potencial gerador de CO₂ conforme indicação do IPCC (1995).
O somatório resultante apontou a emissão de produção em kg CO₂.
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O cálculo de CO₂ utilizaa relação entre a energia despendida pelo transporte e o potencial
gerador de CO₂ do combustível utilizado. Segundo o IPCC (1995), o óleo combustível é
responsável pela emissão de 0,0798 kg/MJ de CO₂ (Equação 5).
CO₂ Transporte (kg/C0₂) = EI transporte x 0,0789

(5)

Após somou‐se as duas etapas anteriores em emissões totais de CO₂ para cada faixa de distância
e cada tipo de transporte. A concepção para os trens de carga e navios de cabotagem partiram
do mesmo conceito apresentado em EI (Equação 6).
CO₂ Total (kg/C0₂) = CO₂ Fabricação + CO₂ Transporte

3

(6)

RESULTADOS

As Figuras 3 a 5 apresentam gráficos que relacionam a emissão de CO2 por faixa de distância,
considerando os três modais para o transporte de blocos cerâmicos, aço e cimento Portland.
Emissões de CO₂ (Kg): Bloco Cerâmico
Caminhão 14 t

Caminhão 24 t

Trem

Navio de Cabotagem

160.000,00

CO₂ (kg)

140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
Até 50 km Até 100 Até 500 Até 1000 Até 1500 Até 2000 Até 3000 Até 3500
km
km
km
km
km
km
km
Faixas de Distância

Figura 3: Emissão de CO₂ por faixa de distância para o transporte de blocos Cerâmico. Fonte: Autores
Emissões de CO₂ (Kg): Aço
Caminhão 14 t

Caminhão 24 t

Trem

Navio de Cabotagem

160.000,00

CO₂ (kg)

140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
Até 50 km Até 100 Até 500 Até 1000 Até 1500 Até 2000 Até 3000 Até 3500
km
km
km
km
km
km
km
Faixas de Distância

Figura 4: Emissão de CO₂ por faixa de distância para o transporte de aço.

Figura 5: Emissão de CO₂ por faixa de distância para o transporte de cimento Portland.

1408

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

A diferença encontrada (CO2 kg) entre fornecedores próximos (50 km) por distâncias médias
(1500 km) e longas (3500 km), relacionadas ao tipo de modal são apresentadas na tabela 7.
Tabela 7. Comparativo: diferenças em CO2 (kg) por faixas de distâncias.

Modal

Caminhão 14 ton
Caminhão 24 ton
Trem de carga
Navio de cabotagem

Bloco cerâmico
(50km x
(50km x
1500km)
3500km)
34.760,25
82.705,42
20.276,81
48.244,83
14.856,61
35.058,22
5.297,03
12.603,28

Aço
(50km x (50km x
1500km) 3500km)
1.463,99 3.483,28
2.031,91
853,99
625,71
1.476,54
223,09
530,81

Cimento Portland
(50km x
(50km x
1500km)
3500km)
4.676,63
11.127,15
2.728,03
6.490,84
1.998,80
4.716,72
712,66
1.695,64

Para uma melhor compreensão, transformaram‐se os valore encontrados em kg CO₂ para CO₂
eq. Uma árvore tem capacidade de transformar aproximadamente 180 CO₂ eq, sendo assim
comparou‐se as diferenças encontradas e o número necessário de árvores para compensar estes
valores (Tabelas 8 a 10).
Tabela 8. Comparativo Emissões (kg CO₂ x CO₂ eq. x Compensação) – Bloco Cerâmico.

Modal

Caminhão 14ton
Caminhão 24ton
Trem de carga
Navio de cabotagem

CO2 eq (50km x 1500km)
(1)
9.49
5.53
4.05
1.45

CO2 eq (50km x 3500km)
(2)
22.57
13.17
9.57
3.44

Compensação
árvores
(1)
(2)
53
125
31
73
23
53
8
19

Tabela 9. Comparativo Emissões (kg CO₂ x CO₂ eq. x Compensação) – Aço.

Modal

Caminhão 14ton
Caminhão 24ton
Trem de carga
Navio de cabotagem

CO2 eq (50km x 1500km)
(1)
0.40
0.23
0.17
0.06

CO2 eq (50km x 3500km)
(2)
0.95
0.55
0.40
0.14

Compensação
árvores
(1)
(2)
2
5
1
3
1
2
0
1

Tabela 10. Comparativo Emissões (kg CO₂ x CO₂ eq. x Compensação) – Cimento Portland.

Modal

Caminhão 14ton
Caminhão 24ton
Trem de carga
Navio de cabotagem

4

CO2 eq (50km x 1500km)
(1)
1.28
0.74
0.55
0.19

CO2 eq (50km x 3500km)
(2)
3.04
1.77
1.29
0.46

Compensação
árvores
(1)
(2)
7
17
4
10
3
7
1
3

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos encaminham para a mesma concepção que foi idealizada na energia
incorporada. O transporte rodoviário, apesar de ser o mais utilizado no país, não é o mais
eficiente ambientalmente. O modal ferroviário e hidroviário demonstraram ter uma resposta
mais limpa para as mesmas exigências.
Ao traçar um panorama das quantidades de emissões de CO2 para a produção de um
empreendimento habitacional de interesse social, pelo viés de diferentes distâncias de
fornecedores/distribuidores, pode‐se ressaltar a importância das decisões nas etapas de
especificações dos materiais e sistemas construtivos. Cada decisão remete a formatos de
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fabricação com diferentes níveis de emissão de CO₂ e distâncias de transporte distintos, o que
irá influenciar diretamente nos níveis de gás carbônico lançados na atmosfera
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ABSTRACT: The environmental certification arise as a design and execution tool, involving the
reduction of environmental, social and economic impacts. The present study is part of a master’s
dissertation that is under development, in order to analyze the post‐occupancy of a LEED
commercial building certified in the gold level of the LEED program (Leadership in Energy and
Environmental Design) for new constructions, seeking the reduction of water and energy
consumption. This research is a study case where it was analyzed the current water and energy
consumption, compared to the parameters found in the LEED bibliography and the consumption
foresaw by the design. Overall, the results showed that the measured consumption of water was
31% below the LEED parameters, but 199% above the design parameters. The measured
consumption of energy was 12% above the LEED parameters and 32% above the design
parameters. Thus, there is a weakness in the design phase score based on forecasts, without
evaluating the post‐occupancy real consumption.
Keywords: environmental certification, water consumption, energy consumption, building post‐
occupancy.
RESUMO: Os selos de certificação ambiental surgem como uma ferramenta de projeto e
execução, envolvendo a diminuição de impactos ambientais, sociais e econômicos. O presente
trabalho é parte de uma dissertação de mestrado que se encontra em desenvolvimento, com o
objetivo de analisar a pós‐ocupação de um prédio comercial, certificado no nível ouro do
programa LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para novas construções,
visando à redução no consumo de água e energia. A pesquisa consiste num estudo de caso onde
foi analisado o consumo medido de água e energia, comparados aos parâmetros encontrados
na bibliografia do LEED e no consumo previsto pelo projeto. De forma geral, os resultados
apontam que o consumo medido de água ficou 31% abaixo dos parâmetros do LEED, porém
199% acima dos parâmetros de projeto. Já o consumo medido de energia ficou 12% acima dos
parâmetros do LEED e 32% acima dos parâmetros de projeto. Assim, observa‐se uma fragilidade
da pontuação na fase de projeto baseada em previsões, sem avaliação do consumo na pós‐
ocupação.
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Palavras‐chave: certificação ambiental, consumo de água, consumo de energia, pós‐ocupação
de edificação.
1

INTRODUÇÃO

A construção civil caracteriza‐se como uma das maiores consumidoras de recursos naturais em
seu processo produtivo, tanto no Brasil como no exterior (John, 2000). Os impactos ambientais
causados por um edifício ocorrem em todas as etapas que compreende seu ciclo de vida,
iniciando‐se pela extração de matérias‐primas, produção e transporte dos materiais e
componentes, geração de resíduos durante a fase de construção e ao final da vida útil.
Conforme John et al. (2006), a indústria consome cerca de 75% dos recursos naturais do mundo,
em sua maioria não renováveis. Além desses, citam‐se o consumo de energia e água e a geração
de efluentes durante a fase de pós‐ocupação. Em relação ao consumo de água, foco deste
trabalho, Macozonma (2002) diz que o setor da construção civil é responsável pelo consumo de
2‐16% de água potável e 30‐40% de energia.
Desde a década de 80, desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade tornam‐se cada vez
mais discutidos por acadêmicos envolvidos com a construção civil (Torgal; Jalali, 2010). A partir
do crescimento do volume de obras ao longo das últimas duas décadas, constata‐se que o
mundo científico se volta com grande interesse a esse relevante tema. Em paralelo, surgem
novas tendências no mercado para promover uma mudança de paradigmas de consumo do
setor da construção civil, por meio do incentivo ao uso racional de recursos naturais e da
preferência por aqueles produzidos regionalmente, bem como a de reciclagem dos materiais,
para que produtos e serviços estejam comprometidos com a preservação do meio ambiente em
diferentes formas. Os países que acreditavam dominar os conceitos dos chamados “projetos
ecologicamente corretos”, ou prédios verdes, não possuíam meios para verificar quão
sustentáveis eram de fato os seus edifícios. Assim surgiu a necessidade de criação de
ferramentas, programas ou sistemas de avaliação e certificação, com o objetivo de orientar
empreendedores, projetistas e construtores quanto aos aspectos a serem considerados na
produção de edificações mais sustentáveis (Silva et al., 2003). Ou seja, de acordo com Gonçalves
e Duarte (2006), uma certificação ambiental é concedida a partir de um sistema de avaliação
onde se analisa o grau de sustentabilidade associado à uma edificação, em razão de
determinados critérios de desempenho aplicados nele.
Existem no mercado diferentes certificações ambientais, cujo escopo e quesitos dependem de
cada país, bem como suas reais necessidades (Benini et al., 2003). Os principais sistemas de
avaliação internacional atualmente são: Beam (China), BREEAM (Reino Unido), CASBEE (Japão),
Démarche HQE (França), Energy Star (Estados Unidos), Green Mark Scheme (Singapura), Green
Star SA (Austrália), LEED (Estados Unidos), MSDG (Estados Unidos) e NABERS (Austrália). No
Brasil, o interesse na avaliação ambiental de edificações é relativamente recente, e atualmente
os principais selos nacionais são: AQUA, Programa Procel Edifica e Selo Casa Azul.
A norte‐americana LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) consiste no primeiro
sistema de certificação internacional a ser adotado por empresas brasileiras. Dentre as
principais críticas a este sistema, a principal refere‐se à aplicação de normas americanas para
parâmetros de desempenho, que por vezes não correspondem à realidade brasileira, já que uma
avaliação tecnicamente consistente deve refletir as prioridades do país (Stuermer et al., 2010).
Para obter esta certificação o empreendimento deve atender aos pré‐requisitos mínimos e obter
uma pontuação mínima junto aos créditos, sendo então enquadrado em um sistema de
classificação no qual se atribui o nível de conformidade, podendo ser simplesmente certificado,
prata, ouro ou platina. O sistema aplica‐se também a oito modalidades de certificações LEED,
que podem ser atribuídas a tipologias como: novas construções, edificações existentes,
comércio, interiores comerciais, núcleo e envoltória, escolas, urbanização e assistência médica.
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No país há 203 empreendimentos certificados pelo sistema LEED, 6 destes localizados no Rio
Grande do Sul. (GBC, 2015).
Os benefícios típicos de um prédio certificado compreendem a economia no custo operacional
e o aumento de produtividade através da satisfação do funcionário. Kats et al. (2003 apud Lee e
Guerin 2010). Além disso, no intuito de monitorar a real eficácia dos prédios certificados, os
relatórios de pós‐ocupação dos usuários devem ser conduzidos e publicados com o objetivo de
diagnosticar eventuais problemas operacionais (Newsham et al., 2009). Scofield (2009) concluiu
que, de modo geral, prédios comerciais certificados pelo LEED não apresentam redução de
energia significativa, em comparação a prédios não certificados. Ele também conclui que a
certificação LEED, em média, não reduz o consumo de energia nem a liberação de gases de efeito
estufa na fase de operação do prédio.
Para garantir o sucesso de uma implementação de selo ambiental internacional, Silva et al.
(2003) reforçam para a educação dos usuários e dos projetistas, para a evolução da qualidade
na especificação de projeto, e para a apresentação de um plano de manutenção e um manual
do usuário.
O presente trabalho é parte de uma Dissertação de Mestrado que se encontra em
desenvolvimento. Tem como objetivo analisar o conjunto de medidas tomadas na fase de um
projeto de um prédio comercial certificado no nível ouro do programa LEED, que impactam na
pós‐ocupação, visando à redução no consumo de água e energia.
2

MÉTODO DE PESQUISA

A estratégia de pesquisa consiste num estudo de caso que utiliza como objeto de estudo o
prédio ambientalmente certificado, sede de uma empresa da área de TI (tecnologia de
informação) localizado no Rio Grande do Sul. A área total do edifício é de aproximadamente
11.250 metros quadrados. Sua construção foi iniciada em 2007, e está ocupado desde 2009. A
seguir, são apresentadas fotografia da fachada e corte esquemático.

(a).

(b)

Figura 1. (a) Corte esquemático; (b) Corte esquemático.

A pesquisa foi realizada através de duas etapas, a seguir descritas.
2.1

Etapa 1: identificação das soluções de projeto para atendimento dos pré‐requisitos e
créditos nas categorias “Eficiência da Água” e “Energia e Atmosfera"

A partir dos pré‐requisitos e créditos do programa de certificação da categoria “Eficiência da
Água” (Tabela 1) e “Energia e Atmosfera” (Tabela 2) foram identificadas as soluções indicadas
no projeto, que concederam a pontuação para o selo de certificação ambiental. Estas
informações foram pesquisadas nos projetos e documentação enviada ao órgão certificador.
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2.2

Etapa 2: dados de consumo de água e energia

Para a análise do consumo de água e energia do prédio durante seus cinco anos de ocupação,
foram buscadas informações provenientes da medição do consumo de água nos hidrômetros
localizados junto aos reservatórios de água de reuso e a partir do controle de medições realizado
pela equipe terceirizada de manutenção predial. Neste contexto, Informações do sistema de
automação também foram utilizadas para análise do consumo de água e energia neste período.
As contas de água e energia também foram analisadas.
Para avaliar o consumo medido, os dados foram comparados com o consumo de água e energia
previsto na etapa de projeto e com o consumo mínimo estabelecido pelo programa LEED.
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pré‐requisitos, créditos e soluções de projeto adotadas para atendimento das
categorias “Eficiência da Água” e “Energia e Atmosfera”

A Tabela 1 mostra as soluções de projeto adotadas para cumprimento dos créditos da categoria
“Eficiência da Água”, considerando os cinco créditos atingidos pelo projeto em estudo.
Tabela 1. Categoria “Eficiência da Água”.

Pré‐requisitos e créditos pontuados
Crédito 1.1: Uso eficiente de água no paisagismo,
reduzir em 50%
Crédito 1.2: Uso eficiente de água no paisagismo, não
utilização de água potável ou sem irrigação
Crédito 2: Tecnologias inovadoras para águas residuais
Crédito 3.1: Redução do uso de água: 20% de redução
Crédito 3.2: Redução do uso de água: 30% de redução

Soluções de projeto adotadas
Uso de água não potável para irrigação,
proveniente da ETE
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)
Uso de água não potável (ETE) para descargas
e mictórios. Uso de aeradores em torneiras e
chuveiros abastecidos de água potável

A categoria “Eficiência da Água” possui 5 créditos atingidos pelo projeto em estudo, e são
melhor descritos a seguir:
Para atendimento dos créditos referentes à irrigação do paisagismo (Créditos 1.1 e 1.2), na etapa
de projeto, foi definida redução 50% no consumo de água potável. A solução de projeto previu
a utilização de água não potável para irrigação do paisagismo, através da água de reuso, tratada
na estação de tratamento de esgoto (ETE) construída para uso exclusivo do prédio. Neste crédito
o projeto propõe 100% de redução de água potável e 75.4% de redução no consumo total de
água.
Para atendimento dos demais créditos, referentes a tecnologias de águas residuais e redução
do consumo (Créditos 2, 3.1 e 3.2), a ETE foi projetada para suprir e gerar exatamente a
quantidade total necessária de águas residuais para abastecimento do prédio. Esta solução
reduz 460% de transporte de esgoto para a cidade, quando o LEED requer que este número seja
apenas de 50%.
Já nos créditos de “Redução no uso de água”, o projeto considerou a ocupação de 400 pessoas
no prédio, entre elas 374 pessoas fixas (187 homens e 187 mulheres), e população flutuante de
4 visitantes e 22 terceiros. Também foi declarado que todos os banheiros masculinos possuem
mictórios, e foram contabilizados 260 dias de operação num ano. Nestes créditos, o projeto
prevê a redução de 65.8% no consumo total de água. O LEED estabelece que este número
atingindo 20% ganha‐se 1 ponto, e 30% ganha 2 pontos. Portanto, o projeto além de reduzir o
consumo de água através das válvulas especiais de redução de vazão, ainda utiliza água não
potável, totalizando 100% de economia de água potável, quando o LEED estabelece que este
número seja de 50%.
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A categoria “Energia e Atmosfera” possui 3 pré‐requisitos obrigatórios e 6 possíveis créditos,
sendo destes apenas 4 atingidos pelo projeto em estudo, conforme mostra a Tabela 2 (a seguir).
Para atendimento do pré‐requisito e crédito referentes à Comissionamento (Pré‐requisito 1 e
Crédito 3) os sistemas básicos a serem comissionados foram: aquecimento, ventilação, ar
condicionado (HVAC) e refrigeração; iluminação e controle de luz natural, sistema de água
quente e sistema de energia renovável.
Para atendimento do pré‐requisito e crédito referentes à Desempenho Energético (Pré‐requisito
2 e Crédito 1), optou‐se pelo uso de software de simulação energética do projeto como
documento de alta performance energética. Todas as disciplinas atenderam às disposições
obrigatórias da ASHRAE/IESNA Standard 90.1‐2004 através do uso de um modelo de simulação
de computador para documentar melhor desempenho energético do edifício, desenvolvido pelo
engenheiro de projeto de climatização, com base na integração das informações fornecidas pelo
cliente (horário de operação e características) e especificações dos projetos adotados pelas
outras disciplinas envolvidas.
Tabela 2. Categoria “Energia e Atmosfera”.

Pré‐requisitos e créditos pontuados
Soluções de projeto adotadas
Pré‐requisito 1: Comissionamento
Atendimento de 6 solicitações do LEED.
fundamental dos sistemas prediais de energia
Atendimento de todas as disciplinas quanto às
Pré‐requisito 2: Desempenho energético
disposições obrigatórias para o edifício, segundo a
mínimo
ASHRAE/IESNA Standard 90,1‐2.004 (sem alterações).
Especificação de chillers com refrigerante HFC‐134a e
Pré‐requisito 3: Gestão de refrigerantes
splits com refrigerante R‐22.
Utilização do software HAP 4.34 da Carrier, para
Crédito 1: Otimização de desempenho
comprovação do cálculo de avaliação de
energético
desempenho.
Crédito 2: Uso de energia renovável*
‐
Atendimento de 6 solicitações do LEED do pré‐
Crédito 3: Comissionamento adicional
requisito + atendimento de 6 solicitações extras do
LEED.
Entrada dos dados de refrigerantes utilizados no
Crédito 4: Gestão adicional de refrigerantes
projeto, a fim de calcular o impacto final gerado.
Desenvolvimento e implementação de um plano de
Crédito 5: Mensuração e Verificação
medida e verificação consistente com o IPMVP.
Crédito 6: Energia Verde*
‐
*Os créditos 2 e 6, que correspondem a “Uso de energia renovável” e “Energia Verde” respectivamente, não foram
buscados pelo projeto.

Para atendimento do pré‐requisito e crédito referentes à Comissionamento (Pré‐requisito 1 e
Crédito 3), os sistemas básicos a serem comissionados são: aquecimento, ventilação, ar
condicionado (HVAC) e refrigeração; iluminação e controle de luz natural, sistema de água
quente e sistema de energia renovável.
Para atendimento do pré‐requisito e crédito referentes à Desempenho Energético (Pré‐requisito
2 e Crédito 1), o projeto deve alcançar níveis crescentes de desempenho energético acima do
cálculo de referência do pré‐requisito, para reduzir os impactos ambientais e econômicos
associados com o uso excessivo de energia. Para isso é utilizado o software HAP 4.34 da Carrier,
para comprovar o cálculo de avaliação de desempenho. O atendimento do pré‐requisito 2 foi
alcançado por ter apresentado uma economia de custo de energia de 14%, e 12% na economia
de energia.
Para atendimento do pré‐requisito e crédito referentes à Gerenciamento de Refrigerantes (Pré‐
requisito 3 e Crédito 4), o projeto especificou máquinas Chillers com uso de refrigerante HFC‐
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134a e o sistema Split com uso de refrigerante R‐22. Para garantir o Crédito 4, o projeto requer
a entrada dos dados de refrigerantes utilizados no projeto, a fim de calcular o impacto final
gerado para o projeto. O resultado do total de impacto de refrigerante é de 92.9 quando o LEED
requer que este número seja menor ou igual a 100.
Para atendimento do crédito referente à Mensuração e Verificação (Crédito 5), o projeto
especificou o desenvolvimento e implementação de um plano de medição e verificação, além
de anexar os projetos para auxiliar a compreensão e obtenção do ponto. Este plano de medição
e verificação aborda e considera os efeitos sinérgicos das diferentes medidas e tecnologias
planejadas para o projeto.
3.2

Consumos de água e energia: parâmetros do programa de certificação, parâmetros
previstos no projeto e dados do consumo real

Entre pré‐requisitos e créditos analisados tanto na categoria de água quanto de energia, todos
os créditos de água puderam ser analisados na pós‐ocupação, enquanto dos pré‐requisitos e
créditos de energia, apenas os que dizem respeito a Desempenho energético poderão ter dados
analisados na mesma fase de pós‐ocupação do empreendimento.
3.2.1
3.2.1.1

Consumo de água
Créditos 1 e 2: uso eficiente de água de paisagismo

O LEED determina o cálculo de referência através da medição de áreas de vegetação associadas
a dois tipos de irrigação: aspersor e gotejamento (cada um com um índice próprio de eficiência
de irrigação) e alguns fatores como coeficiente de tipo de paisagismo, fator das espécies, fator
de densidade e fator de microclima. Com base nisso, os parâmetros determinaram 6.246 m³ de
consumo de água para irrigação por ano.
O projeto do “Prédio A” previu 1.538m³ por ano para suprir o consumo de irrigação, sendo esta
água proveniente da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que é uma fonte não potável. Esse
baixo consumo de água, em comparação ao determinado pelo LEED, deve‐se ao fato de ser
utilizado um sistema de irrigação que mistura aspersores e irrigação por gotejamento e também
ao uso de arbustos nativos adaptados denominados "vedélias", que não necessitam de um
sistema de irrigação permanente.
Dados que mostram o consumo medido durante a pós‐ocupação do “Prédio A” apontam que a
quantidade consumida para a irrigação do paisagismo é de, aproximadamente, 3.900m³ por ano,
considerando que o sistema é acionado uma vez ao dia durante um período de 10 a 15 minutos.
Tabela 3. Resumo dos dados do crédito: “Uso eficiente de água de paisagismo”.

Água de paisagismo

3.2.1.2

Parâmetro LEED
6.246 m³/ano

Previsão do Projeto
1.538 m³/ano

Consumo medido
3.900 m³/ano

Crédito 3: tecnologias inovadoras para águas residuais

O LEED determina o cálculo de referência através da declaração da população que ocupará o
prédio, entre fixa e flutuante, considerando o total de horas de funcionamento do prédio. A
partir disso são determinadas quantidades de descargas acionadas por pessoa originando o
fluxo de descarga total do edifício, onde foi estabelecido que 5.192 m³ de água anualmente
deveriam ser tratadas pela ETE.
O projeto previu a necessidade de 2.667 m³ de água tratada da ETE por ano.
Dados do consumo medido mostram que a ETE trata 3.414 m³ de água anualmente.
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Tabela 4. Resumo dos dados do crédito: “Tecnologias inovadoras para águas residuais”.

Águas residuais

3.2.1.3

Parâmetro LEED
5.192 m³/ano

Previsão do Projeto
2.667 m³/ano

Consumo medido
3.414 m³/ano

Créditos 4 e 5: redução do uso de água

O LEED determina o cálculo de referência através de parâmetros de uso de torneiras, chuveiros,
mictórios e bacias sanitárias, por meio de uma declaração do número de ocupantes do prédio
considerando a quantidade de horas que eles ficarão no edifício, semelhante ao crédito anterior.
Também são declaradas as especificações técnicas dos metais de banheiro, com seu respectivo
valor de vazão de água. No caso das torneiras e chuveiros, além da vazão de água, também é
informada a previsão de duração em segundos de cada equipamento. Já para os dispositivos de
descarga dupla, são estimadas a quantidade de usos de cada tipo de descarga a ser acionada
por dia e por sexo. Com base nisso, foi determinado que são necessários 1.637 m³ por ano de
água de reuso na utilização de água na descarga de sanitários e mictório. Já para torneiras de
pia (nos banheiros e copas) e chuveiros, foi previsto o consumo de 1.485 m³ por ano de água
potável.
O projeto previu que são necessários 1.128 m³ por ano de água de reuso e 1.069 m³ por ano de
água potável.
Dados do consumo medido mostram que o consumo de água de reuso é de, aproximadamente,
2.340 m³ por ano, e o consumo de água potável mostrou‐se em torno de 2.918 m³ por ano.
Tabela 5. Resumo dos dados do crédito: “Redução do uso de água”.

Redução do uso de água
Água de reuso
Água potável

3.2.1.4

Parâmetro LEED
1.637 m³/ano
1.485 m³/ano

Previsão do Projeto
1.128 m³/ano
1.069 m³/ano

Consumo medido
2.340 m³/ano
2.918 m³/ano

Consumo de água fora dos créditos: sistema de ar condicionado e espelho d’água

Durante a entrevista com o coordenador de instalações do prédio em estudo, junto com a
equipe terceirizada pela manutenção predial, e somando as informações obtidas pelo controle
das contas de consumo de água, percebeu‐se a existência de alguns fatores não considerados
no sistema de certificação ambiental LEED, mas que influem fortemente no consumo mensal de
água do prédio.
O espelho d’água construído no térreo do prédio foi projetado para umidificar o ar entre os
blocos do prédio e tem capacidade para 90 m³ de água potável. Em análise das contas de água
do prédio, este item já foi responsável por 55% do consumo total de água em um mês, em função
de vazamento detectado devido a problemas de má execução. Na média anual, o espelho d’água
é responsável por 16% do total de consumo de água.
Outro fator que influencia na quantidade de água potável consumida é o sistema de ar
condicionado central por Chillers (resfriador de líquidos) e Fan Coils. De acordo com especialistas
da área, o consumo de água no sistema de condensação a água como um todo, provém de duas
fontes: pelo vaso de expansão ou purgador (elementos presentes na parte mais alta da
instalação do sistema de água) ou pelo arraste e respingos de água no processo evaporativo que
acontece na torre de resfriamento. Estas perdas devem corresponder a no máximo 0,05% do
total de água utilizado no sistema. Na prática, o sistema consome, na média anual,
aproximadamente 32% de água potável. Esse valor mostrou‐se superior ao previsto pelos
fabricantes, e uma conferência in loco deste consumo é necessária para que seja regulado e
corrigido ao número considerado adequado.
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3.2.2

Consumo de energia

O LEED determinou que o projeto atendesse um nível de eficiência energética para o prédio
proposto e seus sistemas operacionais em 2.227.336 kWh por ano. Vale ressaltar que, neste
cálculo de performance, foram considerados os dados de consumo de energia elétrica e de uso
de gás GLP.
O projeto previu, através de simulação com o uso do software HAP 4.34 da Carrier, a utilização
de 1.946.284 kWh por ano, considerando variáveis como sistema estrutural, tipo de fenestração,
presença de dispositivos de sombreamento (brise‐soleil), sistema de iluminação, ar
condicionado e aquecimento.
O consumo anual médio medido indica que o consumo mostrou‐se 2.892.229 kWh.
Tabela 6. Resumo dos dados do crédito: “Desempenho energético”.

Desempenho energético

Parâmetro LEED
2.227.339 kWh/ano

Previsão do Projeto
1.946.284 kWh/ano

Consumo medido
2.892.229 kWh/ano

A partir de Outubro de 2011, foram iniciadas medições específicas no consumo de energia, afim
de melhor monitorar os sistemas prediais, como ar condicionado, quadros de força,
elevador/bombas, iluminação e nobreaks.
Do consumo total de energia do prédio, o mais elevado é do sistema de ar condicionado central
por Chiller, que se manteve na média de 15% nos meses frios e 30% nos meses quentes, e na
média do ano se manteve em 23%. O nobreak vem em seguida, com consumo de energia na
média de 22%. Já no uso para quadros de força, o consumo energético medido ficou na média
de 20%. A iluminação consome em média 19% do consumo total do edifício, e os
elevadores/bombas são responsáveis por 17% do consumo em média. O consumo é considerado
apenas até agosto de 2013, quando a partir deste mês os dados de consumo já acumulam a
energia gerada pela ampliação do edifício em estudo.
Além das medidas de projeto adotadas a partir dos créditos do LEED, durante a pós‐ocupação
do edifício em estudo a equipe de manutenção foi adotando medidas adicionais de economia
de energia, que resultaram em mais economia no final do mês. As medidas adotadas incluem
desligamento parcial de equipamentos em horários de menor ocupação do prédio (exaustores,
ventiladores), desligamento dos jatos de água no espelho d’água, redução de iluminação no
subsolo, troca automática de temperatura do ar condicionado, uso de gerador, logística da
limpeza por andar e trocas de lâmpadas dicroicas por LED).
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

A Tabela 7 sintetiza os resultados obtidos sobre o consumo de água e energia no período
analisado, comparando o consumo determinado pelo LEED, o consumo previsto no projeto e o
consumo realizado.
Tabela 7. Resumo dos consumos para os pré‐requisitos e créditos de água e energia.

Resumo dos consumos
para as Categorias

Parâmetro Parâmetro
do LEED
do projeto

Consumo
medido

“Eficiência da água”
“Energia e Atmosfera”

14.560
6.402
2.227.339 1.946.284

12.572
2.892.229

Consumo
medido em
relação ao LEED
(%)
31% abaixo
12 % acima

Consumo medido
em relação ao
projeto (%)
199% acima
32% acima

Em ambas categorias, no geral, nenhuma previsão de projeto foi atingida, e o consumo medido
se apresentou superior tanto na categoria água quanto energia. Já quanto aos parâmetros do
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LEED, o prédio em estudo esteve dentro dos parâmetros estabelecidos na categoria água, porém
ficou acima na categoria energia.
A partir da análise dos dados obtidos nas categorias água e energia, buscou‐se mais informações
com o coordenador de instalações do prédio sobre o porquê dos consumos terem apresentado
valor mais elevado que o projeto e o LEED.
Segundo as informações obtidas, algumas possíveis justificativas para aumento da água de reuso
nas bacias sanitárias e mictórios podem ser devido à maior frequência de limpeza destes
reservatórios específicos já que a água de reuso após tratada ainda carrega uma dada
quantidade de sólidos. Há também uma considerável quantidade de entupimentos ocasionada
pelo excesso de uso de papel higiênico hidrossolúvel que é descartada na rede de esgoto, que
embora seja adaptada para receber este volume, faz com que as pessoas deem mais descargas
que o normal. Já quanto ao aumento de água potável, foi explicado que a ETE (por ser uma
tecnologia inovadora) demorou muitos anos para se adequar ao melhor tratamento químico.
Enquanto estavam se adaptando à manutenção do mesmo, a ETE foi muitas vezes abastecida
com água potável para não interromper o funcionamento do sistema em geral. Com o passar do
tempo, esse abastecimento não será mais necessário.
O sistema de ar condicionado e o espelho d’água são decisões de projeto que merecem atenção
devido à sua relevância no consumo de água. A escolha do ar condicionado é um sistema
primordial em um prédio comercial, e deverá ser melhor considerada outras opções de sistema
que não utilizem água fria, porém essa decisão é complexa, porque também envolve questões
de consumo de energia. Já o espelho d’água, outro elemento não contabilizado nos créditos
referentes ao consumo de água, poderia utilizar água da chuva ou um sistema de reservatório
que utilizasse o mesmo volume de água apenas sofrendo um tratamento de limpeza, evitando
que o volume total seja desperdiçado toda vez que uma troca de água for necessária. Esses
elementos mostraram grande influência no consumo de água do prédio, e não foram percebidos
pela certificação, que é realizada na etapa de projeto.
Já quanto aos dados de energia, o coordenador de instalações do prédio explica que o
comissionamento foi um processo muito útil na fase de projeto e execução, garantindo que os
sistemas instalados estivessem adequados ou não. No caso deste projeto em estudo, relata‐se
que muitos sistemas tiveram que ser corrigidos durante o comissionamento, pois houve diversos
problemas apontados nas instalações. No EUA há cerca de 3 anos, discute‐se sobre uma nova
etapa de revisão destes sistemas na pós‐ocupação: o recomissionamento, visando detectar
problemas de uso e propor melhorias ao sistema atual, para garantir o melhor desempenho dos
sistemas. Porém esta prática ainda é recente no Brasil, com poucos adeptos.
Sobre a eficácia dos créditos de água e energia, apesar dos números de consumo terem se
mostrado superiores aos parâmetros do LEED e do projeto, vale ressaltar que na pós‐ocupação,
nem todos os dados previstos no projeto de fato ocorrem no uso diário da edificação, como
população prevista, carga térmica de ar condicionado, cargas elétricas de equipamentos e etc.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o projeto do prédio estudado tenha considerado um conjunto de estratégias para a
redução no consumo de água e energia, a análise dos resultados mostra que, no geral, os
parâmetros estabelecidos pelo sistema de certificação e previstos no projeto não foram
atingidos. Isso se deve, em grande parte, ao fato destes parâmetros considerarem promessas
de projeto arrojadas que não ponderam a dinâmica prática de um prédio, o qual poderá
ultrapassar a carga e população pré‐determinada nos parâmetros do LEED e do projeto,
resultando em um aumento de equipamentos, usuários e carga térmica. Assim, observa‐se uma
fragilidade da pontuação na fase de projeto baseada em previsões, sem avaliação do consumo
e da população na pós‐ocupação.
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ABSTRACT: The healthcare project design requires a several number of concerns with the
satisfaction and well‐being of the working team, patient and administrators, has a strong social
responsibility and impact on the city. Due to various design requirements, these buildings are
not designed and used in a sustainable way, because there are still no effective methods to
support designers in this context. Consequently, they do not know what the best criteria to be
followed and their managers are not aware of the measures that should be adopted for efficient
use. Furthermore, the aim of this study is to present a proposal for a Healthcare Building
Sustainability Assessment (HBSA) method adapted for the Portuguese context and considering
the work developed so far in the standardization bodies (CEN and ISO). For this, the chosen
methodology is analysed and compared the most relevant building sustainability assessment
tools in the context of healthcare buildings.
Keywords: HBSA; CEN; ISO; building sustainability assessment tools
RESUMO: O projeto de um ambiente hospitalar requer uma série de preocupações com a
satisfação e bem‐estar da equipa de trabalho, paciente e administradores, possui uma forte
responsabilidade social e impacto na cidade. Devido às diversas exigências de projeto verifica‐
se que estes edifícios não são concebidos e utilizados de forma sustentável, isto porque ainda
não existe um método eficaz de apoio aos projetistas que lhes permita introduzir
conscientemente medidas nesse sentido. Consequentemente, estes não sabem quais os
melhores parâmetros a seguir e os seus gestores não estão a par das medidas que devem
adoptar para uma utilização eficiente. Neste contexto, o objetivo deste estudo é apresentar uma
proposta de metodologia de avaliação da sustentabilidade de edifícios de saúde portugueses,
considerando o trabalhado desenvolvido até então pelas normas ISO e CEN. Assim, a
metodologia escolhida para alcançar os resultados apresentados compreende a análise e
comparação entre as reconhecidas metodologias de avaliação existentes.
Palavras‐chave: HBSA; CEN; ISO; metodologias de avaliação de edifícios.
1

INTRODUÇÃO

O projeto, construção e utilização sustentáveis de um edifício, baseiam‐se no equilíbrio entre:
as questões ambientais (relacionadas com os impactes ambientais); as características sociais
(conforto dos utilizadores e outros benefícios sociais); e os aspetos económicos (custo do ciclo
de vida). Assim, o projeto sustentável de um edifício, analisado como um todo, procura a melhor
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compatibilidade possível entre o ambiente construído e o natural, não comprometendo os
requisitos funcionais e respetivos custos associados para os quais os edifícios são projetados.
Este objetivo é a base das principais ferramentas de avaliação existentes, assim como dos
documentos orientadores que têm vindo a ser desenvolvidos com a finalidade de apoiar tanto
as equipas de projeto como as de gestão dos edifícios. Neste contexto, têm surgido várias
questões: Será que estas ferramentas consideram as especificidades dos edifícios de saúde?
Incorporarão elas, verdadeiramente, os impactes específicos deste tipo de edifícios nas três
dimensões do Desenvolvimento Sustentável? Quais são as principais preocupações
consideradas na conceção dos reconhecidos casos de estudo? Respostas a estas questões serão
apresentadas e discutidas ao longo deste artigo.
2

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DOS EDIFÍCIOS DE SAÚDE

Com o intuito de promover a introdução de práticas sustentáveis no projeto e utilização de
edifícios hospitalares, alguns países, corporações e associações têm vindo a publicar diretrizes
capazes de orientar esta intenção. De entre elas são de destacar as recomendações para
projetos hospitalares que o Green Building Committee da American Society of Healthcare
Engineering (ASHE) publicou em 2002. Pensando em melhorar o meio ambiente, a American
Hospital Association’s, juntamente com a United States Environmental Protection Agency,
propôs, através dos princípios da arquitetura sustentável, regras para reduzir os resíduos e
outros impactes associados aos hospitais (ASHE, 2002).
Nessas recomendações, a ASHE propõe um desenvolvimento arquitectónico e construtivo capaz
de melhorar as preocupações a nível da saúde em três escalas (ASHE, 2002):
 proteção da saúde de todos os utilizadores dos edifícios;
 proteção da saúde da comunidade vizinha;
 proteção da saúde da comunidade global e dos recursos naturais.
Neste sentido, há um número significativo de metodologias de avaliação da sustentabilidade,
orientadas para o sector da construção, que têm como foco a construção nova, os edifícios
existentes e/ou a reabilitação e restauro dos mesmos. Dentro destas metodologias, alguns
sistemas têm vindo a orientar‐se também para o sector da saúde, procurando desenvolver
ferramentas específicas para a avaliação desta tipologia de edifícios. Analisando o estado da arte
destas metodologias, é possível ressaltar as seguintes, pela sua maior presença e afirmação a
nível mundial: BREEAM New Construction; LEED for Healthcare; Green Star – Healthcare; and
CASBEE for New Construction.
É ainda de acrescentar que a realidade desta tipologia de edifícios varia de continente para
continente e até mesmo de país para país. No entanto sabe‐se que na Europa, aproximadamente
10% do PIB de cada país é utilizado em edifícios orientados para os cuidados médicos e, de
acordo com os dados de 2008, estes edifícios acabam por contribuir com, pelo menos, 5% das
emissões totais de CO2 dos países da União Europeia (Vaquero, 2013). Por sua vez, nos E.U.A., o
setor hospitalar foi responsável pelo gasto de 5,5% do total da energia consumida pelo setor
comercial, em 2007, o qual aumentou relativamente a 2003 onde o consumo era de 4,3%, de
acordo com U.S: Energy Information Administration (Pentland, 2012). Desta forma, a relevância
da existência e aplicação destes sistemas de avaliação é cada vez maior, uma vez que este é um
setor em constante evolução e que por consequência se encontra com cada vez mais peso no
que respeita ao impacte ambiental das construções em geral.
2.1

Caracterização das metodologias de avaliação existentes

As metodologias de avaliação da sustentabilidade em análise, apresentam no geral uma
estrutura semelhante. São todas compostas por categorias (as quais identificam as principais
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áreas de avaliação), e indicadores (que possibilitam a avaliação do comportamento das soluções
escolhidas perante os objetivos do conceito de desenvolvimento sustentável) que permitem
fazer a avaliação e ponderação de cada ponto que se considera relevante para a avaliação da
sustentabilidade da construção dos edifícios hospitalares.
Segundo Lee (Lee et al., 2002) a estrutura é a base de todos os sistemas de avaliação, uma vez
que é esta que estabelece e permite ponderar a classificação final do desempenho global do
edifício. No entanto, ainda não existe unanimidade no que diz respeito à ponderação feita nestes
sistemas de avaliação. Assim, cada sistema de avaliação da sustentabilidade considera no cálculo
do desempenho global um diferente sistema de pesos para a ponderação do desempenho
obtido ao nível de cada indicador de sustentabilidade.
Na Figura 1 apresentam‐se os diferentes pesos atribuídos a cada uma das categorias de
sustentabilidade pelas metodologias em análise. No que respeita às metodologias BREEAM New
Construction, LEED for Healthcare e Green Star – Healthcare, estas apresentam para além de
uma estrutura semelhante, um sistema de ponderação de pesos idêntico, embora o peso
atribuído a cada categoria seja diferente. Quanto à metodologia CASBEE for New Construction
– Hospitals, não é possível compará‐la com as outras metodologias uma vez que os dois
principais grupos de indicadores qualidade ambiental do edifício (Q) e impacte ambiental do
edifícios (LR) não têm correspondência nas outras metodologias. Adicionalmente, o peso final
destas duas categorias varia de acordo com as pontuações atribuídas aos indicadores
intermédios.
Gestão
Saúde e bem estar

Green Star – Healthcare

Energia
Transporte
Água

LEED for Healthcare

Materiais
Resíduos
Uso do solo e ecologia

BREEAM New Construction

Pollution
Inovação

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110%

Prioridade regional

Figura 1. Distribuição de pesos nas metodologias de avaliação BREEAM New Construction, LEED for Healthcare e
Green Star – Healthcare.

As metodologias BREEAM New Construction e Green Star – Healthcare aproximam‐se quanto às
categorias de sustentabilidade que contemplam. No entanto, em termos de ponderação (sistema
de pesos), esta última tende a assemelhar‐se ao LEED for Healthcare, onde as categorias “Energia”
e “Saúde e bem‐estar” contêm mais de 50% dos créditos, enquanto que estas mesmas categorias
no BREEAM New Construction apresentam um peso de 30%. Por sua vez, a metodologia BREEAM
New Construction destaca‐se por possuir uma distribuição mais equilibrada dos pesos e por conter
um maior número de categorias de sustentabilidade principais, seguida do Green Star –
Healthcare.
Nas metodologias LEED for Healthcare e Green Star – Healthcare é ainda de ressaltar a existência
de duas categorias (Inovação e Prioridade Regional), que permeiam o nível de inovação
incorporado no projeto e a prioridade regional dada a cada uma das restantes categorias. Isto é,
estas duas categorias permitem um reconhecimento adicional para um edifício que inove no
campo do desenvolvimento sustentável e se preocupe com a promoção e sustentabilidade da
região apresentando um desempenho acima e além do nível que é atualmente reconhecido e
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recompensado pela metodologia em questão. A satisfação dos indicadores desta categoria
permite um aumento de 10% no resultado da avaliação global do edifício (Figura 1).
2.2

Normas existente e em desenvolvimento

Nos últimos anos a International Organization for Standardization (ISO) e o European Committee
for Standardization (CEN) têm vindo a tentar estabelecer uma definição para o conceito de
“construção sustentável”. Como resultado existem várias normas já publicadas por ambos: ISO
15392; ISO/IEC TS 17021‐4; ISO 20121; ISO 21929‐1; ISO 21930; ISO 21931‐1; ISO/TR 21932; EN
15643; EN 15942; EN 15804; EN 15978; e prEN 16309.
Analisando estas normas é possível concluir que construção sustentável não significa apenas
melhorar e defender o meio ambiente mas também promover e estabilizar o equilíbrio entre
este e os aspectos sociais e económicos. Neste contexto, na Tabela 1 apresenta‐se a relação
entre as categorias definidas pelas metodologias acima referidas e estudadas e as três
dimensões da sustentabilidade (e os seus potenciais impactes), de acordo com a divisão
proposta pela norma ISO/AWI 21929 (ISO TS, 2010).
Tabela 1 . Relação entre os potenciais impactes determinados pela norma ISO/AWI 21929 e as principais categorias
definidas pelas metodologias de avaliação da sustentabilidade dos edifícios de saúde estudadas

Principais
categorias

Gestão
Saúde e
bem‐estar
Qualidade
dos
serviços
Energia
Transporte
Água
Materiais
Resíduos
Uso do
solo e
ecologia
Poluição

Potenciais impactos
Ambiental
Utilização/
Alteração/
Delapidação
Deterioração
de recursos
2
3

1

2
2
3
4

1
2
2
4
3
4

Económica
Valor
Produti
econó
vidade
mico
3
4
4

Social
Saú
de

Satisfaç
ão

Equida
de

4

2
4

1

1

1

1

3
4

3

3

3

Valor
cultural

2

4

Nota: 1: 1 metodologia; 2: 2 metodologias; 3: 3 metodologias; 4: 4 metodologias.
Tendo por base os resultados apresentados na Tabela 1, é possível concluir que a dimensão
ambiental é a que possui maior peso e presença em todas as categorias. Por sua vez, é ainda
possível ressaltar que estas quatro metodologias consideram de forma diferente as três
dimensões do desenvolvimento sustentável.
3

PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE NOS EDIFÍCIOS DE SAÚDE

O processo de definição dos benefícios (para a organização e comunidade) resultantes da
introdução das práticas sustentáveis de projeto no sector da saúde, continua a ser um desafio.
Assim, torna‐se importante que estes benefícios sejam definidos e quantificados, assim como
comunicados e rapidamente compreendidos por todos os intervenientes do sector.
Os benefícios resultantes da aplicação de práticas sustentáveis que visem a “eficiência” e
“redução” são geralmente mal interpretados pelos utilizadores dos edifícios de saúde, uma vez
que este sector trata das pessoas e da sua qualidade‐de‐vida e bem‐estar (Guenther & Vittori,
2013). Paralelamente, as organizações de saúde têm vindo a reunir esforços, no sentido de se
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alcançarem e explicarem os benefícios sociais da implementação destas estratégias de redução
do impacte ambiental destes edifícios. Inúmeras organizações e edifícios de saúde têm vindo a
ser reconhecidos pelas suas iniciativas: tratamento de resíduos hospitalares; programas de
reciclagem; programas de melhoria do impacte ambiental que têm reflexo nas comunidades
vizinhas; redução do consumo de energia; redução do consumo de água; etc.
Assim, neste contexto, é fundamental promover o diálogo entre os princípios fundamentais de
projeto desta tipologia de edifícios e as estratégias de introdução de práticas sustentáveis na
indústria de saúde. A maior distinção que se pode fazer sobre estes dois conceitos é que: os
princípios fundamentais de projeto são fruto da investigação focada nas preocupações médicas
e no objetivo definido para cada espaço de trabalho que incorpora as recomendações de
ambiente controlado que este tipo de edifícios deve manter; por seu lado, as práticas
sustentáveis de projeto são um processo em desenvolvimento que definem um determinado
número de critérios para melhoria do impacte ambiental do edifício, com base em
considerações, normas e estudos que estão em constante desenvolvimento (Hamilton, 2006).
As estratégias tomadas pela implementação das práticas sustentáveis de projeto têm em
consideração a saúde pública, a comunidade e as preocupações sociais.
Robert e Guenther definem como “Triple Bottom Line for Health” o entendimento feito pelo
sector da saúde acerca da sustentabilidade dos edifícios e da sua exequibilidade e que assenta
nos três seguintes pilares (Roberts & Guenther, 2006): desempenho económico; desempenho
ambiental; e desempenho social/ético do sucesso de cada unidade de atendimento de saúde.
Esta é a base das mais reconhecidas ferramentas de avaliação da sustentabilidade que têm vindo
a ser desenvolvidas com o propósito de reconhecer as organizações e os projetistas que têm em
conta estas preocupações nas suas intervenções Contudo, estas considerações aumentam de
complexidade quando se acrescentam os interesses da comunidade e da população que podem
induzir à ineficácia ou aplicação incorreta das mesmas. Neste sentido, a indústria de saúde deve
fazer um esforço para incorporar não só as exigências técnicas dos hospitais, dos pacientes e do
ambiente, como também da comunidade como um todo.
Shepley and Baum (2009b) têm estudado os conflitos existentes entre os dois seguintes
conceitos: Eco‐Effective Design (EED); Evidence‐Based Design (EBD). Embora os seus princípios
possam estar assentes nas mesmas bases e numa mesma estrutura, existem conflitos entre
estes dois conceitos que se prendem, por exemplo, com a conceção e construção de quartos
maiores para os pacientes (Baum, Shepley, Rostenberg, & Ginberg, 2009b). Por um lado, esta
opção pode aumentar o conforto do paciente, possibilitando‐lhe mais espaço e melhores
condições. Por outro lado, este aumento de área levará a uma maior utilização de recursos
construtivos, aumentará o consumo de água e energia para possibilitar uma boa iluminação e
refrigeração ou aquecimento do ar. Assim, mais de 50% de especialistas em EED e EBD
defendem que estes dois conceitos devem caminhar juntos e com um mesmo objetivo,
promovendo‐se e complementando‐se (Baum & Shepley, 2009).
3.1

O processo arquitectónico

As mais reconhecidas iniciativas de desempenho ambiental que cedo se fizeram notar, focaram‐
se especialmente na preocupação com a redução do consumo de energia. Assim, diferentes
instituições e iniciativas governamentais desenvolveram ferramentas e diretrizes orientadas
para este problema.
Nos anos 80 e 90 do século XX, algumas destas iniciativas começaram a incorporar preocupações
sustentáveis, no que diz respeito à industria de construção, e em 1993 o UIA/AIA Word Congress
for Architects concluiu que era um desafio prioritário para os profissionais de arquitetura porem
em prática os princípios da sustentabilidade nos seus processos de projeto (Guenther & Vittori,
2008).
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No ano 2000 muitas das iniciativas passaram a incorporar práticas sustentáveis de projeto como
a base e fundamento do pensamento do processo arquitectónico e projetual. Em 2005 o
American Institute of Architects (AIA), estabeleceu a posição mais firme relativamente às
responsabilidades dos profissionais de arquitetura, defendendo que estes deveriam alterar as
ações dos processos de projeto e trabalharem juntamente com os clientes para que se
conseguisse alterar o atual paradigma entre o processo de projeto e de utilização de um edifício
(Hamilton, 2006).
O projeto sustentável requer uma verdadeira revolução na maneira de pensar o projeto de um
edifício, por isso torna‐se fundamental que esta transformação, a qual atravessa todas as fases
do ciclo de vida de um edifício, seja refletida na fase inicial do projeto de arquitetura,
essencialmente na fase de organização e conceção espacial.
Se o projeto de arquitetura deve conter as necessidades especificas dos pacientes e utilizadores
de um edifício hospitalar, as preocupações ambientais e gerar sinergias entre todos os
intervenientes no processo de construção de um edifício desta tipologia, então estes princípios
deverão ser considerados nas ferramentas de avaliação da sustentabilidade dos edifícios de
saúde. Isto torna‐se essencial para apoiar os profissionais que desenvolvem estes projetos, a fim
de os apoiar desde a fase inicial de pensamento do projeto de arquitetura e também para
reconhecer os esforços que foram desenvolvidos no sentido de construção de um edifício mais
sustentável.
Michael Lerner (2000) lançou a seguinte questão: “A questão é se os profissionais de saúde estão
a começar a reconhecer as consequências ambientais das nossas ações e com vontade de
colocar esta casa em ordem?” (Roberts & Guenther, 2006). Esta não é uma pergunta trivial, mas
sim a base de todas as outras questões que possam ser levantadas em torno desta mesma
preocupação. Com base neste princípio, a Figura 2 ilustra a relação entre a saúde humana, o
tratamento médico e a poluição ambiental que afeta diretamente a missão da indústria de
cuidados de saúde.
os prestadores de
cuidados de saúde
podem provocar a baixa
de qualidade ambiental

Desempenho
ambiental
aumentando a taxa de
doentes, aumentam as
preocupações e cansaço dos
prestadores de cuidados de
saude

baixa qualidade
ambiental pode
aumentar a taxa de
doentes

Figura 2. Relação existente entre poluição ambiental e cuidados de saúde (Roberts & Guenther, 2006).

3.2

Sustainable‐Effective Design versus Evidence‐Based Design

A relação entre os dois conceitos já anteriormente apresentados, EBD e EED, tem vindo a ser
discutida, estudada e apresentada, conforme literatura revista (Baum, Shepley, Ginberg, &
Rostenberg, 2009a; Guenther & Vittori, 2013). No entanto, pode dizer‐se que no conceito de
EED não cabem todas as preocupações inerentes ao conceito de construção sustentável. Assim,
torna‐se fundamental a introdução de um novo conceito, Sustainable‐Effective Design (SED),
capaz de refletir todas as questões que devem ser tidas em conta nas metodologias de avaliação
da sustentabilidade dos edifícios hospitalares. A maioria dos estudos que se focam no conceito
EED procuram uma resposta para a conceção de um edifício com o mínimo impacte ambiental
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possível, para que seja gerado um “healing environment”. Tendo em conta este contexto, a
Tabela 2 reflete as sinergias e conflitos entre as estratégias apontadas e defendidas pelo
conceito EBD e as principais categorias das metodologias de avaliação da sustentabilidade em
estudo neste artigo.
Tabela 2. Relação existente entre os princípios defendidos pelo conceito EBD e as principais categorias das
metodologias de avaliação da sustentabilidade dos edifícios hospitalares (Castro, Mateus, & Bragança, 2014).

Princípios EBD
Principais
Categorias

Saúde,
segurança e
bem‐estar
do paciente

Saúde,
segurança e
bem‐estar dos
profissionais

Eficiência
operacional

Tecnologia

Flexibilidade ao
longo do
ciclo‐de‐vida

4

4

3

3

3

4

4

3

4

3
4

Gestão
Saúde e Bem‐
estar
Qualidade dos
serviços
Energia

4

4

4

4

3

3

2

2

Transporte

2

2

3

1

3

Água

1

2

2

1

2

Materiais

2

2

3

4

4

Resíduos
Uso do solo e
ecologia
Poluição

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

4

4

4

3

3

Nota: 1: conflito; 2: possibilidade de conflito; 3: possibilidade de sinergia; 4: sinergia.
Salvo raras exceções, como as categorias “Água” e “Transporte”, todas as restantes categorias
estão intrinsecamente relacionadas com as estratégias defendidas pelo conceito EBD. A maior
parte das categorias apresentam possibilidade de sinergia ou total sinergia com os princípios
defendidos pelo conceito EBD, sendo de realçar a categoria “Qualidade dos Serviços” como a
que apresenta total sinergia com todos os princípios defendidos.
Para um melhor entendimento desta relação, todos os indicadores de cada categoria deveriam
ser tidos em conta numa análise comparativa como a da Tabela 2, a fim de se compreender
quais os indicadores que seguem a par ou não com os princípios defendidos pelo EBD. Da mesma
forma, as melhores práticas do EBD deveriam ser tidas em conta nesta análise. Assim, é
importante salientar que se torna importante ter em conta estas sinergias e conflitos para
melhorar a realidade entre estas duas realidades, a fim de se começar a pensar no conceito SED
como aglutinador de todos estes princípios.
Um dos objetivos destas metodologias é ajudar as equipas projetistas na fase de projeto e
construção. Assim, a combinação entre os princípios defendidos pelo conceito EBD e as
estratégias do conceito EED, é importante para se conseguir alcançar os indicadores que
poderão enquadrar o conceito SED a fim de este ser claramente considerado nas metodologias
de avaliação da sustentabilidade em constante desenvolvimento.
4

O PROCESSO ARQUITETÓNICO

Não existe uma simples reposta que se possa dar à seguinte pergunta: “O que faz um edifício de
saúde ser sustentável?”. Isto acontece porque a sustentabilidade não é um conceito que se
possa medir e qualificar facilmente (Mateus, 2009). No entanto, as metodologias de avaliação
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da sustentabilidade tentam ajudar a encontrar uma resposta cada vez mais clara para esta
pergunta. Assim, elas necessitam de ser o mais abrangentes possível, mas também ser
simultaneamente fáceis de entender e de serem usadas.
Tabela 3. Metodologia de avaliação da sustentabilidade de edifícios de saúde portugueses – estrutura proposta
Dimensões
Categorias
Indicadores
Alterações climáticas e
Impacte ambiental associado ao ciclo de vida dos edifícios
qualidade do ar exterior
Densidade Urbana
Reutilização de solo previamente edificado ou contaminado
Uso do solo e biodiversidade
Uso de plantas autóctones
Seleção do local
Efeito de ilha de calor
Energia primária não renovável
Energia primária renovável
Energia
Energia produzida localmente
Energia elétrica
Reutilização de materiais
Utilização de materiais reciclados
Recurso a materiais certificados
Uso de substitutos de cimento no betão
Ambiental
Recurso à utilização de materiais locais
Materiais e resíduos sólidos
Materiais de acabamento
Condições de armazenamento de resíduos sólidos durante a
fase de utilização do edifício
Resíduos de Construção
Utilização de mercúrio
Mobiliário
Consumo de água
Água
Reutilização de água não potável
Tratamento de águas contaminadas
Emissão de gases poluentes
Monitorização do consumo de energia utilizada para cada
Poluição
fim
Monitorização do consumo de energia utilizada por área de
utilizador
Eficiência da ventilação natural em espaços interiores
Toxicidade dos materiais de acabamento
Contaminação microbiana
Conforto Térmico
Conforto Visual
Conforto e saúde dos
Conforto Acústico
utilizadores
Qualidade do ar interior
Qualidade do ambiente interior
Desenho passivo
Desenvolvimento local
Equipamentos
Social
Acessibilidade a transportes públicos
Mobilidade de baixo impacte
Acessibilidades
Acessibilidade a amenidades
Acessibilidade espacial
Organização espacial e programa interior
Flexibilidade e adaptabilidade
espaciais
Adaptabilidade do espaço
Sensibilização e educação para
Formação dos ocupantes
a sustentabilidade
Qualidade arquitetónica
Implantação e enquadramento
Inovação
Inovação do desenho de projeto
Custo de investimento inicial
Económica
Custos de ciclo de vida
Custos de utilização
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4.1

Contexto Português

Em Portugal, o Ministério da Saúde realizou, em 2008, um documento que enumera as
recomendações e especificações técnicas dos edifícios hospitalares. Neste documento reeditado
em 2012 (ACSS, 2012), encontram‐se detalhadas diversas especialidades, como a arquitetura,
instalações e equipamentos de águas e esgotos, sistemas eléctricos e mecânicos, gestão técnica
centralizada, espaços exteriores, gestão integrada de resíduos, manutenção, etc. A par deste
tipo de documentos, existem outros regulamentos que especificam as exigências de cada espaço
específico ao nível de iluminação, qualidade do ar interior, temperatura, ventilação, etc. No
entanto, no que respeita à gestão sustentável da construção hospitalar não existe nenhum
documento com força de lei, ou de recomendação.
Em 2013, o Ministério da saúde publicou o “Guia de boas práticas para o setor da saúde”, o qual
apresenta‐se como um instrumento de promoção da redução do consumo de energia, de água,
de produção e gestão de resíduos e a disseminação e promoção de comportamentos que
promovam economias de baixo carbono. Este guia pode ser utilizado como uma ferramenta de
disseminação e divulgação das melhores práticas a todos os utilizadores dos edifícios de saúde.
A ideia foi a de demonstrar medidas que exigem custos muito baixos de investimento e a
importância de se começar a introduzir tais preocupações nesta tipologia de edifícios (ACSS,
2013).
5

CONCLUSÕES

Inicialmente estas ferramentas eram apelidadas de “Metodologias de avaliação ambiental dos
edifícios”, mas agora torna‐se cada vez mais apropriado o termo “ Metodologias de avaliação
da sustentabilidade dos edifícios”. Isto tem a ver com a constante evolução e adaptação do
conceito de sustentabilidade. Não é possível falar‐se atualmente apenas de ambiente sem se
pensar nos outros pilares do conceito de Desenvolvimento Sustentável, o social e o económico.
É fundamental que estas duas dimensões não se apresentem apenas em background, mas sim
que assumam presença no desenvolvimento destas metodologias. Assim, a forma de pensar nos
projetos de saúde começa a alterar‐se, uma vez que as questões ligadas à sustentabilidade não
podem mais ser pensadas como mais uns parâmetros a considerar no pensamento de projeto,
mas sim devem estar intrínsecos a todas as exigências que compõe o projeto de um edifício
hospitalar. É por isso que se torna importante falar de Sustainable‐Effective Design (SED) e não
apenas de Evidence‐Based Design (EBD) ou Eco‐Effective Design (EED). Por seu lado as
metodologias de avaliação especificas para edifícios hospitalares devem ser cada vez mais
especificas e abarcarem as necessidades desta tipologia de edifícios, ao invés de serem apenas
adaptações das metodologias gerais para novas construções.
Assim, reforça‐se a importância do desenvolvimento da metodologia de avaliação da
sustentabilidade apresentada neste artigo. Com este propósito, defende‐se que o estudo e
investigação no ramo das metodologias de avaliação para edifícios hospitalares deveriam estar
focados em encontrar o melhor processo de avaliação (que terá de ser um misto entre avaliação
qualitativa e quantitativa) e quais os parâmetros que devem ser presentes à avaliação para cada
indicador proposto.
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ABSTRACT: The European Standard prEN 16627:2013 describes the process of decision‐making
and documentation of the assessment of economic performance of a building within the
concept of sustainability assessment of buildings. It specifies the calculation method, based on
a life cycle assessment (LCA) to evaluate the economic performance of a new or existing building.
The purpose of this article is to present an innovative approach for the development of a
methodology to systematically assess the economic performance of a building within the
sustainability framework, based on a LCA, according to the rules defined in prEN 16627:2013.
The methodology follows the principle of modularity, where aspects and impacts that influence
the economic performance of the building during the stages of its life cycle (namely, before use,
use and end of life) are assigned to categories of each module of the life cycle in which they
occur within the respective stage.
Keywords: Economic performance, Economic, Sustainability, Life Cycle
RESUMO: O projeto de Norma Europeia prEN 16627:2013 descreve o processo de tomada de
decisão e documentação da avaliação do desempenho económico de um edifício dentro do
conceito de avaliação da sustentabilidade de edifícios. Especifica o método de cálculo, com base
na análise de ciclo de vida (ACV) para avaliar o desempenho económico de um edifício novo ou
existente. É objetivo deste artigo apresentar uma abordagem inovadora para o
desenvolvimento de uma metodologia de avaliação sistemática do desempenho económico de
um edifício dentro do conceito sustentabilidade, com base na análise do ciclo de vida (ACV),
conforme as regras estabelecidas na prEN 16627:2013. A metodologia segue o princípio de
modularidade, onde os aspetos e impactos que influenciam o desempenho económico do
edifício durante as etapas do seu ciclo de vida, nomeadamente, a etapa anterior à utilização,
etapa de utilização e a etapa de fim de vida, são atribuídos às categorias de cada módulo do
ciclo de vida em que eles ocorrem dentro da respectiva etapa.
Palavras‐chave: Desempenho económico, Económico, Sustentabilidade, Ciclo de Vida
1.

INTRODUÇÃO

Os sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade de edifícios têm um papel
importante no projeto, construção, utilização, manutenção e desmantelamento de um edifício
que se pretenda sustentável, pois promovem e tornam possível uma melhor integração entre
os aspetos ambientais, sociais e económicos com outros critérios tradicionais de decisão
(Mateus, 2009).
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A Norma prEN 16627:2013 ‐ prEN 16627:2013 ‐ Sustentabilidade das obras de construção –
Avaliação do desempenho económico de edifícios – Método de cálculo, veio dar um importante
contributo para o processo de tomada de decisão e documentação na avaliação de desempenho
económico de um edifício e proporciona o desenvolvimento do conhecimento dos impactes
económicos e a valorização da dimensão económica no âmbito da sustentabilidade na
construção, tendo como base a análise do ciclo de vida do edifício.
A metodologia MAEP‐RB (Methodology of Assessment of Economic Performance ‐ Residential
Buildings) apresentada neste artigo faz parte de um trabalho de investigação em curso e
pretende dar um contributo para a avaliação do desempenho económico de edifícios
residenciais e simultaneamente para a avaliação da sua sustentabilidade económica.
1.1.

Estado da arte

Atualmente, muitos países europeus, bem como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e
Hong Kong, possuem um sistema de avaliação e classificação de desempenho ambiental de
edifícios. O Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)
(Baldwin, 1998), foi pioneiro e lançou as bases de todos os sistemas de avaliação orientados
para o mercado que seriam posteriormente desenvolvidos em todo o mundo, como o HK‐BEAM,
do LEEDTM, CSTB ESCALE e o CASBEE (Silva, 2003). Estes sistemas foram desenvolvidos para
serem facilmente absorvidos por projetistas e pelo mercado em geral. Outros métodos são mais
orientados para a investigação, como o Building Environmental Performance Assessment
Criteria (BEPAC) (Cole, 1993) e seu sucessor, o Green Building Challenge‐GBC (Cole, 2000),
centrados no desenvolvimento metodológico e fundamentação científica.
O objetivo dos métodos anteriormente referidos é a avaliação do desempenho ambiental dos
edifícios. O único sistema que vai além da avaliação de desempenho ambiental é o GBC, que
procura estimar o custo envolvido na obtenção de um determinado nível de desempenho
ambiental, com a intenção de (1) estimular o emprego de métodos de valoração no longo prazo
e de (2) reunir dados para desmistificar o pré‐conceito de que edifícios com melhor desempenho
ambiental são muito mais caros do que um edifício comum. No entanto, o desempenho
económico é balanceado no mesmo nível do que as diversas subcategorias de desempenho
ambiental (Silva, 2003).
Em Portugal, o sistema LiderA assenta no conceito de reposicionar o ambiente na construção,
na perspetiva da sustentabilidade, assumindo‐se como um sistema para liderar pelo ambiente
(Pinheiro, 2008) enquanto o sistema Sustainable Building Tool (SBToolPT‐H) (Mateus, 2011)
comtempla as três dimensões da sustentabilidade, posicionando‐as no mesmo nível hierárquico.
1.2.

Enquadramento normativo Europeu

A metodologia de avaliação desenvolvida teve como ponto de partida os princípios e os
requisitos específicos para a avaliação do desempenho económico de edifícios, no âmbito da
sustentabilidade de edifícios, fornecidos essencialmente pelas seguintes normas Europeias:
 EN 15643‐1:2010 ‐ Sustentabilidade das obras de construção ‐ Avaliação da sustentabili‐
dade dos edifícios ‐ Parte 1: Enquadramento geral;
 EN 15643‐4:2012 ‐ Sustentabilidade das obras de construção ‐ Avaliação da sustentabili‐
dade dos edifícios ‐ Parte 4: Enquadramento para a avaliação do desempenho económico;
 prEN 16627:2013 ‐ Sustentabilidade das obras de construção – Avaliação do desempenho
económico de edifícios – Método de cálculo.
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2.
2.1.

DESENVOLVIMETO DA METODOLOGIA MAEP‐RB
Definição

Este trabalho apresenta uma metodologia para avaliação do desempenho económico de
edifícios residenciais no âmbito da sustentabilidade na construção como base na análise do ciclo
de vida (ACV).
As Normas Europeias EN 15643‐4:2012 e prEN 16627:2013 elaboradas pelo Comité Técnico
CEN/TC 350 “Sustainability of construction works”, contemplam três etapas do ciclo de vida de
um edifício, Etapa anterior à utilização, Etapa de utilização e Etapa fim de vida. Na metodologia
apresentada, a avaliação do desempenho económico do edifício incidiu exclusivamente sobre a
etapa anterior à utilização, quantificando os aspetos e impactos económicos que estão
diretamente ligados aos processos e operações necessários à construção do edifício, utilizando
indicadores quantitativos e qualitativos, os quais são medidos sem juízo de valor, permitindo a
comparação de resultados entre avaliações de edifícios com o mesmo equivalente funcional.
O desenvolvimento desta metodologia para avaliar o desempenho económico (MAEP‐RB)
baseia‐se nos objetivos seguintes:
 Contribuir para o desenvolvimento da dimensão económica no âmbito da sustentabili‐
dade;
 Criar uma metodologia de avaliação sistemática do desempenho económico de um edifício
de habitação dentro do conceito sustentabilidade, como base na ACV, conforme o estabe‐
lecido na prEN 16627:2013;
Para desenvolver MAEP‐RB, serão realizadas as seguintes etapas:
 Seguir o princípio de modularidade, onde os aspetos e impactos que influenciam o desem‐
penho económico do edifício durante as etapas do seu ciclo de vida nomeadamente da
etapa anterior à utilização, são atribuídos a cada módulo do ciclo de vida em que eles
ocorrem dentro da respectiva etapa.
 Estruturar um modelo de custos na construção de edifícios residenciais baseado na hierar‐
quização da divisão das camadas do edifício em, sistemas, elementos, componentes e sub‐
componentes, que permita criar uma base de dados, onde os custos dos recursos de cada
subcomponente são desagregados.
 Desagregar os resultados da avaliação do desempenho económico de edifício em vários
níveis, ou seja, ao nível global do ciclo de vida do edifício, de cada etapa, de cada módulo,
e de cada indicador económico.
 Desenvolver parâmetros que permitam avaliar cada indicador económico previsto na prEN
16627:2013 de forma objetiva.
 Desenvolver uma aplicação informática, que permita a criação de uma base de dados,
adaptada aos objetivos perseguidos e efetue a avaliação do desempenho económico.
A metodologia MAEP‐RB foi desenvolvida com o objetivo de permitir a avaliação do
comportamento de um edifício durante a fase de conceção, isto é, tendo por base o
comportamento previsto para a totalidade do ciclo de vida do edifício. É aconselhável que a
avaliação seja realizada nas fases preliminares de um projeto de construção para que, desde o
início, se possa estimar o desempenho económico do edifício e introduzir medidas que
permitam melhorar o seu desempenho. Os resultados das avaliações são dados importantes no
suporte das tomadas de decisão, pois desta forma as equipas de projeto terão acesso, desde o
início, ao desempenho esperado para o edifício a construir, podendo dessa forma avaliar o
impacto de certas soluções alternativas. O resultado de uma avaliação pode constituir uma
oportunidade para os promotores, utilizadores e projetistas tomarem decisões no sentido da
otimização desempenho económico dos edifícios.
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2.2.

Fronteiras de avaliação

As fronteiras do sistema seguem o princípio da modularidade, onde os processos que
influenciam o desempenho económico do edifício durante o seu ciclo de vida são atribuídos ao
módulo do ciclo em que eles ocorrem.
Ao avaliar o desempenho económico na Etapa Anterior à Utilização, os custos associados aos
módulos A0 a A5 correspondem aos custos diretos e indiretos que ocorrem dentro da fronteira
do edifício, associados à globalidade das fases de conceção e construção de um edifício e
definem uma fronteira que limita a área de intervenção desta metodologia de avaliação
relativamente ao ciclo de vida do edifício. Para os vários módulos, existirão os seguintes limites:
 Módulo A0, custos ocorridos anterior às etapas de produto e de construção.
 Módulos A1‐A3, custos ocorridos na etapa do produto, o custo associado ao produto do
“berço ao portão” da fábrica.
 Módulos A4‐A5, custos dos materiais desde o portão da fábrica até ao estaleiro e os custos
relativos aos processos necessários à construção do edifício.
A figura 1 ilustra a organização dos diferentes módulos utilizados para a avaliação do edifício na
etapa anterior à utilização do ciclo de vida do edifício.
Módulo: A0

Módulo: A1‐3

Módulo: A4‐5

Pré‐construção

Etapa de produto

Etapa de construção

A1:
Fornecimento de matérias‐
primas

A4:
Transporte

A0:
Terrenos, taxas e
aconselhamentos

A2:
Transporte
A3:
Transfomação

A5:
Processo de construçao e
instalação

Figura 1. Módulos de informação do ciclo de vida da Etapa anterior à utilização.

A fronteira física utilizada, o edifício, está em conformidade com as normas EN 15643‐4:2012 e
prEN 16627:2013, incluindo as suas fundações e os arranjos exteriores dentro do perímetro de
implantação do edifício, excluindo da avaliação quaisquer construções permanentes fora do
perímetro de implantação.
Existe uma interdependência entre os módulos de informação do ciclo de vida, a durabilidade
das construções e a vida útil das edificações. Além de a metodologia apresentada avaliar o
desempenho económico de um edifício na Etapa Anterior à Utilização, a subdivisão do edifício
em “camadas” possibilita a integração das restantes etapas do ciclo de vida, nomeadamente a
Etapa de utilização e a Etapa de fim de vida.
Na metodologia MAEP‐RB é proposta uma hierarquização da divisão das “camadas” com base
na terminologia que tem sido habitualmente utilizada. Os edifícios são subdivididos em, sistema,
subsistema, elementos, componentes e subcomponentes. Cada subcomponente será
desagregada nos recursos que o constituem, necessários a sua produção, através da criação de
uma ficha de rendimento integrada numa base de dados.
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Tabela 1. Hierarquização da divisão das camadas dos edifícios (Lista incompleta).

Sistema
Edifício

Subsistemas
Fundações

Superestructura

Envolvente

Interior

Instalações

2.3.

Elementos
Contenção perifé‐
rica

Componentes
Muros de suporte
(...)

Fundações diretas

Sapatas
(...)

Fundações indire‐
tas

Estacas moldadas
(...)

Elementos verticais

Pilares em betão
(...)

Elementos horizon‐
tais

Vigas em betão
(...)

Fachada

Paredes exteriores ‐
Suporte
(...)

Cobertura

Cobertura inclinada
(...)
Paredes interior ‐su‐
porte
(...)

Compartimentação

Acessos

Escada ‐ suporte
(...)

Redes de distribui‐
ção

Rede de abasteci‐
mento de água
(...)

Subcomponentes
Betão
Cofragem
Armadura
Betão
Cofragem
Armadura
Perfuração
Armadura
Betonagem
Betão
Cofragem
Armaduras
Betão
Cofragem
Armadura
Alvenaria de tijolo ce‐
râmico
Alvenaria de blocos de
betão
Estrutura em madeira
Telha cerâmica
Alvenaria de tijolo ce‐
râmico
Alvenaria de blocos de
betão
Madeira
Tubagens em cobre
Acessórios
Equipamento

Estrutura e etapas de avaliação

A metodologia MAEP‐RB para avaliar o desempenho económico segue sete passos (ver figura
2):
1º Passo: A entrada de dados, ficha do edifício e medições do edifício (designação dos
trabalhos e quantidades);
2º Passo: Quantificação dos parâmetros;
3º Passo: Quantificação ao nível de cada indicador por agregação dos respetivos parâmetros;
4º Passo: Quantificação ao nível de cada módulo de informação do ciclo de vida (A0, A1, A2,
A3, A4 e A5) por agregação dos respetivos indicadores;
5º Passo: Quantificação da Etapas, Pré‐construção, Produto e Construção, por agregação dos
respetivos indicadores;
6º Passo: Quantificação do desempenho económico da Etapa Anterior à Utilização por
agregação das Etapas (Pré‐construção, Produto e Construção);
7º Passo: Comunicação dos resultados de forma gráfica e descritiva.
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Agregação dos resultados

TERRENO

Ficha do
edifício

P1

A0.1

à

à

P8

A0.2

A0

Etapa de pré‐
construção
Módulo A0

A1

EDIFÍCOS

+

Componentes
Subcomponente
s

Passos

1º

2º

Indicadores económicos ‐ A1.1 à A5.14

Elementos

Parâmetros ‐ P8 à P65

Subsistema

Quantidades de projeto ‐ Medições

Sistema

Base de dados ‐ Quantificação dos recursos

A2

ARRANJOS
EXTERIORES

3º

Etapa de Produto
Módulos (A1‐A3)

A3

A4
Etapa de
construção
Módulos (A4‐A5)

SAÍDA DE RESULTADOS

Dados

DESEMPENHO ECONÓMICO – ETAPA ANTERIOR À UTILIZAÇÃO

Objeto

A5

4º

5º

6º

7º

Figura 2. Representação esquemática do processo de avaliação da MAEP‐RB.

2.4.

Módulos indicadores e parâmetros

Cada módulo de informações do ciclo de vida (A0, A1, A2, A3, A4 e A5) será avaliado por um
conjunto de indicadores económicos. Os indicadores económicos serão avaliados por um ou
mais parâmetros. A lista inclui 21 indicadores económicos definidos pela prEN 16627:2013, e
sua avaliação é baseada em 65 parâmetros que foram definidos para a metodologia MAEP‐RB
(ver tabela 2).
A subdivisão do edifício efetuada de forma estruturada até ao nível dos subcomponentes (ver
tabela 1), tornou possível a individualização de cada recurso aplicado em obra e a sua
quantificação (unidades, o comprimento, a área, o peso, o volume, etc..) e valor (custo). Neste
estudo, os custos dos materiais utilizados nas fichas de rendimento que integram a base de
dados do método, são referentes aos custos dos materiais no portão do estaleiro da obra.
Por exemplo, conhecendo a quantidade e valor de cada tipo e material aplicado em obra, e com
a adoção de uma matriz pesos (%), torna‐se possível a quantificação do parâmetro P9: Custo das
matérias‐primas, P10: Custo do transporte da matérias‐primas, P11: Custo de transformação
das matérias‐primas e P12: Custo do transporte do portão da fábrica até ao portão do estaleiro.
Tratando‐se de diferentes materiais e com matérias‐primas, processos de transformação e
transporte distintos, os valores percentuais de cada peso serão distintos, sendo o seu somatório
igual a unidade.
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Tabela 2. Indicadores, módulos e parâmetros da Metodologia MAEP‐RB

Etapas
Pré‐Construção

Etapa de Pro‐
duto

Etapa de Cons‐
trução

Módulos

Indicadores

A0:Terrenos, taxas
associadas e
aconselhamento

A0.1:Custo de Compra / aluguer
de terreno/edifício exis‐
tente, taxas e impostos as‐
sociados

P1: Valor do terreno
P2: IMT ‐ Imposto municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis
P3: IS – Imposto de selo

A0.2:Honorários de profissionais
relacionados com aquisi‐
ção do terreno

P4: Custos referentes à mediação
imobiliária
P5: Custos de estudos e viabilidade
P6: Custos com acessória jurídica
P7: Custos de emolumentos do no‐
tário
P8: Custos de emolumentos do re‐
gisto predial

A1:Fornecimento de
matérias‐primas

A1.1: Custo das matérias‐primas

P9: Percentagem em custo de cada
tipo de material utilizado

A2:Transporte da
matérias‐primas

A2.1: Custo do transporte das
matérias‐primas

P10: Percentagem em custo de cada
tipo de material utilizado

A3:Produção

A3.1: Custo de transformação
das matérias‐primas

P11: Percentagem em custo de cada
tipo de material utilizado

A4:Transporte

A4.1: Custo de transporte de ma‐
teriais e produtos da fá‐
brica até ao estaleiro
A4.2: Custo do transporte de
equipamento de e para o
estaleiro da obra
A5.1:Custo com arranjos exterio‐
res e obras de paisagismo

P12: Percentagem em custo de cada
tipo de material utilizado

A5.2: Custo de armazenamento
dos produtos

P21: Percentagem em custo por
cada tipo de material utilizado

A5.3: Custo de transporte dos
materias dentro do esta‐
leiro

P22: Custo dos equipamentos relaci‐
onados com a realização dos
subcomponentes

A5.4: Custo de trabalhos temporá‐
rios necessários a implanta‐
ção da obra, incluindo fora
do estaleiro

P23: Custo de estaleiro, percentual
do valor global dos custos dire‐
tos

A5.5: Custo de produção e trans‐
formação de um produto
dentro do estaleiro

P24: Custo da mão‐de‐obra.
P25: Custo do equipamento
P26: Custo do combustível
P27: Custo da água

A5.6: Custo de aquecimento, arre‐
fecimento, ventilação e con‐
trole de humidade no pro‐
cesso de construção

P28: Custo do equipamento
P29: Custo da eletricidade

A5.7: Custo de instalação de pro‐
dutos dentro da edificação

P30: Custo da mão‐de‐obra
P31: Custo de equipamento
P32: Custo de materiais auxiliares

A5.8: Custo da água para refrigera‐
ção e limpeza de máquinas
no estaleiro

P33: Custo da água de refrigeração e
limpeza

A5.9: Custo de gestão dos resí‐
duos RCD

P34: Custo da triagem dos RCD
P35: Custo de acondicionamento dos
RCD
P36: Valor das taxas

A5:Processo de
construção e
instalação

Parâmetros

P13: Percentagem sobre o custo de
estaleiro
P14: Custo do movimento de terras
P15: Custo de estruturas e vedação
P16: Custo das pavimentações
P17: Custo das redes hidráulicas
P18: Custo da iluminação exterior
P19: Custo de equipamentos de lazer
P20: Custo de sementeiras e planta‐
ções
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Tabela 2. Indicadores, módulos e parâmetros da Metodologia MAEP‐RB (Continuação)

Etapas
Etapa de Cons‐
trução

Módulos

Indicadores

Parâmetros

A5: Processo de
construção e ins‐
talação s

A5.10: Custo de transporte de re‐
síduos RCD

P37: Custo de transporte dos RCD

A5.11: Custos inerentes à dotar
o edifício de condições
para entrega, pronto a
utilizar

A5.12: Custo relativos a honorá‐
rios de profissionais rela‐
cionados com a constru‐
ção

P38: Custo do ramal de saneamento
de águas residuais domésticas
P39: Custo do ramal de saneamento
de águas residuais pluviais
P40: Custo do ramal de abasteci‐
mento de água.
P41: Custo do ramal de eletricidade
P42: Custo do ramal de abasteci‐
mento de gás
P43: Custo do ramal de telecomuni‐
cações
P44: Custo de limpeza
P45: Honorários da equipa de projeto
P46: Honorários de fiscalização
P47: Honorários do diretor técnico
P48: Honorários da equipa de segu‐
rança e saúde no trabalho

A5.13: Custos relativos a impos‐
tos, taxas, licenças de
construção e inspeções

P49: Taxa de licenciamento
P50: Taxa licença de construção
P51: Taxa de certificações do pro‐
jeto de gás
P52: Taxa de certificação do projeto
térmico
P53: Taxa de certificação do projeto
elétrico
P54: Taxa de verificação do projeto
de segurança contra incêndios
P55: Taxa de certificação do projeto
de telecomunicações
P56: Taxa de certificação do projeto
de SNS
P57: Taxa de certificação da rede de
gás
P58: Taxa de certificação energética
P59: Taxa de certificação rede elétrica
P60: Taxa de certificação rede de tele‐
comunicações
P61: Taxa de vistoria dos Serviços
Municipalizados
P62: Taxa de vistoria dos ANPC
P63: Taxa de vistoria do SNS
P64: Taxa do IVA

A5.14: Incentivos ou subsídios

P65: Valor do incentivo

Outros parâmetros são obtidos diretamente da “Ficha do Edifício” e não quantificados a partir
da basse de dados do método. A “Ficha do edifício” contém informações sobre o imóvel (valor
da transação do terreno, valor patrimonial, localização, área de construção) e sobre os
profissionais que intervieram na aquisição do imóvel (mediadores imobiliários, apoio técnico e
apoio jurídico), transmitidas pelo Dono‐de‐obra, dado tratar‐se de valores subjetivos
dependentes da negociação direta entre o Dono‐de‐obra e um terceiro. Como por exemplo os
parâmetros; P1: Valor do terreno, P4: Valor dos custos referentes à mediação imobiliária; P5:
Valor dos custos inerentes à estudos e viabilidade; P6: Valor dos custos com assessoria jurídica1;
P7: Valor dos custos referentes à emolumentos do notário.
2.5.

Comunicação dos resultados

De acordo com a prEN16627:2013, a comunicação dos resultados da avaliação do desempenho
económico da Etapa anterior à utilização conterá a seguinte informação:
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Comunicação dos resultados da avaliação por indicador económico, por módulo, por eta‐
pas e pela Etapa anterior à utilização, sem aplicação de qualquer taxa de juro;
Agregação dos custos aos vários níveis do ciclo de vida;
Apresentação gráfica e em lista dos resultados da avaliação.




Exemplifica‐se, nas figuras 3 a 5, a apresentação gráfica dos resultados de uma avaliação do
desempenho económico de um edifício residencial com a área bruta de construção de 2117 m2,
constituído por cave rés‐do‐chão+3 pisos, composto por 24 fogos. O custo do terreno foi
204.000,00€ e a comissão imobiliária 5%. Valor total da construção 1.862.848,00 €.
LEGENDA:
A0.1
A5.14

A0.2

A5.13

A1.1

A5.12

A2.1

A5.11

A3.1

A5.10

A4.1

A5.9

A4.2

A5.8

A5.1

A5.7

A5.2
A5.6

A5.5

A5.4

A5.3

A0.1: Custo do terreno e impostos

‐ € 218892

A0.2: Honorários de profissionais

‐ € 16586

A1.1: Matérias‐primas

‐ € 118626

A2.1: Transporte das matérias‐primas

‐ € 158168

A3.1: Transformação das matérias‐primas

‐ € 316337

A4.1: Transporte dos materiais até estaleiro

‐ € 197710

A4.2: Transporte equipamento no estaleiro

‐€

A5.1: Arranjos exteriores e paisagismo

‐ € 225954

7061

A5.2: Armazenamento dos materiais

‐€

A5.3: Transporte materiais no estaleiro

‐ € 11862

A5.4: Estaleiro e obras temporárias

‐ € 141221

A5.5: Produção e transformação dos materiais

‐ € 288092

A5 6: Controlo da temperatura e humidade

‐ € 21183

7098

Figura 3. Desempenho económico – Agregação dos custos ao nível dos indicadores
A0
1.000.000
800.000

A5

600.000

A1

400.000

LEGENDA:

200.000
0

A4

A2

A0: Terrenos e taxas associadas

‐ € 227411

A1: Fornecimento de matérias‐primas

‐ € 118626

A2: Transporte das matérias‐primas

‐ € 158168

A3

Figura 4. Desempenho económico – Agregação dos custos ao nível dos módulos

PC
1.500.000

LEGENDA:

1.000.000
500.000
0

EC

EP

PC: Pré‐construção (A0)

‐ € 227411

EP: Etapa do Produto (A1+A2+A3)

‐ € 593131

Figura 5. Desempenho económico – Agregação dos custos ao nível das etapas

3.

CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta uma metodologia para a avaliação do desempenho económico do
edifício de acordo com a prEN 16627:2013. Esta metodologia, MAEP‐RB, baseia‐se na subdivisão
do edifício em sistema, subsistemas, elementos, componentes e subcomponentes.
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A estrutura da MAEP‐RB foi concebida para avaliar o desempenho económico de edifícios com
base na análise do ciclo de vida na Etapa anterior à utilização, mas também é aplicável às etapas
de utilização e de fim de vida, após o desenvolvimento dos respetivos indicadores e parâmetros.
A avaliação simultânea de todas as dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e
económica) permitirá aos decisores quantificar os impactos que ocorrem numa das dimensões,
quando em fase de projeto optam por uma solução imposta por uma das dimensões. A aplicação
e o desenvolvimento desta metodologia contribuirão para uma melhor compreensão da
importância relativa de cada dimensão da sustentabilidade dos sistemas de avaliação de
edifícios.
A metodologia apresentada ainda está em uma fase inicial e será desenvolvida para a avaliação
da sustentabilidade económica de edifícios, atribuindo‐lhes níveis de sustentabilidade, após a
normalização de todos os parâmetros e o estudo da importância relativa entre os parâmetros,
os indicadores, os módulos e as etapas para determinação dos pesos relativos.
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ABSTRACT: Nowadays, the sustainability of buildings has an extreme importance. This concept
goes towards the European aims of the Program Horizon 2020, which concerns about the
reduction of the environmental impacts through such aspects as the energy efficiency and
renewable technologies, among others. Sustainability is an extremely broad concept but, in this
work, it is intended to include the concept of sustainability in buildings. Within the concept that
aims the integration of environmental, social and economic levels towards the preservation of
the planet and the integrity of the users, there are, currently, several types of tools of
environmental certification that are applicable to the construction industry (LEED, BREEAM,
DGNB, SBTool, among others). Within this context, it is highlighted the tool SBTool (Sustainable
Building Tool) that is employed in several countries and can be subject to review in institutions
of basic education, which are the base for the formation of the critical masses and for the
development of a country. The main aim of this research is to select indicators that can be used
in a methodology for sustainability assessment (SBTool) of school buildings in Portugal and in
Brazil. In order to achieve it, it will also be analyzed other methodologies that already
incorporate parameters directly related with the schools environment, such as BREEAM or LEED.
Keywords: SBTool, school buildings, sustainability assessment methodologies, iiSBE.
1.

INTRODUCTION

The concept of sustainable development has achieved worldwide prominence in 1970 after the
proclamation of the Year of the Environment by the United Nations, and appeared as a result of
the awareness and concern of society with the shortage of natural resources (Castanheira,
2013). "Sustainable development is defined as being a development that meets the needs of the
present generation without compromising the capability of future generations to meet their
own needs" (WCDE, 1989).
Charles Kibert (1994) introduced for the first time the concept of sustainable construction as
being the “creation and responsible management of a healthy built environment, taking in
consideration the ecological principles and the efficient use of the resources". Sustainable
construction ought to seek a balance between the environmental, social and economic levels in
the construction sector.
Some advances have been made intended to boost the implementation of sustainable
construction in the planet, specially the research and development of tools for sustainability
assessment of buildings. As a result of the use of these tools, it has been made possible to
improve the sustainability in building construction (Mateus & Bragança, 2011).
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They also made easy to distinguish between sustainable and unsustainable practices, thus
facilitating conscientious choices and the making of decisions, both in the project and in the
construction phases. Therefore, in different countries were developed tools such as SBTool
(Sustainable Building Tool) , LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), CASBEE (Comprehensive
Assessment System for Building Environmental Efficiency), HQE (High Environmental Quality),
NABERS (National Australian Built Environment Rating System), among others, tools that allow
the implementation of sustainability assessments of buildings (Mateus & Bragança, 2011).
The previously mentioned tools were created with the aim of being adapted to all types of
constructions. However, it was gradually felt the necessity of creating tools for specific buildings
such as residences, offices, shopping centers, hospitals and others.
The SBToolPT (Sustainable Building Tool – Portugal) had already categorized into specific
methodologies, such as SBToolPT‐H (Sustainable Building Tool – Portugal for residential
building), that is considered as residential constructions (Mateus & Bragança 2009), as well as
methodologies for Office and Tourism buildings and Construction Environment, that are at the
moment waiting to be validated by the association iiSBE‐PT (International Initiative for a
Sustainable Built Environment –Portugal).
LEED and BREEAM methodologies have already created specific systems for schools. This is
crucial because the environment of schools is extremely unique. Students and teachers spend
many hours a day surrounded by the school environment and, as a consequence, this specific
environment has a great influence on the students’ and teachers’ quality of life.
Bearing the mentioned advantages in mind, this paper aims to analyze the importance of the
use of sustainability indicators to reach and develop strategies for the regeneration of school
buildings, taking into account the sustainability assessment tool SBTool, which is based on the
international methodology iiSBE.
These indicators will be applied in some Portuguese schools in order to be tested and validated.
It is also intended to extend the application of these indicators to some schools in Juiz de Fora,
Brazil.
The study is being developed for the Portuguese reality, as the base methodology being used,
SBTool, has already been adapted to other building typologies, according to the Portuguese
reality. Brazil is in strong construction development, thus increasingly demonstrating a concern
for sustainability. Portugal has great experience in developing sustainability assessment
methodologies, and therefore, can help Brazil to take its first steps.
Nevertheless, Brazil is quite heterogeneous, which implies a very extensive work to develop a
methodology applicable to the whole country. Therefore, and given the deadline to complete
this word, only a city – Juiz de Fora – will be chosen, to begin the development and
implementation of a sustainability assessment tool in the country.
2.

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

2.1 Sustainability assessment methodologies
The environmental impact caused by the construction sector has increased these past few
decades. The activities inherent to the construction industry are at the top of the main
responsible for pollution and also responsible for the consumption of 25‐40% of the energy and
50% of the raw materials extracted from earth in the member countries of OCDE (Organization
for Economic Co‐operation and Development) (Gervásio, 2010).
As a response to these problems, a few initiatives started to emerge and led to the first
methodologies for the assessment of sustainability for constructions. Over the years, there was
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a progress and several methodologies for environmental assessment of building were created
(Gu et al., 2006).
Since the rating system has profound impact on the results of the evaluation, there has been a
special attention on the evaluation studies and on the strategies utilized to allocate the credits
and questions assessed. These methodologies are adapted according to the region and the
country in question and aim to contribute to a reduction of the overall environmental impact.
The most used methodologies are the following (Gu et al., 2006): BREEAM, LEED, AQUA(Alta
Qualidade Ambiental meaning High Quality Environment), SBTool, CASBEE, HQE, Green Star,
NABER, Eco profile, PromisE, DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), BCA (Building
and Construction Authority) Green Mark Scheme.
2.2 Examples of environmental methodologies used in schools
After the previously description about the most common sustainability assessment
methodologies for buildings, it will be now mentioned some methodologies for the evaluation
of sustainability applied exclusively in school construction, as LEED for schools 2009 and BREEAM
Schools 2004, with the main purpose of select the aspects that may be more suitable to the
methodology that will be developed in the frame of this work.
The LEED for Schools can be used in the design and construction of new schools, being also
adaptable to existing schools, and its certification can be divided in two stages: design and
construction (LEED for Schools, 2009). The LEED method evaluates a building through the
analysis of seven prerequisites and credits.
The prerequisites and credits for LEED certification is concerned about: sustainable sites;
efficient utilization of water; energy and atmosphere; material and resources used; indoor
environmental quality; innovative design and prioritization of the region.
Another typical feature of LEED is that it does not specify weights for categories, so the building
is rated by the result of points obtained by the sum of the criteria, and it also gives importance
to the specific features of the site. The certification is given to the buildings that achieve a
minimum number of points and fulfil the prerequisites of the system (LEED for School, 2009).
BREEAM Schools has been designed specifically for the assessment of the following educational
establishments: schools (elementary and middle school, and academies), colleges (further and
higher education/vocational colleges), pre‐school (nursery schools and children’s center), and
Institutions such as the learning resource center, student union, teaching facility,
laboratory/workshop/studio, student residential accommodation (Multi‐Residential) or a
mixture of these types.
In 2004 was review the requirements and objectives of BREEAM for schools. The BREEAM
Schools is a methodology of environmental certification pointed towards new schools and
existing buildings. It considers nine factors of environmental impact that should be assessed in
accordance with the rules of the BRE (Building Research Establishment): health and life quality,
ecological values, energy, management, materials, transport, water; land used and pollution
(BREEAM Schools 2004).
These two methodologies for sustainability assessment applied specifically to school buildings
intend to help in the choice of the most appropriate indicators for the methodology to be
developed for schools in Portugal. It has been realized that these methodologies have different
priorities according to their objectives, location, social and economic aspects and the reality of
the region where the building is located but they are an excellent base for this paper.
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2.3 Analysis and choice of methodology
There are already some methodologies specifically utilized in school, such as LEED and BREEAM.
Although being the most widely recognized environmental methods, being currently applied in
the construction industry worldwide, they are not suitable for the purpose of this work. The
BREEAM methodology is complicated, very strict and with an extremely complex process of
accuracy. LEED, despite of being a method that allows an easy calculation, has been adapted to
suit the US market. BREEAM uses European and UK codes while LEED is more dominated by the
ASHRAE standards (Rezaallah et. al, 2012).
The choice of the methodology SBTool (Sustainable Building Tool) has been made because it
allows a higher possibility of adjustment of the parameters evaluated in each dimension,
considering the typology, location and the function of the building, which demonstrates the
greater flexibility of this methodology. It also reduces subjectivity, making it more adaptable to
the local conditions in relation to other more rigid and extensive systems (Barbosa, 2013).
This work will also be based on the results of the project Portuguese SBToolPT STP‐ Portuguese
Sustainable Building Tool Methodologies to Tourism Commercial and Urban Planning Projects
(Barbosa, 2013), funded by the ADI (Agency Of Innovation), under the QREN program (Barbosa,
2013). This tool is at the moment waiting to be validated by SBTool and iiSBE association.
This methodology was chosen because it is the newest system based on SBTool, made to be
applied in Portugal, and also because the categories that it uses are more suitable to school
buildings than the SBToolPT for homes. Furthermore, being that methodology elaborated in
Portugal, makes it the one that best suits the Portuguese reality, since it is easier to adapt to the
Portuguese conditions, thus eliminating the necessity of using methodologies elaborated for
other countries, as LEED and BREEAM.
The indicators for the evaluation of sustainability in schools will be based on the methodology
mentioned above since it has the same structure, being divided into categories, indicators, and
comparing the performance levels of the studied building with practices of reference. It will be
adapted to the specific characteristics of the school buildings, which will lead to some
differences in what to the practices of reference is concerned. It will also lead to the adding or
to the removal of indicators from the methods of evaluation, as well as the change of weights
related to these indicators.
2.

CHARACTERIZATION OF BRAZILIAN AND PORTUGUESE SCHOOLS

In this part of the paper are reported sustainability assessment of school buildings and also some
fundamental characteristics of the school buildings that are used in this work, in Portugal and in
Juiz de Fora, Brazil. It is giving more information about the context where the indicators that can
be used in a methodology for sustainability assessment of school buildings will be performed.
2.1 Methods of sustainability assessment in Brazil
Nowadays, several buildings that search for sustainable certification in Brazil are trying to obtain
resources to acquire licenses from the government relying on the availability of a large number
of enterprises or governmental institutions that invest and encourage green building. The
sustainability certifications as LEED, AQUA and PROCEL already operate in Brazil for few years.
The English BREEAM certifications and German DGNB just start to be offered for companies in
Brazil (Portal Itambé, 2013).
The LEED was the first Certification of Sustainability for buildings that was used in Brazil, in 2007.
Since then, this certifier registers 449 projects. From the research coordinated by UNICAMP,
they began outlining the methodology in São Paulo, and soon it was implemented for validation
in other regions of Brazil (Silva et al, 2000).
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The AQUA System was created in 2007, was developed by Carlos Alberto Vanzolini Foundation
with the Polytechnic School of USP by adapting the French system HQE with the norms of ABNT.
There are about 65 projects in process or already certified in Brazil Today (Fundação Vanzolini
2013).
The PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) Program was launched in
1985 by the Federal Government, and is currently being managed by an Executive Secretariat
subordinated to Eletrobras. This program has the objective to mobilize society and strategies to
reduce energy waste by investing in building new projects and environmental awareness, and
thus contributing to the preservation of natural areas. Eletrobras elaborated PROCEL Build
Program, which invests in professional and technological training, seeking to create solutions
related to the Brazilian reality (ELETROBRÁS, 2013).
The Casa Azul, program of the Bank Caixa Econômica Federal, is specific to public housing, given
the housing projects that are funded by the Brazilian Federal Bank (Caixa Econômica Federal),
currently has 10 candidates under evaluation (Capello 2011).
The BREEAM only started to operate in the Brazilian market in 2012 and has only 2 buildings
located in Rio de Janeiro with this certification. The reason that was just a few buildings with
this certification is because it had no patterns that fit in Brazilian reality. The situation is changing
and it is being prepared a new version of this methodology that adapts to all regions of Brazil.
2.2

Methods of sustainability assessment in Portugal

As a result of the Conference of Rio de Janeiro, the European Commission established the
European Conference on Sustainable Cities in 1994, seeking to set foundations for the
implementation of Agenda 21 adapted to European reality. That resulted in the Charter of
European Cities, which established practices and policies for sustainable development
(Commission of the European Communities, 1994).
In 1993 took place in Lisbon the Lisbon Summit, where the Commission sought to broaden the
vision of sustainable development, making it a long‐term perspective. The National Strategy for
Sustainable Development of Portugal was published in 2002 and updated in 2005 with the
objective of making Portugal one of the most competitive countries of the European Union on
environmental quality and social responsibility until 2015 (Torgal & Jalali, 2007).
Portugal was the European country that has made new buildings, without worrying about
concepts as reuse and rehabilitation. The number of residential buildings in Portuguese cities
doubled between 1970 and 2000, even if there were no demographic growth to justify this
attitude.
Currently, Portugal includes a total of 477 public schools, construction which began at the end
of the nineteen century. Around 23 % were built before the end of the 60s and the other (77 %)
correspond to the period of expansion of the school network and increased compulsory
schooling, from six to nine years. 46 % of schools were built in the 80s.
These schools form a heterogeneous group, both in terms of conditions of architectural and
construction quality as morphological type buildings. Although it is mainly composed of
standardized solutions, arising from the use of serial construction and use of project type,
comprises buildings with a recognized asset value and also has some projects with innovative
solutions in construction and spatial terms (Portal Parque Escolar).
Portugal currently applies some International Systems of Sustainability Assessment, which were
previously cited, LEED, BREEAM and the SBTool. Other systems have been developed and
adapted according to the needs, requirements and reality of the country, such as Natura Domus,
LiderA and SBtoolPT (Portal da Construção Sustentável).
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• NATURA DOMUS system was developed by SGS (Societe Generale de Surveillance) in 2005
and it is available in Portugal since 2008. The Natura Domus system in conjunction with Domus
Qual cares about quality and sustainability of a building, acting on 4 levels: design, construction,
demolition or rehabilitation and resource management (Portal da Construção Sustentável).
• SBToolPT is a tool that allows the evaluation, recognition and certification of sustainability of
buildings, based on the international SBTool. It was released in 2009, developed by the
University of Minho and approved by iiSBE (Portal da Construção Sustentável).
• LiderA is an environmental certification system, developed in 2005 by the IST (Instituto
Superior Técnico de Lisboa) and has been available since 2009 on version 2.0. This is a
Portuguese volunteer system that seeks an efficient and integrated manner to support the
evaluation and certification of sustainability of buildings from the design phase to use by
customers, given at strategic levels and project management (LiderA, 2005).
3.

SELECTION OF KEY INDICATORS

The methodology proposed in this work is similar to SBToolPT‐S (Sustainable Building Tool –
Portugal, Service building). The evaluation is in accordance with the calculation of the
performance level of the building, using some parameters related to social, economic and
environmental aspects and comparison with national practices references with the help of Diaz‐
Baltero equation (Díaz‐Baltero, 2004).
Each indicator should be calculated on your specific weight to get the result according to the
performance of the building. The value of the global performance of a building should not be
used alone to report the sustainability of a building, since this always have to be together with
the result of macro indicators (environment, society and economy). Therefore, to obtain a better
solution to improve the sustainability of a building, there must always be a compromise between
all macro indicators (Mateus, 2009).
The macro indicators are:
• Category ‐ combination of indicators to demonstrate the performance of the building;
• Dimension of Sustainable Development ‐ environment, society, economy and sustainability of
the area;
• Global performance (Level of Sustainability) ‐ summarizes the dimensions into a single value.
All categories used in the construction assessment SBToolPT‐S will be used in SBToolPT for
schools, adding a new social category ‐ consciousness and education for sustainability, and their
respective indicators.
This category, consciousness and education for sustainability, which was part of the first
SBToolPT (Mateus, 2009), will return to construction assessment for schools, but in different
format, with the social concern of the necessity awareness of sustainability. The school is used
as a vehicle for disseminating the importance that the experience of sustainability has in
people's lives, using students as tools, as these can spread this idea in the family and in the
society in which they live, making this part of their daily life in a natural way.
The weight of each indicator reflects on the results. Even though some indicators have greater
relevance than others, there is not yet a consensus related to a methodology that define the
specific weight for each, these being used as the priorities and context factors that interfere in
the life cycle of buildings (Mateus, 2009). The weight given to the indicators on the methodology
to be developed will be given in accordance with the priorities that the school environment has.
As a result of the use of a new category, Consciousness and Education for Sustainability, and
their respective indicators, and also for being this methodology adapted to a new environment,
school building, there will be some modifications related to weights of indicators.
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After the study and analysis of indicators and categories existent in other sustainability
assessment methodologies, LEED for School and BREEAM Schools, and also in the system
SBToolPT for other types of buildings, some conclusions were drawn related to indicators and
categories more suitable to the methodology presented in this paper for the evaluation of
schools. The following table shows the dimensions, categories and indicators in the
methodology for schools, based in SBToolPT‐ S.
Table 1: Categories and Indicators in the methodology for school, based in SBToolPT ‐ S

Dimension
ENVIRONMENT

Category
C1. Climate Change and out‐
door air quality
C2. Biodiversity and land use

C3. Energy

C4. Materials, solid residues
and resources management

C5. Water

SOCIETY

ECONOMY

4.

C6. User health and comfort

C7. Accessibility
C8. Security
C9.Consciousness and educa‐
tion for sustainability
C10. Life cycle costs
C11: Sustainability of the area

ID
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28

Indicador
Life cycle environmental impacts
Heat island effects
Land use efficiency
Sustainable location
Local biodiversity protection during construction
Certificated wooded materials
Energy consumption
Renewable Energy
Commissioning
Reuse of materials
Materials with recycled content
Construction and demolition wastes
Environmental management plan
Flexibility and adaptability
Water consumption
Water treatment and Recycling
Storm water management
Indoor air quality
Thermal Comfort
Visual Comfort
Acoustic Comfort
Mobility plan
Occupants security
Consciousness of sustainability
Educational materials
Life cycle costs
Accessibility to public transport
Accessibility to amenities

CONCLUSION

The analysis and choice of indicators specifically directed to school buildings is important to help
the development of a methodology of assessment of school buildings for Portugal. This meth‐
odology will be applied in some Portuguese schools in order to be tested and validated. It will
also be applied in Brazil with the intent of disseminating and implementing the practice of this
methodology in the country.
The indicators that can be used in a methodology for sustainability assessment of school build‐
ings is to be analyzed and chosen according to its specific characteristics and adapted to the
Portuguese reality, allowing to be one of the most flexible methodologies compared with others.
Therefore, it is the one that best suits the Brazilian reality, because it can be easily adapted to
all regions in Brazil.
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ABSTRACT: The study presents an evaluation of the Life‐cycle Analisys (LCA) of external wall
system Quarter log. The objective was to simulate and evaluate qualitative and quantitative
through the software SimaPro, a Life‐cycle Analysis (LCA) of the external wall system of a house
at Espírito Santo, Brazil. As main result, it was found that Quarter log system – Eucalyptus wood
– presents itself like a system that corresponds to environmental principles of sustainability. In
your LCA, the flow with higher environmental significance is associated with difficulty to manage
the construction waste in this zone and the impact generated in the manufacture of materials
that make the system. In this sense, not only recommended the use of the system studied, but
also a possible improvement of the same through changes in materials that have a higher
environmental impact diagnosed.
Keywords: LCA, sustainability, SimaPro, external wall system, wood.
RESUMO: O presente estudo apresenta uma avaliação da Análise do Ciclo de Vida (ACV) do
sistema de vedação vertical em madeira Quarter log. O objetivo da pesquisa é simular e avaliar
de modo qualitativo e quantitativo através da ferramenta SimaPro, a ACV do sistema de vedação
de uma edificação unifamiliar, na região do Espírito Santo, Brasil. Como principal resultado,
constatou‐se que, o sistema Quarter log – em madeira de eucalipto –, apresenta‐se como uma
opção construtiva coerente aos principios ambientais do conceito de sustentabilidade, onde em
sua ACV, o fluxo de maior significância ambiental é associado à dificuldade em gestionar os
resíduos da construção na região e pelo impacto gerado na fabricação de materiais que o
compõem. Nesse sentido, conclue‐se que o uso do sistema de vedação pode ser recomendado,
sendo que, uma possível melhora pode ser obtida através de alterações nos materiais
diagnosticados como ambientalmente impactantes.
Palavras‐chave: ACV, sustentabilidade, SimaPro, vedação, madeira.
1

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Marques Neto (2005), afirma que o setor da construção civil é tecnologicamente atrasado
decorrente principalmente da variabilidade dos processos construtivos, da falta de qualificação
profissional, pouca utilização de novas tecnologias e alto grau de desperdício de materiais. O
setor é ainda responsável por fundamental participação econômica no produto interno bruto
(PIB) de diversos países. Neste contexto, há a preocupação dos profissionais responsáveis em
promover melhorias nos processos construtivos e também na metodologia projetual.
A fim de avaliar os impactos ambientais gerados pelo setor da construção civil, a Análise do Ciclo
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de Vida (ACV) apresenta‐se como metodologia internacionalmente reconhecida que permite
estabelecer de maneira estruturada e holística, um resultado para visualização e quantificação
dos possíveis impactos resultantes de todos os estágios do ciclo de vida do produto, processo
ou sistema, sendo ferramenta auxiliadora para melhoria de processos construtivos de caráter
mais sustentável.
Para essa pesquisa, buscou‐se utilizar o ACV como metodologia de análise, considerando como
objeto de estudo um sistema inovador de vedação vertical em madeira que, já avaliado sob os
aspectos físico‐mecânicos (Altoé 2015) e, teoricamente, com melhores resultados em termos
ambientais quando comparado ao método tradicional de construção para vedações verticais em
toras. O sistema de vedação vertical estudado foi denominado como Quarter log, composto por
toras de madeira de eucalipto (Eucalyptus grandis) na forma roliça, que busca a facilidade de
execução, uso de matéria prima local e mínima necessidade de mão de obra especializada (Altoé
2015), visando atender como população alvo, a parcela rural residente no Estado do Espírito
Santo, Brasil.
2

OBJETIVO

O objetivo foi aplicar a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de acordo com a ISO 14040
em um sistema de vedação vertical em madeira Quarter log e analisar os principais impactos
ambientais resultantes. Os resultados obtidos visaram, prioritariamente, obter informações para
que, se necessário, possam ser propostas alterações no método de construção de edificios rurais
no Espírito Santo, Brasil, de modo a possibilitar menores impactos ambientais.
3

METODOLOGIA

Segundo a norma ISO 14040, a metodologia do ACV respeita quatro fases: 1. definição de
objetivo e escopo do estudo; 2. realização de um inventário dos consumos (matéria e energia)
e as emissões de cada etapa do ciclo de vida; 3. avaliação dos impactos que estes consumos e
emissões podem provocar no meio ambiente; e por fim, 4. interpretação dos resultados.
Considerando a interpretação do ciclo de vida do “berço ao túmulo” (Silva 2005), as fases de
avaliação incluem a fabricação deste produto ou de materiais que compõem um sistema; a
produção de suas matérias‐primas; a sua utilização e manutenção; e a gestão de resíduos, uma
vez terminado sua vida útil.
3.1 Unidade funcional
A função do sistema de vedação é a proteção dos ambientes contra a ação de agentes externos
indesejáveis (correntes de ar, águas da chuva, raios visuais, som, calor ou frio, animais, ação do
fogo, etc.) e como suporte de instalações prediais e de equipamentos diversos, atendendo aos
padrões de habitabilidade e de segurança de seus usuários e à normalização pertinente (Silva e
Nascimento 2007).
A unidade funcional é a unidade que será encaminhada para todas as entradas e saídas do
sistema. Para uma análise entre dois sistemas, a unidade funcional deve servir de parâmetro, de
maneira a possibilitar um comparativo honesto e igualitário entre os diferentes materiais ou
sistemas que atendam a uma mesma função, neste caso, a de vedação. Assim, a unidade
funcional usada foi a “quantidade de material (kg) usado para atender a área de 1m² de vedação
da edificação”.
3.2 Sistema
O sistema Quarter log é um sistema de vedação vertical desenvolvido a partir da configuração
básica de toras de madeira divididas longitudinalmente em quatro partes iguais, após a retirada
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das costaneiras, empilhadas e costuradas por uma barra rosqueada, como apresentado nas fi‐
guras 1 e 2 (Altoé, 2014).

Figura 1. Detalhe de execução e montagem do sistema Quarter log. Fonte: adaptado de Altoé (2014)

Figura 2. Teste inicial de montagem do sistema. Imagem: Emanuella Sossai Altoé

O sistema estudado é representado pelo diagrama de processos. São considerados os
subsistemas de fabricação e processamento de matérias‐primas, montagem e instalação dos
sistemas e processamento e gestão de resíduos.

Figura 3. Diagrama de processo do sistema Quarter log.
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No sistema Quarter log, a fabricação e processamento de matérias‐primas se divididem em fa‐
bricação e processamento da madeira (Eucalyptus grandis) e fabricação e processamento do aço
(usado na fixação das toras em madeira).
A montagem e instalação inclui o transporte de matérias‐primas de seu local de origem, a mon‐
tagem, a distribuição dos elementos auxiliares à instalação dos painéis Quarter log, e por fim, a
instalação do próprio painel.
Na gestão de resíduos, foi considerado que com o fim do uso do painel, as peças serão desmon‐
tadas e separados seus materiais, direcionando‐os a um depósito ou a um processo de recicla‐
gem, quando possível. Foram excluídos da análise do processo os resíduos de produtos não
significativos, como por exemplo, materiais de vedação usados como reparo ao longo do uso do
painel. Tampouco foi considerado o subsistema de uso e manutenção, ou possíveis materiais
necessários para a manutenção, visto que tais valores não poderiam ser estimados de uma
forma confiável.
3.3 O inventário do Ciclo de Vida
Para análise do inventário foi feita uma avaliação dos materiais e da energia do sistema. O in‐
ventário foi executado a partir dos subsistemas já descritos na figura 3. Nas etapas de obtenção
de energia, de transporte, e de gestão de resíduos foram considerados:
 A energia térmica utilizada e as emissões associadas, que incluem desde a extração do
combustível até a origem final de sua combustão;
 As emissões de energia elétrica utilizada dependem do seu perfil de geração, que no caso
do Brasil tem 75% de sua origem a partir de recursos hídricos e 25% de fontes térmicas
(ANEEL 2008);
 Por considerar como limite espacial o Estado do Espírito Santo e por abranger um projeto
de uma residência unifamiliar, foi considerado para o transporte (urbano e interurbano) o
uso de caminhão de 16 toneladas para distâncias inferiores a 60km. As emissões produzi‐
das pelo transporte dependem diretamente da quantidade de material (em toneladas) e
da distância percorrida (em km);
 Para a gestão de resíduos assumiu‐se o tratamento através de reciclagem para alguns ma‐
teriais, não computando as cargas ou emissões vinculadas ao processo de reciclagem, visto
que, nesse caso, seria parte de outro sistema de análise. Para outros materiais, foi avaliado
o descarte em depósitos, não considerando o cálculo de materiais inertes ou emissões vin‐
culadas ao processo de decomposição ou pós‐vida.
3.3.1

Subsistema 1: Fabricação e processamento dos materiais

Para os dados de consumo e emissão de cada material utilizado no sistema Quarter log, foi uti‐
lizada a base de dados contida no software Simapro. Sendo adotado para o sistema Quarter log,
a base de dados existente para madeira de eucalipto. Gonçalves (2009) cita que o eucalipto
apresenta a densidade com valores entre 0,20 e 1,20g/cm³, adotando como densidade média
do Eucalipto 0,70g/cm³, calculou‐se a massa (em quilos) do material usado na unidade funcional
(quilos de material usado em uma área de 1m² de vedação). Para o aço, utilizou‐se densidade
média fornecida pelo fabricante, de 7,5g/cm³ (Tabela 1).
Tabela 1. Materiais que compõem o Quarter log

Materiais Massa (kg)
Madeira
48.02
Aço
1.08

3.3.2

Especificação
Eucalyptus grandis
Barra rosqueada e porcas

Subsistema 2: Montagem e instalação

Foram calculadas as cargas ambientais vinculadas ao transporte de cada material, admitindo
que as peças de madeira e perfis de fixação são oriundas de um mesmo estabelecimento, que
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dista aproximadamente 20km, tomando como local de construção a cidade de Jaguaré (Altoé,
2015), localizado no interior norte do Estado do Espírito Santo, Brasil (Tabela 2).
Tabela 2. Distância percorrida para montagem do Quarter log

Materiais
Madeira
Aço

3.3.3

Distância(km)
20
20

Especificação
Eucalyptus grandis
Barra rosqueada e porcas

Subsistema 3: Gestão de resíduos

A desinstalação consiste em remover os sistemas e seus materiais após o fim de sua vida útil. A
seleção é feita a partir de separação dos materiais que compõem o sistema. Considerando o
potencial de reúso e reciclagem de cada material, foi escolhida a destinação final adequada, ou
seja, uma central de tratamento de resíduos com certificação ISO 9001, distante 230Km da ci‐
dade de Jaguaré (Tabela 3).
Tabela 3. Destinação final de resíduos

Materiais
Madeira
Aço

4

Peso (Kg)
48.02
01.08

Distância (Km)
230
230

Destinação
Central de tratamento de resíduos
Central de tratamento de resíduos

RESULTADOS

Utilizando a ferramenta SimaPro como instrumento de análise, bem como o método de
avaliação de impactos Eco‐indicator 99 (H), desenvolvido pela Pré Consultants BV da Holanda;
e, adotando a base de dados Ecoinvent, disponível no software SimaPro, foram escolhidas as
categorias de impacto a serem analisadas, e simulados os sistemas apresentados.
As categorias de impacto ambientais analisadas foram definidas a partir da seleção do Eco‐
indicator 99 (H), sendo avaliadas as classes de impactos com efeitos sobre a categoria de danos
relacionados à utilização de recursos naturais (minerais e combustíveis fósseis), qualidade dos
ecossistemas (acidificação/eutrofização, ecotoxicidade e uso do solo) e saúde humana
(liberação de compostos orgânicos e inorgânicos respiráveis, substâncias carcinogênicas,
mudança climática, depleção da camada de ozônio, radiação).
4.1 Resultados do sistema Quarter log
A partir da caracterização dos efeitos ambientais e avaliação de danos (Figuras 4 e 5), da norma‐
lização e valoração dos impactos ambientais (Figuras 5 e 6), agregação dos impactos ambientais
em um índice ambiental do sistema (Figura 7), valoração dos impactos ambientais (Figuras 8 e
9) e expressão por índice ambiental dos efeitos da produção (Figuras 10 e 11), nota‐se que o
processo de produção do aço usado como método de fixação das peças corresponde ao fluxo
de maior impacto ambiental do sistema, como pode ser observado na Figura 12. Os principais
impactos constatados foram sobre as categorias de saúde humana, a partir de liberação de
susbstâncias inorgânicas respiráveis; e utilização de rescursos naturais com o consumo de mine‐
rais e combustíveis fósseis, tendo efeitos sobre a ecotoxicidade e deplação da camada de ozônio
(Figura 6).
Ainda que resultem em contribuições menores, há de se considerar também as cargas ambien‐
tais vinculadas ao transporte de matéria para a destinação de gestão de resíduos.
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Figura 4. Caracterização dos impactos ambientais intrínsecos ao ciclo de produção do sistema.

Figura 5. Danos ambientais associados ao ciclo de produção. As substâncias caracterizadas são agrupadas em classes
de impactos antes de serem agregadas em categorias de danos.
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Figura 6. Normalização dos impactos ambientais do ciclo de produção do sistema com base nos efeitos provocados
por um cidadão médio europeu em um ano, considerando inexistirem dados referenciais para o Brasil.

Figura 7. No gráfico acima, os efeitos associados a cada classe de impacto foram multiplicados pelos respectivos
fatores de referência e agregados em categorias de danos.

Figura 8. Valoração dos impactos ambientais causados pelo ciclo de produção.
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Figura 9. Valoração dos impactos ambientais causados pelo ciclo de produção em categorias de danos.

Figura 10. Índice ambiental relativo ao sistema de produção do sistema expresso por classe de impactos.

Figura 11. Índice ambiental relativo ao sistema de produção do sistema expresso por categorias de danos.
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Figura 12: Árvore de processo relativa ao ciclo de fabricação do sistema Quarter log evidenciando que o processo de
extração e fabricação do aço utilizado representa o fluxo de maior significância ambiental do sistema.

Para avaliar o perfil ambiental do sistema Quarter log, foram apresentados resultados agregados
em categorias de danos sobre a saúde humana (substâncias carcinogênicas, compostos
orgânicos respiráveis, compostos inorgânicos respiráveis, mudança climática e radiação);
qualidade dos ecossistemas (depleção da camada de ozônio, ecotoxicidade, acidificação/
eutrofização e uso do solo); e recursos (minerais e combustíveis fósseis), como observado na
Tabela 4.
Tabela 4. Agregação das classes de impactos ambientais em categorias de danos.

Categorias de danos
Total
Saúde Humana
Qualidade do ecossistema
Recursos

Unidade
Pt
Pt
Pt
Pt

Total
1,99
0,864
0,53
0,597

Aço
1,59
0,737
0,358
0,499

Madeira de eucalipto
0,162
0,000135
0,162
0,0005

Transporte
0,235
0,128
0,0103
0,0975

A metodologia Eco‐indicator 99 está fundamentada no princípio dos ecopoints (Swiss Ecopoints
Weighting System), logo, os indicadores resultantes são expressos em pontos. Analisando a
Figura 10, nota‐se que no total de 1.99 pt, 0.864 pt resulta no impacto incidente sobre a saúde
humana, sendo que deste valor, 0.737 está associado à participação do ciclo de vida do aço,
seguido por 0.128 do transporte e apenas 0.000135 da madeira de eucalipto.
Ainda quanto aos recursos naturais, o aço aparece como material mais impactante,
diferenciando‐se significativamente da madeira de eucalipto.
5

CONCLUSÕES

Conclui‐se com este estudo que o subsistema de fabricação de matéria‐prima, apresenta‐se
como a categoria mais impactante das estudadas e, portanto, deve‐se buscar uma melhoria em
seu método de desenvolvimento, especialmente para o aço, que apresentou os maiores índices
de impacto ambiental, sendo o material de maior relevância para o impacto da saúde humana,
recursos e qualidade do ecossistema durante seu processo de fabricação, ainda que a
quantidade do material utilizado no produto seja mínima.
A madeira apresentou‐se como material de baixo impacto ambiental se considerado seu
potencial de reuso e reciclagem. Assim, pode‐se afirmar que o sistema Quarter log, além de
eficaz como sistema de vedação, economicamente viável para a região estudada e representar
um avanço no uso da madeira como material na construção civil (Altoé 2015), é ainda um
sistema ambientalmente adequado.
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Propõe‐se, portanto, para a otimização do sistema e estratégia para minimizar os impactos
gerados pelo mesmo, a substituição do aço por material de desempenho próximo e que
contenha menores impactos ambientais incidentes em seu processo de fabricação ou que
contenha material reciclado em sua composição. Ainda, a distância da localidade da edificação
para o centro de gestão de resíduos contribuiu significativamente para que o transporte apareça
como categoria de dano de impacto a se considerar. Trata‐se de uma melhoria nas políticas
públicas a criação de centros de gestão de resíduos melhor distribuídos no interior do Estado,
em conjunto com ações de educação ambiental, seja na comunidade em geral, seja nas
pequenas marcenarias da região.
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ABSTRACT: This research aims to establish criteria for selection of building materials based on
standards of environmental sustainability, incorporating economic and social dimensions. The
purpose is to exemplify the methodological strategy to compile a national database of reference
materials. Using the criteria established by the ISO 14040:2006 Norm and by BEES, applied to
national information of public access of the DINAMA, the BCU and the INE, we created a system
of indicators of environmental, social and economic impact in the lifecycles of the reinforced
concrete and the industrialised wood. From inventory inputs and outputs reports, we calculate
its index of environmental impact in all phases and during their whole lifecycles. An index of
socio‐economic impact, BEES complementary was developed to express the model in a triple
bottom line. The lifecycle of the concrete is less sustainable than wood, requires further
reduction of impacts at the beginning and end of the lifecycle.
Keywords: Life‐cycle assessment. Sustainability assessment. Construction industry. Building
Materials.
RESUMEN: Esta investigación pretende establecer criterios de selección de materiales de
construcción basados en estándares de sustentabilidad ambiental, incorporando las
dimensiones económica y social. Se propone ejemplificar la estrategia metodológica que
permita confeccionar una base de datos nacional de materiales de referencia.
Utilizando criterios de la ISO‐14040:2006, el BEES, aplicados a la información pública de la
DINAMA, el INE y el BCU, confeccionamos un sistema de indicadores de impacto ambiental,
social y económico, en los ciclos de vida del hormigón armado y madera industrializada.
A partir de inventarios de entradas y reportes de salidas, calculamos su índice de impacto
ambiental en las fases y totalidad del ciclo. Se elaboró un índice de impacto socioeconómico,
complementario al BEES, que expresa el modelo en una triple cuenta de resultados. El ciclo de
vida del HA resultó menos sustentable que el de la madera, requiere mayor reducción de
impactos al inicio y final del mismo.
Palabras clave: Análisis de Ciclo de vida. Evaluación por sustentabilidad. Industria de la
construcción. Materiales de construcción.
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1

INTRODUCCIÓN:

Este artículo tiene como antecedente el documento colectivo “Materiales de Construcción +
sustentabilidad” elaborado en noviembre de 2013 como trabajo final del curso Edificios y
Comunidades Sustentables, dictado por las profesoras Dra. Arq. Alicia Mimbacas y Mag. Arq.
Virginia Casañas, en la Maestría en Construcción de Obras de Arquitectura, de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Surgió como una
respuesta a la carencia de una metodología para la evaluación de los materiales de la industria
de la construcción uruguaya, desde una perspectiva sustentable y bajo especificaciones basadas
en desempeño ambiental económico y social.
La industria de la construcción en el desarrollo de su ciclo productivo consume más del 50% de
los recursos naturales del planeta, genera más del 50% de los residuos mundiales. (Arenas Cabello
F, 2008). A su vez es una de las actividades económicas más demandantes de mano de obra y es
la que genera las soluciones habitacionales para las personas carentes de vivienda. En los últimos
diez años, la industria de la construcción uruguaya ha tenido un fuerte dinamismo, es uno de los
sectores productivos que presenta mayor inversión nacional y extranjera. Entre el año 2003 y el
2012 su participación en el PIB se duplicó pasando del 4% al 9%. (Uruguay XXI, 2013). Esta diferencia
es aún mayor ya que el PIB de Uruguay ha tenido una tasa total de crecimiento del orden de
3,6% entre el año 2003 y el 2013. En cuanto a la población económicamente activa, la
construcción es uno de los principales generadores de empleo del país, en el año 2013 ocupó al
8,2% del total. (INE, 2013). Por su gran incidencia en el ambiente, la economía y la sociedad,
aproximarse al estudio del desarrollo de esta industria en cuanto a criterios de sustentabilidad,
permitirá tomar decisiones más acertadas en función del análisis de los impactos que genera
sobre el medio. En Uruguay no existen datos oficiales con referencia a evaluaciones con criterios
de sustentabilidad, no hay una normativa oficial de referencia, ni bases de datos públicas o
privadas que categoricen la sustentabilidad de los materiales, por ello la pertinencia de esta
propuesta.
2

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV).

Ante la necesidad de abarcar todas las etapas del proceso de la construcción, se hace necesaria
la utilización de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El ACV para un producto de
la industria de la construcción, considera el flujo de entradas y salidas del ciclo integrado por las
fases que comienzan con la extracción de la materia prima, continúan con la fabricación de los
insumos de obra, considerando el transporte entre cada una de las fases, siguen con el uso y el
mantenimiento una vez construida la obra, con el fin de su vida útil y demolición, y finalizan con
la reutilización de los materiales de demolición o su disposición final según sea el caso.
Tradicionalmente la industria de la construcción tiene ciclos productivos abiertos, para avanzar
en la sustentabilidad de los procesos se pretende lograr ciclos cerrados, reduciendo al máximo
la generación de residuos y promoviendo su reutilización como insumos en la fabricación de
nuevos materiales o como insumos de otras industrias. (ISO 14040:2006). En este trabajo se
contrasta el ciclo de vida del hormigón armado (HA), material inorgánico que por volumen es el
material más utilizado en la industria de la construcción uruguaya, con el ciclo de vida de la
madera, material natural cuyo uso ha tenido una gran expansión en los últimos años
2.1
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Metodología para un ACV según la Norma ISO 14040:2006. Etapas involucradas:
Definición de objetivos y alcance: Se definen la razón del estudio, los límites del sistema, el
nivel de detalle y a quienes se les comunicarán los resultados.
Construcción y análisis del inventario del ciclo de vida (ICV): Se recopilan los datos y
procedimientos de cálculo y se cuantifican las entradas y las salidas del sistema. (Entradas
de energía, materia prima, entradas auxiliares y otras entradas físicas. Salidas de productos,
subproductos y residuos, emisiones al aire, vertidos al agua y suelo).
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Evaluación de impactos del ciclo de vida (EICV): Con los resultados del ICV, se evalúan los
impactos ambientales potenciales. Para poder evaluar los impactos ambientales específicos,
se asocian los datos del inventario primero con las categorías de impacto y segundo con los
indicadores de cada categoría. Se seleccionan y definen los impactos, se clasifican como
cargas por daño potencial y se convierten las cargas a magnitud de impacto.
Interpretación de los resultados: Para establecer conclusiones, proporcionar
recomendaciones y explicar las limitaciones, se sintetizan y discuten los resultados de las
fases anteriores, para verificar la coherencia con el objetivo y alcance definidos. (ISO
14040:2006)

2.2

Metodología para un ACV según el Software BEES (Building for Environmental and
Economic Sustainability):

El software BEES V.4.0 se utiliza para evaluar ambiental y económicamente la sustentabilidad de
los materiales de uso en la construcción y las edificaciones. Determina el “costo efectivo” para
poder seleccionar los productos económica y ambientalmente más rentables. Es un software
gratuito y online desarrollado por el National Institute of Standards and Technology (NIST). Mide
el desempeño ambiental mediante el método de evaluación del ciclo de vida de las normas ISO‐
14040 y el desempeño económico mediante el costo del ciclo de vida estándar de la norma
ASTM E1557‐UNIFORMAT II. Estos desempeños posteriormente se sintetizan en un desempeño
global basado en la norma ASTM para el Análisis de Decisiones Multiatributo. (BEES, 2014)
A) Las etapas que plantea el programa son las siguientes:
 Análisis del desempeño ambiental y económico: Se pondera el peso de los impactos y se
evalúa el costo económico inicial y futuro considerando la tasa de descuentos.
 Alternativas de comparación: Se seleccionan soluciones alternativas para poder hacer la
comparación, incluye la consideración de la variable distancia desde la manufactura a la
obra.
 Informe de los Resultados: Se obtienen los desempeños económico, ambiental y global, los
impactos sobre el ciclo de vida y los datos de consumo energético. (Lippiatt, 2007).
B) Impactos ambientales y económicos que considera:
 Variables de Entrada: Se puede ingresar una puntuación por desempeño ambiental para 12
tipos de impactos ambientales según 4 categorías de ponderaciones del BEES, (ponderación
definida por el usuario, ponderación por pesos iguales, ponderación del Consejo científico
consultivo de la United States Environmental Protection Agency EPA y la ponderación
acordada por el Panel de Informantes calificados del BEES). Además se ingresan los costos
iniciales y futuros incluyendo la tasa de descuentos.
 Reportes de salida: Se obtienen los gráficos con los resúmenes de las puntuaciones
obtenidas en cuanto al desempeño ambiental y económico del ciclo de vida analizado.
Además se pueden obtener gráficos de cada impacto por separado, de la energía
incorporada y de los costos iniciales y futuros. (Lippiatt, 2007).
3

SISTEMA DE INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL ECONÓMICO Y SOCIAL:

El BEES es un programa normalizado para EEUU, los resultados no deberían aplicarse en otros
países porque los insumos de entrada son diferentes, los productos, las normativas, el tipo de
transporte, las prácticas industriales son diferentes. (Abelleira, 2011). Para hacer la traslación de
esta metodología al mercado local, se tomaron los datos de los organismos estatales uruguayos
que atienden los temas ambientales, económicos y sociales. Para los Indicadores de impacto
ambiental, se comparó las etiquetas de clasificación de impactos del BEES con las definiciones
de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA); para los indicadores sociales y
económicos se tomaron los que refieren a la industria de la construcción en el Instituto Nacional
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de Estadística (INE); y para la clasificación de industrias y productos involucrados en el proceso
se tomaron las indicadas por el Banco Central del Uruguay (BCU).
3.1

Indicadores de Impacto Ambiental:

La dimensión ambiental no se puede medir en una escala monetaria por ello se debe cuantificar
mediante un ACV. (Abelleira, 2011). En Uruguay la política ambiental se basa en la Ley Nº 17.283,
ley general de protección del ambiente, proclamada el 28 de noviembre del año 2000. El
organismo que hace el contralor es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Para
este estudio se tomaron como base los 12 impactos ambientales que indica el BEES. Como no
existe una medición oficial que pondere los impactos para esta actividad en el contexto
uruguayo, se tomó el criterio de suponer pesos similares en todos los impactos. Se estableció
una leve diferenciación basada en las definiciones de la DINAMA y el modelo de sustentabilidad
ambiental de la vivienda elaborado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Se tomaron
tres niveles de impactos (mayor, medio y menor). Para la industria de la construcción uruguaya,
los impactos mayores están en el Consumo de agua, porque mayormente se construye con
sistema tradicional (HA y mampostería) que utiliza un gran porcentaje de obra húmeda y por
consiguiente grandes volúmenes de agua, a este impacto se le asignó 11 puntos. Otros impactos
que estarían en este rango serían el calentamiento global, el agotamiento de los combustibles
fósiles, la alteración del hábitat, a estos impactos se les asignó 10 puntos. Los impactos de
mediano orden estarían en la polución atmosférica, la toxicidad ecológica y la salud humana, a
los que se les asignó 8 puntos. Donde menos impactaría la construcción es en la acidificación, la
eutrofización, la calidad del aire interior, el smog y el potencial agotamiento de la capa de ozono,
por lo que a estos impactos se les asignó 7 puntos.
3.2

Indicadores de Impacto Económico:

Para la incorporación de la dimensión económica se tomaron los costos iniciales y los costos
futuros que establece el programa, con ellos el BEES calcula el costo del ciclo de vida CCV para
realizar el análisis económico. El período temporal que referencia el programa no termina en el
fin de la vida útil de los productos porque corresponde al momento en que la inversión comienza
a generar ganancias. (Abelleira, 2011). Para cruzar los datos nacionales con el desempeño
económico del BEES se analizaron por fuera del programa los siguientes indicadores
económicos:
 PIB (Producto Interno Bruto): por la participación en la producción de bienes y servicios.
 ICC (índice del costo de la construcción).
 Tasa de empleo y desempleo.
3.3

Indicadores de Impacto Socioeconómicos:

La incorporación de la dimensión social es la más difícil de determinar porque tiene muchos
aspectos potencialmente significativos, es la que reclama más mediciones cualitativas y
cuantitativas combinadas. Para aproximarnos a la resolución del tema se identificaron varias
publicaciones que han hecho avances en este sentido. Se tomó como referencia la selección
de indicadores sociales que se adoptaron en el trabajo de Murat Kucukvar y Omer Tatari
(2013) donde se proponen: Ingresos, Accidentes Laborales e Impuestos.
Tomamos estos tres indicadores utilizando los datos que brinda el Instituto Nacional de Es‐
tadística (INE) para el sector de la construcción de Uruguay. A los tres indicadores seleccio‐
nados, se los consideró con la actual organización de los sistemas productivos del país, pues
se entiende que si se producen cambios en la demanda de los productos la correlación de
fuerzas entre los indicadores de impacto también cambiará.
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Ingresos: Es un importante indicador social porque contribuye al bienestar social de las fa‐
milias. (Kucukvar & Tatari, 2013). Para comparar el nivel de empleo de las actividades, se de‐
terminó cuán intensivo es el empleo de las construcciones en madera y de las construccio‐
nes en HA. Según el Censo del año 2011 del INE, el 97,2% de las viviendas particulares
ocupadas en Uruguay están construidas con sistema tradicional (HA y mampostería). Para
comparar el nivel de ingreso salarial neto entre las actividades se tomó el laudo salarial de
un oficial carpintero y un oficial albañil para la industria de la construcción uruguaya. Según
el Laudo de la Construcción de fecha 1/10/2013, según ingresos por hora y semanales, la
hora de oficial Carpintero es $134,77, por semana incluyendo el incentivo semanal gana
$6.042; la hora de oficial Albañil es $126,08, por semana incluyendo el incentivo semanal
$5.653. Resulta que un carpintero gana casi un 7% más que un albañil, pero sus oportunida‐
des de laborales son más escasas.
Accidentes laborales: Es un indicador que tiene un impacto significativo en la calidad de vida
del trabajador y de su familia. (Kucukvar & Tatari, 2013). En Uruguay en el año 2013 se pro‐
dujeron un total de 54.000 accidentes laborales en todo el país, la construcción es la indus‐
tria que más accidentados tiene. Esta cifra se redujo significativamente con la promulgación
de la Ley 19.196, ley de responsabilidad penal empresarial del 25 de Marzo de este año. Esta
ley determina que el empleador posee responsabilidad penal por los accidentes de trabajo
de sus trabajadores si se demuestra que incumplió con normas de seguridad y salud. Com‐
parando con datos históricos promedio, con esta ley se logró que se produjeran 2.515 acci‐
dentes menos en la construcción en lo que va del año 2014.
Impuestos: es otro importante indicador social porque se utilizan para apoyar los planes
sociales de salud, educación, vivienda, etc. (Kucukvar & Tatari, 2013). En este punto se elaboró
un indicador en cuanto a impuestos. Se tomaron 4 parámetros: IVA (impuesto al valor agre‐
gado), aportes patronales, impuestos salariales a los trabajadores y subsidios a las activida‐
des.
Para comprobar la recaudación de IVA (22% de impuesto al valor agregado) de los dos
materiales, se compararon los precios que brinda la empresa Inca‐Akzonobel en su pu‐
blicación “Costos de Componentes de Obra” de agosto de 2014. Un m3 de Vigas de HA
cuesta $27.128,31 y aporta $8.314,94 de leyes sociales. Las Vigas de madera de 3" x 8"
cuestan por metro lineal $3.040,06 y de aportes tienen $676.32. Calculando el costo por
m3 de vigas de madera, nos da que costarían $4.983,61 y aportarían $993,97 de leyes
sociales. El precio del m3 de hormigón es aproximadamente 5,5 veces mayor que el de
la madera, por lo que en impuestos sería esa la diferencia en recaudación por m3.

En cuanto a los Aportes Patronales y los Impuestos Salariales a los trabajadores, la ma‐
yor diferencia está en la superficie de obra construida y la cantidad de mano de obra
empleada en un sistema y otro. El porcentaje de integración nacional en el proceso in‐
dustrial del material es clave para la recaudación de impuestos, porque en la práctica se
pagan en el país de origen. Según los aportes por leyes sociales del párrafo anterior, la
diferencia de recaudación del HA es 8,37 veces mayor por m3 que el de la madera. Ade‐
más si consideramos la integración nacional, vemos que la elaboración del HA tiene un
mayor impacto social positivo porque su mano de obra y materiales son prácticamente
100% nacionales en todo su ciclo.
En cuanto a los subsidios, el más importante que se ha otorgado en los últimos años, es
el subsidio a la inversión privada para la promoción de la construcción de viviendas de
interés social. Se promulgó con la ley Nº 18.795 Ley de Acceso a la Vivienda de Interés
Social del 17 de agosto de 2011. Establece un plan quinquenal de vivienda que pro‐
mueve la inversión privada a través de la exoneración de tributos e impuestos a la cons‐
trucción. Se hacen descuentos de IVA para enajenación, construcción, refacción y reci‐
claje de viviendas; exoneración del pago del IRAE (Impuesto a las Rentas de las
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Actividades Económicas) en la primera enajenación de los proyectos declarados promo‐
vidos; exoneración del pago del IP (Impuesto al Patrimonio) de los inmuebles declarados
promovidos hasta que se culminen las obras; entre otros. A más de dos años de entrada
en vigencia de la ley, ya se aprobó la construcción de 8.460 viviendas en todo el país. La
obtención o no de subsidios marca otra diferencia entre los dos productos. Casi el 99%
de los proyectos enmarcados en la promoción de inversiones están planteados para sis‐
tema constructivo tradicional (HA y mampostería).
3.4

Clasificación de industrias y productos involucrados en un ACV para la construcción.

Se utilizó la clasificación que establecen las Cuentas Nacionales del Banco Central del Uru‐
guay (BCU):
Categoría A: solamente lo correspondiente a Silvicultura (extracción de madera y activida‐
des de servicios conexas); categoría C: Explotación de Minas y Canteras; categoría D: Indus‐
trias Manufactureras (producción y fabricación de productos de madera; fabricación de co‐
que; fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal, etc.); categoría F:
Construcción; categoría I: Transporte.
4
4.1

CICLO DE VIDA DEL HORMIGÓN ARMADO Y LA MADERA INDUSTRIALIZADA EN
URUGUAY
Objetivos y alcance:

Según los objetivos planteados en el resumen de este documento, se evaluó en forma resu‐
mida el ciclo de vida del HA y la madera. Para el estudio particular del HA se tomó el caso
de las vigas elaboradas con hormigón premezclado pues por volumen de producción es el
que más incidencia tiene en el mercado local. Para el estudio particular de la madera se
tomaron los casos de entramado de vigas de madera de pino tratado con arseniato de cobre
cromatado (CCA) y las vigas laminadas finger joint, por ser dos ejemplos de productos in‐
dustrializados desarrollados en el país. Se definieron las unidades de comparación, en el
BEES las unidades que se utilizan para la mayoría de los productos son el pie cuadrado, 1ft2
(0.09m2), la milla para las distancias y 50 años como período temporal en un ACV completo.
Para nuestro cálculo particular se tomó el m3.
4.2
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Inventario del Ciclo de Vida (ICV):

Inventario de Entradas del HA: En el abastecimiento de materiales y materias primas del HA,
se consideró la distancia recorrida hasta la periferia y hasta el centro de la ciudad de Mon‐
tevideo, son 12 km de diferencia entre ambos. Vemos que las adiciones de filler y el cemento
son los que recorren la distancia mayor y provienen solamente de dos regiones, Minas a 120
km y Paysandú a 370 km. El resto de los componentes, la arena gruesa, fina, pedregullo,
piedra partida, aditivos, se consiguen dentro de un radio de 60 km con respecto al centro
de la ciudad. El acero tiene una procedencia altamente disgregada, viene de varias regiones
comprendidas dentro de un radio de aprox. 500 km a Montevideo. La única planta procesa‐
dora de chatarra ferrosa del país, está ubicada en Montevideo, en el barrio Villa García –
Manga y recicla el 100% de lo descartado en mercado local. Lo producido se distribuye a
todo el territorio nacional y parte se exporta a Brasil a una distancia promedio de 550 km
hasta la frontera y muchos kilómetros más.
Inventario de Entradas de la madera: La madera natural utilizada en la industria de la cons‐
trucción nacional es mayoritariamente importada. Los mayores volúmenes se traen por vía
terrestre desde varios países de Sudamérica, la mayor variedad se importa desde Brasil (Ce‐
rejeira, Lapacho, Dinizia, Cedro, Angelin, Cambara, Cedriño, Marupa, Peroba, Quaruba). La
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procedencia más lejana es desde China a 18.160km, desde donde se trae por barco producto
industrializado (pisos flotantes). La producción nacional de madera industrializada, está ubi‐
cada en Rivera a 500 km de Montevideo, Paysandú a 400 km, Durazno a 190 km, Florida a
100 km y Tacuarembó a 389 km. Las empresas hacen todo el proceso, desde la forestación
hasta el producto terminado, en su mayoría procesan pino y eucaliptus nacional. Tanto para
el HA como para la madera, las fuentes de energía utilizadas en todo el proceso, son electri‐
cidad y combustibles fósiles.
Reporte de Salidas: Considerando únicamente los impactos ambientales, económicos y so‐
ciales que afectan a nuestro país, vemos que los mayores impactos ambientales se dan en
el ciclo del HA. Se generan en la producción del clinker y del cemento, ya que se reportan
emisiones de CO2, NOx, SO2 y polvo. En la madera, se reportaron emisiones de CO2 y O2
que según resolución de las Naciones Unidas en el cálculo de impactos se deben compensar;
para el caso del pino tratado con CCA hay riesgo de derrame de producto. La mayoría de los
productos de madera de origen nacional, responden al modelo de forestación sustentable,
esto no es así en algunas maderas importadas. Los mayores impactos socio‐ambientales se
reportan en las canteras de extracción de agregados del hormigón, cambios en el paisaje,
movimientos de tierras profundos, afectaciones en la fauna y flora del lugar, contaminación
auditiva y del aire, parámetros que afectan a los trabajadores y los residentes locales. En
estos casos además, se puede producir deslocalización y migración de la población local,
cosa que no pasa con la madera porque es cultivada en campos privados y de prioridad
forestal. Analizando los impactos socio‐económicos, el ciclo de vida del HA tiene mayor can‐
tidad de mano de obra empleada, mayor diversificación y especialización de profesiones,
mayor incidencia económica en el PBI que el ciclo de la madera.
Datos que se ingresaron al BEES:
Las Ponderaciones de Impacto Ambiental se ingresaron según los criterios desarrollados en
el punto 3.1.
Para las Cargas por Desempeño se tomó 50% para el desempeño ambiental y 50% para el
desempeño económico. Además se tomó una tasa de descuento real de un 2.7% que es la
que establece el programa por defecto.
Para realizar la comparación entre los dos materiales se utilizó como elemento de compa‐
ración, una viga estructural de la envolvente, confeccionada en cemento y en madera. Los
materiales del listado del BEES que se utilizaron fueron "generic 100% portland cement 4
ksi" y "generic wood framing treated". El cemento nacional considerado tiene una resisten‐
cia de 18.8 a 51.6 MPa y no contiene adiciones. El cemento portland genérico 100% 4 KSI
que ofrece el programa tiene una resistencia de 28 a 34 MPa, por lo que es compatible con
el cemento nacional.
Las distancias para determinar el costo del transporte se tomaron hasta dos puntos de refe‐
rencia en Montevideo, (periferia y centro), esto permitió cubrir cualquier punto de la ciu‐
dad. Para la producción del cemento se tomaron 122 km, distancia desde la planta de la
ciudad de Minas, productora de clinker y cemento portland, a la planta Sayago hacia dónde
se transporta el cemento por tren para incorporarle el yeso. Para la producción del hormigón
se tomaron las distancias desde dónde se obtienen los diferentes agregados hasta una de
las plantas de elaboración de hormigón a granel de Montevideo en Camino Oncativo, (arena
fina 44 km, arena gruesa 60 km, pedregullo 22Km, piedra partida 5 km, filler calcáreo 120
km). Para la producción del acero se tomó la distancia desde la provisión de la chatarra hasta
la planta de Montevideo. Se puede obtener en los departamentos de Salto a 490 km, de
Rocha a 300km, de Tacuarembó a 389 km, de Soriano a 276 km. Para la llegada del hormigón
a granel a una obra de Montevideo se tomaron las dos distancias, periferia y centro. Desde
la planta de elaboración de hormigón a granel de Camino Oncativo – Montevideo, hay 22
km para las obras que quedan en el lado opuesto de la periferia y 12 km para las obras del
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centro de la ciudad. La distancia total que se debe considerar para el transporte del hormi‐
gón es de 863 km (537 millas) para las obras de la periferia y 875 km (544 millas) para las
obras ubicadas en el centro de la ciudad. En cuanto a la madera se tomó la proveniente de
Rivera, que hace el recorrido más largo hasta Montevideo, son 504 km (313 millas) para las
obras de la periferia y 516 km (321 millas) para las obras ubicadas en el centro de la ciudad.
4.4

Evaluación de los Impactos del Ciclo de Vida (EICV):

Si hacemos la comparación de mayor a menor impacto, para el H.A. los impactos más
importantes están en el Calentamiento Global, Smog, Agotamiento de los Combustibles
Fósiles y Contaminación del Aire; mientras que en la madera están en el Agotamiento de los
Combustibles Fósiles, Calentamiento Global y Smog. La diferencia entre centro y periferia
no influyó. Como resultado tenemos que el HA es casi 71 veces más contaminante que la
madera.
Tabla 1. Pesos ambientales de los materiales según Impacto ambiental. (adaptada de los gráficos del BEES)

Categoría de Impactos

1. Acidificación
2. Grado Contam. del Aire
3. Ecotoxicidad
4. Eutrofización
5. Agotam. Comb. Fósiles
6. Calentamiento Global
7. Alteración del Hábitat
8. Salud Humana cáncer
9. Salud Humana, no cáncer
10. Calidad del aire interior
11. Debilitamiento de la
Capa de Ozono
12. Smog
13. Consumo de Agua
Sumatoria: Impacto global

Ponderación

7%
8%
8%
7%
10%
10%
10%
5%
3%
7%
7%

Material y su localización final
H.A. al
H.A. a la
Madera al
centro
periferia
centro
0.0000
0.0000
0.0000
0.0017
0.0017
0.0000
0.0002
0.0002
0.0000
0.0009
0.0009
0.0000
0.0049
0.0049
0.0001
0.0075
0.0074
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Madera a la
periferia
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

7%
11%
100%

0.0053
0.0004
0.0212

0.0001
0.0000
0.0003

0.0053
0.0004
0.0212

0.0001
0.0000
0.0003

Unidades: En general los impactos no se expresan en unidades proporcionales, el
calentamiento global se mide en dióxidos de carbono, la acidificación en iones de hidrógeno,
eutrofización en equivalentes de nitrógeno, etc.; el BEES coloca las unidades de los impactos
en una misma escala de normalización, que corresponde al método de evaluación de
impactos "TRACI" desarrollado por la EPA y que están cuantificados en flujos de impacto por
año y per cápita. (Abelleira, 2011).
4.5
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Interpretación de los Resultados:
Análisis de ciclo de vida de las fases y ACV global: En los dos materiales, los mayores impac‐
tos se dan en la fase de la materia prima, fase muy vinculada al agotamiento de los recursos
y el stock natural. En el H.A también se producen impactos por el transporte.
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Tabla 2. ACV de las fases y Total. (adaptada de los gráficos del BEES)

Fases

1. Materia Prima
2. Fabricación
3. Transporte
4 Uso
5. Final de la vida
Sumatoria: ACV total



Material y su localización final
H.A. al centro H.A. a la periferia
0.0136
0.0000
0.0076
0.0000
0.0000
0.0212

0.0136
0.0000
0.0075
0.0000
0.0000
0.0211

Madera al
centro
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003

Madera a la
periferia
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003

Costos: En el Costo del ciclo de vida se corroboraron los datos del punto 3.3, en este caso la
diferencia es aún mayor porque el H.A. resultó 10 veces más caro que la madera.

Tabla 3. Costo Inicial y costos futuros (adaptada de los gráficos del BEES)

Impactos

1. Costo Inicial
2. Costo futuro – 2,7%
Sumatoria:



Material y su localización final
H.A. al centro H.A. a la periferia
30.17
‐3.98
26.19

30.17
‐3.98
26.19

Madera al
centro
2.67
‐0.23
2.44

Madera a la
periferia
2.67
‐0.23
2.44

Consumos de Energía: El ciclo de vida del HA consume 13 veces más energía que el de la
madera. El 75% de la energía consumida en el HA no es renovable. Por el contrario, en la
madera el 76% de la energía consumida es renovable. En el HA casi el 79% de la energía se
consume en combustible, mientras que la madera más del 66% se consume en la extracción
de la materia prima.

Tabla 4. Consumo de energía renovable o no renovable (adaptada de los gráficos del BEES)

Tipos de Energía

1. energía no renovable
2. energía renovable
Sumatoria:

Material y su localización final
HA al centro
HA a la periferia
115.000
38.3000
153.3000

115.000
38.3000
153.3000

Madera al
centro
2.8000
9.0400
11.8400

Madera a la
periferia
2.8000
9.0400
11.8400

Madera al
centro
7.8500
4.0000
11.8500

Madera a la
periferia
7.8500
4.0000
11.8500

Tabla 5. Consumo de energía (adaptada de los gráficos del BEES)

Localización de Consumos

1. energía materia prima
2. energía en combustible
Sumatoria:

5

Material y su localización final
HA al centro
HA a la periferia
32.5000
121.0000
153.5000

32.5000
121.0000
153.5000

CONCLUSIONES:

Según nuestro análisis, las fases del ciclo de vida de la madera son más sustentables am‐
bientalmente que las del HA. De los componentes del HA el acero tendría un desempeño
sustentable ya que es un material reciclado y reciclable, aunque en su fabricación emite gran
cantidad de CO2 que se debería disminuir. En las demoliciones de las construcciones locales
todos los productos de demolición van a parar al vertedero, lo que es un gran perjuicio am‐
biental económico y social. La disposición final de la madera es diferente según sea su tipo
(natural o industrializada). El pino tratado con CCA por su contenido químico se deposita en
los vertederos y los residuos de las vigas laminadas finger joint pueden ser reutilizados como
biomasa, lo que mejoraría aún más su sustentabilidad ambiental. Desde el punto de vista
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económico la madera es más sustentable que el HA pero tiene la desventaja que su cons‐
trucción es más escasa. Desde el punto de vista del desempeño socioeconómico, el ciclo del
HA es más sustentable para el país que la madera, porque tiene casi un 100% de integración
nacional y brinda más oportunidades de empleo. Como conclusión final, vemos que el ciclo
de vida del HA ofrece más oportunidades de mejora, sobre todo si se incorporan fuentes de
energía renovables al proceso, y si se cambia el aprovisionamiento de los agregados, con la
sustitución de la extracción de la materia prima natural por agregados reciclados y si se se‐
para el acero para su reutilización, etc. Con esto se obtendría un ciclo de vida cerrado, que
es uno de los objetivos a lograr para obtener construcciones más sustentables. Además del
ACV se deberían considerar variables como potencialidades tecnológicas, rendimiento y du‐
rabilidad de un material sobre el otro, porque en definitiva, la selección y la sustentabilidad
de un material también dependerán del tipo de obra que se quiera realizar.
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Complementos importantes para evaluar la sostenibilidad de la
arquitectura hoy
Raúl Cordero Gulá
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, Ecuador
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ABSTRACT: Emerging countries are generally low consumption of energy, and thus have little
influence on the carbon footprint and ecological damage to the planet, but instead have many
social needs such as homelessness, housing without services, health problems, unemployment,
etc.Therefore they deserve an evaluation tool of architectural sustainability which considers the
social, housing production, jobs, health, all evaluated from the perspective of each culture and
the weight of aspects carbon footprint or energy consumption is not the only one.Moreover this
tool evaluates the aesthetic and architectural landmarks as part of the social aspects that should
also be evaluated worldwide, and the proposal has been applied in heritage and contemporary
buildings, conducted as a research project at the University of Cuenca, in collaboration with
UPM.
Keywords: Evaluation of sustainability, social deprivation, emerging countries, aesthetics and
milestones.
RESUMEN: Los países emergentes en general son poco consumidores de energía, por tanto
tienen poca influencia en la huella de carbono y el daño ecológico al planeta, pero tienen muchas
carencias sociales como la falta de vivienda, sin servicios, con problemas de salud, falta de
trabajo, etc. Por eso merecen tener una herramienta de evaluación de sostenibilidad
arquitectónica que considere lo social, la producción de vivienda, fuentes de trabajo, salud, todo
esto evaluado desde la óptica de cada cultura y en la que el peso de aspectos como la huella de
carbono o el consumo energético no sea el único. Por otra parte esta herramienta evalúa la
estética y los hitos arquitectónicos como parte de los aspectos sociales que deberían evaluarse
en el mundo, y la propuesta ha sido aplicada en edificios patrimoniales y contemporáneos,
realizada como proyecto de investigación de la Universidad de Cuenca, en colaboración con la
UPM.
Palabras Clave: Evaluación de la sostenibilidad, carencias sociales, países emergentes, la Estética
y los hitos
1
1.1

INTRODUCCIÓN
Otra sostenibilidad en los países emergentes

Los países “emergentes” son un mundo diferente a los países desarrollados, casi inversos en
cuanto a sostenibilidad.
En los países desarrollados, “el movimiento verde se desarrolla en los años70 con especial
énfasis en la conservación de la energía y la eficiencia energética. En los 80 crece la preocupación
acerca del impacto que produce la operación de un edificio y la fabricación de los materiales de
construcción sobre el medioambiente natural.”(Macías & Navarro, 2010)
En esos países surge una “conciencia ecológica de conservar recursos y ambiente, pero que
olvida las demás necesidades humanas y sociales, que se dan en el resto del mundo”(Lamela,
2005) y la repetida frase “Desarrollo Sostenible aquel que satisface las necesidades del presente,
sin crear problemas medioambientales, y sin comprometer las demandas de las futuras
generaciones” (Lamela, 2005) en realidad se refiere al consumo energético y de recursos, así
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que hoy se plantea por ejemplo “el ahorro energético, y del uso del agua en prácticamente todos
los ámbitos” (Asrar, Hipps, & Kanemasu, 1984), pero en los países emergentes son otras las
carencias y problemas.
Y por otra parte el ahorro de energía esperado no se da por “el efecto rebote, o el mayor uso
de los servicios de energía después de un aumento en la eficiencia” (Ghosh & Blackhurst, 2014).
Ni siquiera el crecimiento poblacional influye tanto como el consumismo (Satterthwaite, 2009),
y en realidad “el cambio climático es responsabilidad de 30 grandes empresas en el mundo”
(Ihlen, 2009)
Todo lo dicho ocurre en los países desarrollados, no en los llamados países emergentes, que no
son los que producen la huella de carbono, ni el recalentamiento del planeta ni la contaminación
de los mares, en la medida que si lo hacen los países industrializados, para los países emergentes
es prioritario salir de las carencias y deudas sociales, como la misma falta de vivienda o viviendas
sin calidad mínima ni servicios, la falta de trabajo y de salud, etc.
Voces solidarias en todo el mundo ya se dan cuenta de que el mundo es uno solo: “Resulta
imprescindible la creación de un adecuado marco de cooperación, de dimensiones globales,
para romper las .asimetrías mundiales.” “Es fundamental que el progreso general de la
Humanidad sea armónico… como nunca antes en la historia humana, el destino común de
nuestra especie nos impulsa a buscar un nuevo comienzo en nuestras ambiciones y actividades”
(Macías & Navarro, 2010).
1.2

Sabiduría ancestral y culturas diferentes

Los países emergentes por otra parte son en muchos casos culturas diferentes y no todo lo
occidental es válido ni lo mejor en ellos, por citar un ejemplo el hacinamiento no se da cuando
dos o más personas duermen en una habitación, los Huaoranis por ejemplo tienen una casa de
un solo ambiento donde viven alrededor de 6 familias, aunque incluso el concepto de familia es
otro. Eso no es hacinamiento porque sus prácticas sexuales no se dan en la vivienda, es decir en
esta herramienta muchas cosas son entendidas y calificadas considerando y respetando las
culturas.
Para muchos dormir en una hamaca puede ser un signo de calidad de vida deficiente, para los
Cofanes esa es la más cómoda forma de dormir.
A esto se suma el hecho de que las arquitecturas aborígenes tienen sabias y propias enseñanzas
de climatización pasiva. Así por ejemplo en las sierra en climas fríos los muros son gruesos y de
tierra, las ventanas son pequeñas, en tanto que el los climas cálidos las paredes son de caña
abierta que deja pasar el aire, y en los climas cálido húmedo son también de madera y ventanas
abatibles con un ingenioso diseño para dejar pasar la luz y el viento así como la integración visual
con el ambiente exterior. Cada una de las culturas con sus matices como la casa Huaorani de
bijao y chonta sin ventanas pero con separación entre cada pieza que da geniales resultados al
impedir la vista exterior y en cambio propiciar una visión de 360 grados desde el interior.
Arquitecturas diferentes para circunstancias opuestas (Fig. 1).
La herramienta considera un mérito el uso de estas sabidurías que por su puesto es confort y
ahorro.
Un ejemplo interesante y anecdótico de las sabidurías ancestrales locales es la de que la misión
Geodésica Francesa en el siglo XVIII, definiera aquí la medida de la Tierra midiendo puntos
montañosos y sus ángulos con el Sol, estableciera el metro como unidad de medida y fijara la
posición de la Línea Ecuatorial. Hoy puede comprobarse con GPS satelital que esa línea tenía un
error de 300 ms, y que en la posición exacta en cambio existe un monumento de la cultura Kitu
Kara, de cientos de años antes de Cristo que además deja constancia del ángulo que el eje de la
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Tierra tiene con el plano de la órbita elíptica de la Tierra, determinando los solsticios y
equinoccios.

(a)
(b)
Figura 1. (a) Estrategias bioclimáticas ancestrales (b) Estrategias bioclimáticas ancestrales.

1.3

Otra sostenibilidad en los países emergentes

El Ecuador por ejemplo produce apenas el 0,1 % del CO2 del planeta, y la huella de carbono de
un ecuatoriano es decenas veces menos que la de un norteamericano por ejemplo.
Todo esto hace que porcentualmente el tema de la contaminación por la arquitectura sea menor
al de otras regiones y países del planeta. En general los países no industrializados producen
muchísimo menor cantidad de contaminación.
No obstante, como en el resto del mundo se incentiva el menor consumo de combustibles
fósiles, contribuyendo al control de la huella de carbono que afecta al planeta.
De hecho para el País es importante cambiar la matriz energética con otras opciones como las
eólicas, fotovoltaicas, etc. en las que el Ecuador viene trabajando como en el Proyecto Villonaco
(Loja) parque eólico con tecnología de punta recientemente inaugurado; y tiene proyectos de
investigación sobre cubiertas vegetales y esfuerzos particulares como casas autosuficientes que
no necesitan conectarse ni a la red eléctrica, y constantes estudios sobre sistemas pasivos para
climatización (Fig. 1).
YasunÍ es otro ejemplo pionero en el empeño de no sacar el petróleo que contiene el subsuelo
de este parque natural ecuatoriano, para evitar que el CO2 que produciría vaya a la atmosfera
del planeta. Pero lo social es de hecho el tema básico a solucionar en los países emergentes.
1.4

Lo social un aspecto fundamental a solucionar para la sostenibilidad básica

Según la Organización Mundial de la Salud, y el ILDIS:










El 50% de los niños sufren de desnutrición;
De 8.116.588 personas mayores de 15 años, el 21.3% es analfabeta funcional, es decir, que
no pueden entender lo que leen;
El 69% de los niños menores de 5 años en el Ecuador, viven en condiciones de pobreza;
De los niños no matriculados en escuela, el 68.6% lo hizo por razones de pobreza;
La deserción escolar en el 2001 que alcanzó al 11.1% de la población matriculada en 1er
grado;
La tasa de desempleo en el 2014 (primer trimestre) fue del 11.1%;
Aproximadamente 25% de la población ha emigrado a otros países;
De las personas en edad laboral, el 11.3% no tiene empleo y el 42.2 trabaja en el sector
informal;
Las Viviendas aceptables según materiales son el 67%;
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Con adecuado abastecimiento de agua 49%;
Disponibilidad de servicios eléctricos 62%;
Adecuada eliminación de aguas servidas 39%;
Al menos un cuarto por cada 2 personas 61% (En las ciudades, que viven a la manera occi‐
dental donde este concepto es válido).

En el documento “Habitabilidad Básica” De Salas y otros, se citan: La Meta 11 de los ‘Objetivos
de Desarrollo del Milenio’ (Naciones Unidas, Nueva York, 1999), que propone como fundamen‐
tal:
«…Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
para el año 2020».
En el 2011, se ha elevado a Derecho Humano Universal, el “…derecho de todos al agua y el
saneamiento. Esta es una entre otras, afirmaciones y reflexiones que dan cuenta de la necesidad
de dar por lo menos una vida básica una habitabilidad básica a gran parte de la población del
mundo.
En realidad el concepto de base de la sostenibilidad, término usado por primera vez por Henry
Kisenguer al plantear la nueva utopía frente a la caída de los sistemas comunistas en el mundo,
incluía a más de la defensa ecológica y de consumo energético, el Bienestar social y una
economía que de trabajo.
En la mayoría de las herramientas de evaluación de la sostenibilidad en la arquitectura no se
consideran con intensidad ni claridad estos últimos aspectos que para Latinoamérica y otras
regiones del mundo es fundamental, tanto o más aún que la ecología.
El Dr. Julián Salas dice al referirse a la formación académica que “se conforma a partir de fenó‐
menos observados en países desarrollados que cuantitativamente constituyen el “caso particu‐
lar”, por lo que resulta intrínsecamente inaplicable al “caso general”, si realmente lo que se pre‐
tende es paliar necesidades que son preponderantes en países subdesarrollados”.
La sostenibilidad y su implicación en la formación y los foros de debate, para Latinoamérica tiene
esta connotación fundamental lo social y sus carencias. La arquitectura y la construcción es uno
de los rubros más importantes de la economía, pero no debe entenderse únicamente como la
gran empresa de construcción que muchas veces es la que no le importa la destrucción del
planeta ni la pobreza de la gente, y que solo busca el enriquecimiento de pocas personas, debe
por el contrario ser la que de fuentes de trabajo digno, que es quizás lo que más necesita el la
gente de los países, que no siempre están en vías de desarrollo.
No se puede entonces aplicar directamente una herramienta internacional ni los mismos
conceptos que responden a intereses ajenos para evaluar la arquitectura en cualquier parte del
mundo. Es obligatorio plantear una herramienta para países del tercer mundo, además una
herramienta sin ánimo de lucro, y si con ánimo de construir una sociedad limpia, empezando
por limpiar la miseria.
Esto ha motivado el proyecto de investigación e indicadores para evaluar la sostenibilidad en
países emergentes que se está desarrollando entre equipos técnicos de la Universidad de
Cuenca y la Universidad Politécnica de Madrid.
“Desde el año 2000, el número de métodos para la evaluación medioambiental de edificios en
el mundo se ha multiplicado considerablemente, BREEAM (BRE Environmental Assessment
Method) fue el primer sistema (aparecido en 1990) que ofreció un método de etiquetado de
edificios aunque LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es el de mayor
implementación en el mercado de grandes edificios” (Macías & Navarro, 2010).
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Los países emergentes o más o bien pobres, pues no siempre están emergiendo, merecen una
comprensión diferente de los aspectos más importantes para sus problemas, y con un peso
correspondiente a su realidad y necesidades.
2

METODOLOGÍA

Si bien la herramienta en construcción, tuvo una primera aproximación a la revisión de una
decena de las herramientas internacionales más usadas, esta pretende que no sea la adaptación
del esquema ni contenidos de ninguna de ellas, sino más bien una propuesta refrendada por el
conocimiento, los viajes y vivencias del Ecuador, la cual una vez elaborada como se presenta a
continuación, se confronta luego en este nivel con los listados de Categorías y Criterios de las
principales herramientas internacionales para determinar si hay alguna categoría o criterio que
pueda ser útil y que no haya sido considerada.
2.1

Viajes y Vivencias Referenciales en Ecuador

El resumen de las viajes efectuadas es presentado en la Tabla 1. En cada viaje se va probando y
perfeccionando la herramienta en desarrollo.
Tabla 1. Resumen de las viajes efectuadas

Evento y Fecha
Seminario la sostenibilidad,
2013.
Seminario nuestra
sostenibilidad, 2014.

Destino
Sierra Sur, Costa Centro

Reflexiones los aspectos
Plus, 2015.

Sierra Norte, Costa Norte

Sierra Centro, Oriente Tambo

Ciudades
Cajas Guayaquil, Montañita, Salinas.
Confort diferente casa sana
Cañar, Chimborazo, Baños, Puyo,
Macas, cola de San Pablo, Paute
Cuenca
Quito, Mitad del Mundo, Same,
Atacames, Casa Blanca Esmeraldas

La pirámide de las necesidades humanas que ha sido comentada por varias fuentes en su parte
alta, muestra entre las necesidades a satisfacer también las emocionales, las artísticas. Y es que
el mundo más allá de la pobreza y la riqueza económica, valora la belleza aprecia la emoción y
lo espiritual.
El tema de la belleza inherente a la arquitectura siempre ha sido eludido, aunque en realidad es
uno de los factores que inconscientemente hace que valoremos la arquitectura.
En alguna medida mencionan Placido González y Carlos García de la universidad de Sevilla
España, denominado Arquitectura Contemporánea en la ciudad Histórica.
Si bien es de apreciación subjetiva, existen métodos subjetivos para su evaluación y han sido
tocados y aplicados con más detenimiento en la segunda parte de este trabajo.
Por otra parte muchos países tienen ciudades patrimonio reconocidas por la Unesco, cuya
valoración y respeto debe premiarse como parte de una herramienta adecuada, algunas lo
hacen; la creatividad y la innovación de la misma manera, así como el aprendizaje de los saberes
bioclimáticos ancestrales y el rescate de la identidad.
El proyecto de investigación Indicadores para evaluar la sostenibilidad de la arquitectura en
países emergentes, ha realizado foros de discusión de sus técnicos, y un seminario denominado
la evaluación de la sostenibilidad en Países emergentes, que entre otras cosas recibió aportes
de discusiones debates y mesas redondas.
Así ha ido construyendo criterios y propuesta de pesos que el autor de este articulo y director
del proyecto propone en el siguiente cuadro como primera instancia.
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2.2

Primera propuesta

En las tablas 2‐5, se darán a conocer las primeras propuestas con respecto a los aspectos
constructivos urbanísticos, aspectos de habitabilidad, aspectos plus y aspectos de consume
energético. En las mismas que se colocarán puntajes máximos y porcentajes.
Tabla 2. Aspectos constructivos urbanísticos.

Numero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Sub aspecto

Materiales mínimos aceptables
Disminuir el déficit de vivienda
Disponibilidad de servicios
Recurso bioclimáticos constructivos y
uso de estrategias pasivas
Patologías constructivas
Gestión y reciclaje de residuos de la
construcción
Uso de madera con sello verde
Materiales nocivos y sanos
Huella ecológica de materiales
Accesibilidad a transporte publico
Reutilización de la estructura
Crea fuentes de trabajo
Espacios abiertos en interiores
Cercanías de servicios
Entorno
Vistas
Iluminación externa

Puntaje
máximo
ponderado
50
100
40
150

Porcentaje

3,57
7,14
2,86
10,71

200
10

14,29
0,71

10
30
10
20
20
50
50
100
100
20
10
970

0,71
2,14
0,71
1,43
1,43
3,57
3,57
7,14
7,14
20,00
0,71
87,86

Puntaje máximo
ponderado
20
20
30
70

Porcentaje

Tabla 3. Aspectos de habitabilidad.

Numero

Sub aspecto

1
2
3
Total

Casa sana
Confort: auditivo, climático, sociológico
Sintaxis

1,43
1,43
2,14
5,00

Tabla 4. Aspectos plus.

Numero

Sub aspecto

1
2
3
4
5
Total

Estética
Crea hitos de algún nivel
Contribución conservación de la identidad
Conservación de patrimonio
Incorpora creatividad arte, artesanía, etc.

Puntaje máximo
ponderado
80
30
30
30
20
190

Porcentaje
5,71
2,14
2,14
2,14
1,43
13,57

La propuesta en desarrollo se confrontado en este nivel con los listados de Categorías y Criterios
de las principales herramientas internacionales para determinar si hay alguna categoría o
criterio que pueda ser útil y que no haya sido considerada, y principalmente se han detectado
aspectos que no han sido considerados con la suficiente presencia, y que han sido incorporados
en la herramienta presente.
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Tabla 5. Aspectos de consumo energético.

Numero

Sub aspecto

1
2

Consumo de agua
Consumo de gas
(glp)
Consumo de
combustible
Consumo eléctrico

3
4
Total

Puntaje máximo
ponderado
20
50

Porcentaje

50

3,57

50
170

3,57
12,14

1,43
3,57

A continuación se adjunta la imagen de la tabla de comparación que ha permitido establecer la
primera propuesta que se ha mostrado aquí (Tabla 6).

SINTAXIS O

BIENESTAR

TECNICO CONSTR.

DA TRABAJO

DEFICITS

Tabla 6. Aspectos a evaluar y su peso para diferentes lugares

ASPECTOS SOCIALES aporte a
las carencias y déficits sociales
Contribución a disminuir el défi‐
cit de Vivienda
Contribuye al bienestar de las
clases más pobres
Creación de más fuentes de tra‐
bajo, tanto en materiales, sis‐
tema constructivo y uso
Dinamizar la economía para pro‐
ducir trabajo e ingresos a las cla‐
ses más pobres
Disponibilidad de Servicios bási‐
cos, agua potable, luz eléctrica,
tratamiento de aguas servidas
Evita riesgos de desastres
Buen estado de las instalaciones
Materiales aceptables, no tóxi‐
cos, y de acuerdo a las culturas,
clima y uso
CULT
Innovación con buenos resulta‐
dos
Buen estado de la construcción
Confort climático, lumínico, au‐
ditivo, otros, pero de acuerdo a
las culturas
CULT
Hacinamiento pero de acuerdo a
los conceptos de cada cultura (2
hab por habitación no en toda
cultura)
CULT
Casa sana que no produzca en‐
fermedades
Funcionalidad
CULT
Adaptabilidad a situaciones
cambiantes
Accesibilidad

Considerados en
otras herramientas importancia o peso ponderado relativo
Lugares con
casi Lugares con po‐
desarrollo
mucho poco nada breza económica
económico
A fundamental
C No tienen
ese problema
Premiar
Premiar

Premiar

PREREQUISITO
PREREQUISITO
PREREQUISITO
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CONTEXTO

Considerados en
otras herramientas importancia o peso ponderado relativo
Lugares con
casi Lugares con po‐
desarrollo
mucho poco nada breza económica
económico
Espacios verdes. Valor especial
para lo autóctono
Vistas
Comercio, deporte, ocio, educa‐
ción, salud
Disponibilidad de transporte

ASPECTOS EMOCIONALES

ASPECTOS DE CONSUMO ENERGETICO

C No son los destructores del planeta
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Usos de sistemas bioclimáticos,
orientación, vegetación, ventila‐
ción, muros trombe,etc. de
acuerdo al clima
Aprendizajes de culturas ances‐
trales
CULT
Cubiertas verdes
Usos de energías renovables eó‐
licas, calefacción solar, fotovol‐
taicas, otras
Transporte público, bicicletas
Senderos peatones cubiertos de
la lluvia y el sol
Innovación, cementos catálicos
por ejemplo

Premiar

Premiar

Premiar
Premiar

Consumo real de gas GLP, luz
eléctrica, agua,
Desperdicio de energía
Gestión del edificio, manual de
uso
Reciclaje y gestión de materiales
de residuo (no tan común en
países emergentes)
Estudio de impactos ambienta‐
les aprobado

Estéticos

CULT

A cada vez más
importante

Hito

CULT

A cada vez más
importante

Conservación o rescate de patri‐
monio
CULT

A cada vez más
importante

Conservación de la identidad y
la cultura

CULT

A cada vez más
importante

Arte y artesanías incluidos

CULT

A cada vez más
importante

A cada vez
más impor‐
tante
A cada vez
más impor‐
tante
A cada vez
más impor‐
tante
A cada vez
más impor‐
tante
A cada vez
más impor‐
tante
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Los aspectos sociales son impor‐
tantes para los países emergen‐
tes y menos para los países
desarrollados
Runa
Hombre

2.3

Considerados en
otras herramientas importancia o peso ponderado relativo
Lugares con
casi Lugares con po‐
desarrollo
mucho poco nada breza económica
económico
Los aspectos Emo‐
Los de consumo energético al con‐
cionales s son im‐
trario son muy importantes para los
portantes hoy para
países desarrollados y menos para
todos y no han sido
los países emergentes pues no son
suficientemente
productores de huella de carbono
tratados
Allpa
Sumaq
Tierra
Belleza

El tratamiento de la evaluacion de los aspectos subjetivos

Este articulo si bien presenta la herramienta completa prefiere dejar la explicación mas detenida
de los aspectos plus para una siguiente presentacion, y detenerse en los aspectos sociales que
son fundamentales para los paises pobres.
Por su puesto la evaluacion de los aspectos subjetivos y nuevos aquí denominados Plus, el
proyecto ha siguido los metodos especializados para estos temas como el de “Expertos” o
“informantes Calificados” y el “DElfi”, según los cuales ha elaborado las fichas para dicha
evaluacion y los ha probado en varios ejemplos nacionales e internacionales.
Esto por si solo constituye otro trabajo, de gran importancia pues se ha evaluado poco, y la
presencia de la estetica los hitos y los demas factores hacen que las ciudades que los poseen,
tengran turismo, mayor moviviento economico, y lo que es más importante, apropiacion de sus
habitantes.
3

CONCLUSIONES GENERALES Y PROYECCIONES FUTURAS

Un País pobre es muy diferente a los países industrializados, por sus intereses, por su cultura,
por su consumo energético y necesita considerandos diferentes para su sostenibilidad.
La herramienta para países emergentes debe tener por lo menos dos condiciones nuevas:
 Tener en su contenido los aspectos de importancia planetaria ecológica, pero también
valorar los aportes a la solución de las carencias sociales;
 Las herramientas en el mundo en general deben comenzar a considerar aspectos no siempre
considerados como la estética, los hitos, el arte, etc. para los cuales cuando se requiere se
aplican técnicas de apreciación para aspectos subjetivos.
 Y quizás lo más importante sea ponderar su importancia asignando el peso a cada aspecto
de acuerdo también y de forma prioritaria, con las necesidades y carencias sociales de los
países emergentes.
 Por supuesto en lo propuesto, siempre quedan procesos de prueba y rectificación que solo
el tiempo puede perfeccionar.
4
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ABSTRACT: Since the 1987 Brundtland Report and 1992 United Nations Rio Declaration on
Environment and Development, the ideals of sustainable development have been influencing
the decisions made by the construction industry. In the European Union buildings currently
represent about half of all extracted materials, one third of all waste generated, one third of all
water consumed, and half of all energy consumed. This paper proposes a justification for the
viability of using regrowable biotic material building solutions to reduce these negative impacts
and act as a more sustainable substitute for conventional solutions. A comparative Life Cycle
Sustainability Assessment (LCSA) will evaluate the material‐energy impact and building
performance achieved for 100% biotic material building project in the Netherlands. The
MAXergy methodology and Embodied Land Tool will be used to provide a functional framework
for the assessment based on an ideal sustainable goal of a closed cycle product. The preliminary
results of this assessment showed that the MAXergy building had 3.7 hectare/year/ m2 of floor
space less than the Dutch reference home it was compared to. With continued improvement of
the methodology and research into biotic and regrowable material solutions, MAXergy will have
the potential to be a useful educational and practical platform for all parties involved in the
building industry.
Keywords: Life Cycle Sustainability Assessment; MAXergy, Embodied Land Tool; Sustainable
Development; Biotic Materials
1

INTRODUCTION

Imagine 100 years from now what the homes, buildings, and cities of future generations will
look like. Will the same materials be used and more importantly are designers, engineers,
owners, and policy makers picturing the same thing? There is no way to answer these questions
for certain, but one fact does remain: the goals of current construction industries around the
world have changed and are now focused on ensuring that humanity will be able to sustain itself
not only for the next 100 years, but indefinitely. In order to achieve this, humanity’s perspective
on built environments will have to adapt and it will be up to sustainable building assessments to
make that happen.
Since the Earth Summit of 1992 in Rio de Janeiro and the development of the voluntary action
plan, Agenda 21, the United Nations adopted the objective of creating a more sustainable
society than the one that exists today (UN, 1992). This mind‐set originated from the
environmental and social scientific community recommendations during the 1960’s that
addressed growing economic, environmental, and societal pressures. The idea of sustainable
development was first officially defined in the 1987 Brundtland Report, Our Common Future
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(Brundtland, 1987). Soon after in 1999, the internationally accepted study, Our Common
Journey: A Transition Toward Sustainability, provided an in‐depth look at how the trends of rapid
population growth, increasing consumerism, and living outside resource limits during 1999 could
negatively affect future generations (NRC, 1999). This study also brought global attention to the
many unanswered questions involved with finding sustainable solutions and the need to
develop a sustainable science discipline. These early concepts of sustainable development began
as broad relative definitions and goals, but inspired the more detailed plans, calls to action, and
research that followed. In terms of contributing to physical and psychological sustainability
solutions, built environments will have a significant influence in the near future. In the European
Union buildings currently represent about half of all extracted materials, one third of all waste
generated, one third of all water consumed, and half of all energy consumed (EC, 2014a). The
majority of humanity revolves around spending most of its time in or around built environments.
If sustainable solutions are increasingly implemented into the design of buildings then by
proximity, operation, and association societies will gradually become accustomed to these
sustainable products and others like it.
It is the argument of this paper that, in order to achieve more sustainable built environments
and a more sustainable society, resource management should be the main focus of sustainable
solutions and regrowable biotic building material solutions should be given more priority and
development within the mainstream construction industry rather than the contemporary
building solutions being used today. Since there is not an official consensus on some material
labels it is important to clarify them to ensure a transparent discussion on the sustainability
assessment of materials. Realistically all materials come from nature and all materials can be
regenerated in some way, thus calling some materials natural, organic, man‐made and
renewable while excluding others is arbitrary and inaccurate. But there are certain logical
distinctions that can be made between materials such as steel and wood which can be described
by the following more specific labels:
• biotic or bio‐based materials: any material originating from living organisms, typically with
little to no processing, usually containing carbon and capable of decay such as wood, straw,
hemp, and bamboo;
• regrowable materials: any material that can regrow itself with a natural reproduction process
within a generation’s lifetime such as 50 years (this is almost impossible for materials such as
steel and aluminium without human intervention).
The argument of this study will be supported by the results of a sustainability life cycle
assessment of a 100% biotic building project or MAXergy building project developed at Zuyd
University in Maastricht, Netherlands in 2010.
2
2.1

STATE‐OF‐THE‐ART
Review of MAXergy building project in the Netherlands

The MAXergy methodology used for this paper’s sustainability assessment was developed for a
100% bio‐based building student‐designed project. This project was among three others as a
part of a District of Tomorrow concept that was created at the Zuyd University by the Research
Institute Built Environment of Tomorrow (RiBuilT) in late 2010 in order to try and provide a
practical platform for stakeholders, education, and local government to use as a transition tool
for a more innovative sustainable region. With the cooperation of fellow pupils and partnered
professionals, the final student designs are constructed and innovative industry strategies are
researched (SBSC, 2014). The 100% bio‐based building is still being researched and designed to
reach its original goal of becoming one of the first modern buildings in the world to be able to
produce or compensate all of its resources on site. According to the MAXergy Methodology and
Embodied Land Calculation Tool, in order to be able to regrow the same building within a life
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span of 50 years on site efficiently, 100% of the materials should be regrowable, bio‐based and
low energy cost renewable (SBSC, 2014). The chosen student design has been able to achieve
an 82% by weight bio‐based solution. Mostly indoor finishing materials and the photovoltaic
solar panels chosen to provide energy remain to be converted to bio‐based alternatives. The
building was designed to have three floors, a support structure made out of wood, a central
passive ventilation shaft, and hemp/flax insulation in the walls. The final design specifics and
results from the students’ assessment included an assumed building life span of 50 years, net
living surface area of 266 m2, total building material mass of 119662 kg or 449.86 kg/m2, and
total operation energy of 5624 kWh/yr. The embodied land results were compared to a standard
Dutch brick house designed by the Netherlands Enterprise Agency and commercial house made
of part wood and part straw bales. Since the buildings were designed with different amounts of
square meter floor space and functionalities, it was not relevant to compare their embodied
land totals. But by taking the amount of embodied land per square meter of floor space, the
three solutions were more accurately compared. The bio‐based building project had 5.62 ha‐
year/m2 with 82% of the materials coming from regrowable and bio‐based sources. The
standard brick building resulted in having 9.3 ha‐year/m2 of floor embodied land with about 0%
regrowable and bio‐based materials and the straw/wood building ended up having 9.83 ha‐
year/m2 with only 43% regrowable and bio‐based materials. Additionally it was found that the
material impact had a much larger impact than the embodied or operating energy impact on all
of the designs embodied land totals (Rovers, 2012). These results led to the conclusion that
materials may be the most influential factor in a solution when considering total embodied land
and that there is a balance between the material and energy impact that needs to be further
explored. Since the building industry is investing more in passive design standards and various
types of insulation solutions for the renovation of existing buildings, additional research was
conducted by RiBuilT to explore the relationship between inputted insulation material and
energy generation impact. The goal of this research was to find an optimization between the
energy demand, energy generation, and material input in order to help inform how far designers
should go with insulation.
2.2

Review of current goals and standards that apply to sustainable built environments in
the Netherlands

With the established Agenda 21 goals from the 1992 UN Conference on Environment and
Development held in Rio de Janeiro, Brazil, an international conversation was started on
sustainable development. This conversation has kept going ever since and improvements have
continued to be made to the concept of balancing environmental, economic, and societal
aspects of humanity in order to achieve a more sustainable life style. In 2000 during the UN
Millennium Summit in New York, U.S., the world leaders adopted the United Nations Millennium
Declaration and defined the new Millennium Development Goals (MDGs) with a deadline of
2015 (UN, 2014a). Then again in 2012 at the most recent UN Conference on sustainable
Development in Rio de Janeiro, the same principles were built upon and renamed the
Sustainable Development Goals (SDGs). These most recent targets will see the convergence of
the initial pre 2015 plan and post 2015 plan and guide the world to the new deadline of 2030
(UN, 2014b). In relation to built environments and sustainable design, the Agenda 21, MDGs,
and SDGs do not define any detailed requirements and instead consist of many broad reaching
sustainability objectives that cover topics such as poverty, hunger, health, and accessibility.
In 2008 the EU Commission adopted a new proposal for the Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) and supported the approval process. On 19 May 2010, the EPBD recast was
adopted by EU Parliament and the Council of the European Union to replace the 2002 Directive.
This proposal confirms the importance of effective implementation of Member state level,
community‐wide cooperation, and strong long‐term commitment of support from the
Commission. The end goal is to have the EU consume 11% less final energy via the reduction of
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building energy consumption. The major highlights of the EPBD recast relating to building design
are as follows (ECEEE, 2010):







as of 31 December 2020 new buildings in the EU will have to perform with 'nearly zero'
energy and the energy will be 'to a very large extent’ from renewable sources;
the definition of very low energy building was agreed to: "nearly zero energy building means
a building that has a very high energy performance. The nearly zero or very low amount of
energy required should to a very significant level be covered by energy from renewable
source, including renewable energy produced on‐site or nearby";
there is no specific target to be set for the renovation of existing building, but Member
States shall following the leading example of the public sector by developing policies and
take measures such as targets in order to stimulate the transformation of buildings that are
refurbished into very low energy buildings, and inform the Commission thereof in their
national plans;
member States will be required to introduce penalties for non‐compliance. Member States
shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the national provisions
adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they
are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and
dissuasive. Member States shall communicate those provisions to the Commission.

In 2010 the European Commission additionally launched a sustainable development strategy,
which set the following climate change and energy sustainability targets for the year 2020 (EC,
2014b):




lower greenhouse gas emissions 20% from 1990 levels;
obtain 20% of total energy from renewable sources;
increase energy efficiency 20%.

The International Energy Agency (IEA) has been closely monitoring building energy consumption
over the past decade. Founded in response to the 1973 oil crisis, the IEA is an organisation that
works to ensure its 29 member countries have reliable, affordable and clean energy. It is a
significant actor in the global conversation on energy, providing authoritative statistics, analysis
and recommendations. In the past few years the IEA has released numerous technological
roadmaps outlining energy efficiency improvements for buildings.
The IEA also assesses its member countries every few years and updates their energy policies.
There is currently a 2014 Review for the Netherlands, which discusses the current state of the
country’s energy production and demand. Since the last review in 2008, the Netherlands has
become Europe’s second‐largest producer of natural gas and has invested greatly in oil and gas
storage; coal, oil and gas terminals; and more efficient power plants. These investments have
provided more energy stability, but natural gas production has started to decline and according
to IEA, should be further developed in order to make it through this transition period. Because
the Netherlands is currently one of the most fossil‐fuel and CO2 dependent IEA member
countries, an Energy Agreement has been established to support key actions through 2020 that
will increase the country’s reliance on renewable energy sources (IEA, 2014b). The Netherlands
government additionally plans on improving its environmental, economic, and social
sustainability performance in the next five to ten years. The Netherlands Issue Policies (2014)
that should be considered for the MAXergy building project include the following:
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implementing energy labels for every home starting in 2015. This label will show how energy
efficient the buildings is while encourage people to invest more in energy‐saving actions at
the same time;
a €600 million budget financed by the National Energy Saving Fund that homeowners can
use to invest in energy‐saving measures and tax breaks for people who generate electricity
from sustainable resources;
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conservation of nature and biodiversity;
ensuring sufficient resources for a world population of nine billion in 2050, with a
sustainable consumption and production action plan;
a government initiative towards a bio‐based economy as part of a circular economy
program.

A perspective that is similar and a source of inspiration for the MAXergy methodology used in
this paper, is defined by the organization, The Natural Step (TNS). TNS is a global network with
25 years of experience in developing strategic sustainable development and providing its
partners from 13 countries with education and recommendations. The mission of TNS is to
enable people to use its sustainability principles to ensure human society can survive within
natures’ limits (TNS, 2013). TNS defines the main cause of sustainability problems lies with the
systematic increase of negative human impacts, not the impacts themselves. As long as the
impacts were small enough and consistent the Earths tolerances would be able to compensate
for them. This approach has been based on the following scientific laws of nature that can be
observed (TNS, 2013):







solar energy is the source of almost all material quality increase and can easily be seen in
photosynthesis. It is the flow of sunlight that continuously creates order and structure from
the constant increase in disorder within the isolated system of Earth. This is supported by
the Second Law of Thermodynamics;
the value of materials is not in how much energy or matter it contains but rather in the
structure, concentration, and performance ability of that energy. This is due to the First Law
of Thermodynamics and the Law of Mass Conservation that states energy and matter of an
isolated system cannot be created nor destroyed;
because nothing truly disappears, when matter is burned it is not destroyed but turned into
waste;
also because of the Second Law of Thermodynamics (Entropy), both energy and matter tend
to disperse and dissipate as they travel through a system. This means that the amount of
useful energy continues to decrease each time it is transformed.

In addition TNS encourages a backcasting approach to developing sustainable solutions and
strategies. Backcasting is the concept of creating a plan and solution by defining the end result
first, then the current situation, and finally working backwards to achieving the final result (TNS,
2013).
3
3.1

METHODOLOGY
Considerations

The main purpose of any building solution Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) is to provide
results that satisfy goals and be of practical use for the construction industry. But, even though the
construction industry supports the longevity of sustainability assessment methodologies
commercially, it is still important to consider how the sustainable goals of humanity will continue
to evolve over time. As shown in the previous discussions about international sustainability goals
and sustainability assessment methodologies, the most common focus for both is currently on
trying to reduce energy consumption; construction and energy costs; and the production of
greenhouse gas emissions. Idealistic sustainable solutions, similar to the one encouraged by The
Natural Step, may not be the popular choice today, but that does not mean assessment
methodologies should ignore different viewpoints and known facts about what is possible. In
terms of defining sustainability for the purposes of this paper, specific priorities need to be set. To
sustain life and human society certain necessities are more important than others. Based on how
long we can survive without certain resources it is logical that food and water are the most
important resources to sustain and after that the next most important are clothes and shelter.
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While it can be debated that sustainable development and design should attempt to balance all
environmental, economic and societal impacts, only energy and material resource management
was considered to be the responsibility of a building solution LCSA in order to attempt to achieve
the ideal sustainable built environment. Because almost all qualitative society factors such as
aesthetics are subjective, economic factors hinder the process of attaining an ideal sustainable
solution, and all performance factors are dependent on the initial resource management, they
were deemed considered to be important. Without resources nothing else matters. There is no
point of measuring thermal efficiency, sound reverberation, or cost effectiveness if there are no
resources to work with in the first place (Rovers, 2012).
3.2

0‐energy & exergy

0‐energy buildings are becoming increasingly more achievable due to the continued
development of solar cell technology and other energy storing equipment. It can also be
assumed that the building energy use will no longer cause negative environmental impacts since
the energy is obtained from renewable sources. The remaining materials connected to the life
cycle of the building will be the only remaining burden on the environment. In order to
determine an optimized sustainable building solution the assessment should find a balance
between the materials and energy use.
A recent four‐year study on exergy and spatial planning gave a few insights on the shared
relationship between energy and materials. Exergy is essentially a factor representing total
amount and concentration of energy (or quality of energy) in terms of being useful for humans.
The difference in exergy can be seen when considering the example of trying to power a laptop
with a wall outlet and solar cells. The solar cells provide 12 volts of direct current (DC) which is
converted to 220 volts of alternating current for the wall outlet and then back to 12 volts by the
laptop. Every time the energy is converted some of it is lost and it will have a lower exergy than
a direct connection between the solar cell and laptop. In terms of spatial planning the study
concluded that the demand of energy should be limited to the supply of renewable energy
available within the assessed system location. By realizing the only original source that adds to
a system without creating burdens on neighbouring systems is solar energy, it can be seen as
the connection between energy and materials. Everything else used within the system creates
more demand and places a burden on the system itself, which reduces its’ exergy potential.
Since raw solar radiation energy requires land on which to be collected and converted to energy
for human use, it will be considered the most important indicator of resource use and
sustainability (Ny, 2006).
3.3

Closing cycles

When considering the life cycle of a building solution it must be assessed as a closed loop if it is
to be truly sustained. Closing cycles means more than just reusing or recycling resources; it
requires the balance between the supply and demand. With an estimated world population of
9 or 10 billion people by the year 2030 and the current societal trend of trying to obtain as many
consumables as possible; additional measures will need to be taken. It will be important to
ensure that the volume of materials and energy consumed in the building life cycle be minimized
as well as closing the cycle. Balance will only be achieved when all cycle inputs are renewable,
the cycle is sustained by renewable energy, and the materials used are renewable. The general
idea behind closing cycles is to minimise the volume of materials in a cycle, the speed the
materials travel through a cycle, and the amount of energy needed to sustain the cycle. In other
words consume less and do more with less.
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3.4

MAXergy

MAXergy was developed with the initial considerations in mind and aims to assess how far a
solution is from the ideal closed cycle or in other words 0‐energy, 0‐materials, 0‐water, and 0‐
food (Rovers, 2013). The method of maximizing exergy for materials and energy or MAXergy was
developed in 2010 to fulfil the following assessment requirements:









performance‐oriented: only focus on measuring the use of resources. Social and economic
factors are important to the everyday lives of consumers, but can detract from the burdens
of resource use, which is being considered as the actual source of sustainability;
realistic Units: the final score of the assessment is presented in a physical real‐world unit.
Using arbitrary scores is relative and inaccurate;
quantitative: provide scores in absolute quantitative results. Qualitative figures are relative
and inaccurate;
unweighted: applying percentage weight to any factor is also relative and inaccurate;
perspective and distance to target: measure progress towards a future sustainable scenario
as opposed to measuring relative improvements from a past non‐sustainable scenario;
cause over effect: in order to truly solve a problem, focus on fixing the cause of the problem
not the after effects;
not corrected for climate or human behaviour: initial designers, producers, and assessors
should not be held responsible for the behaviour of product users;
clear delineation: if an assessment is not understandable or transparent, it will not be
practical to use or share with others.

3.4.1

Solar energy and embodied land tool

Solar energy is the origin of all life and the source of everything that is able to be achieved on
Earth. Therefore it is the most important measurement of energy in a cycle. In order for humans
to use that energy (directly or indirectly) land is required and land has limitations such as,
typically being used for only one purpose at a time. In order to ensure the cycle of a system is
closed it is necessary to have enough land to perform the required functions of the system. This
means that land is the origin of all other materials and the most important measurement of
resources in a cycle. Many cultures have already experienced the consequences of not having
enough land and living within open cycle systems such as the Easter Islands (Good and Reuveny,
2006). In order to calculate how far away a solution is from a closed cycle and compare the
various components grown or generated by the sun, the Embodied Land Tool was also
developed to help facilitated the MAXergy methodology (Rovers, 2013).
3.4.2

Space and time

Typically energy is measured in kilowatts and materials are measured in kilograms, which makes
it difficult to compare them to each other. However, since the common basis for comparison
between these two components is their embodied land, they can both be converted to square
meters of land surface area used. But, this still does not give much practicality for the
comparison and leaves questions such as how much solar energy can be generated on how many
square meters of land? In order to solve this issue time must be considered, which is very simple
when applying to energy, but becomes very complicated when applying to materials. Different
materials require different amounts of time and space to grow, accumulate, or form. It is not
always easy to find consistent and accurate harvest figures. Also this forestry and agricultural
data is highly dependent on local soil types, climate, and cultivation practices. This concept can
be applied to all materials, even the more industrial building materials that are not grown in
agriculture such as steel, aluminium, and iron. For the purpose of the MAXergy methodology,
time will be measured in years in order to better represent the growing times for materials and
generation times for energy. The final unit that will be used for analysis and comparison is space‐
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time in m2 per years. If the function of materials and energy are spread out over more than one
year then the amount of embodied land will automatically decrease, but in order to ensure the
closed cycle solution excess resource claim must not be left over after the functional period. In
terms of the standard building life span used for assessment and calculation of embodied land
needed a maximum of 50 years was chosen. This decision was based on the reasoning that
people typically live independently from the age of 20 to approximately 70, which is a total of
50 years. Additionally people normally occupy a workspace from the ages 16 to 66 which is also
50 years.
3.4.3

Embodied land tool

The Embodied Land Tool calculates the sum of total embodied land for a solution or in the case
of a building, the m2/years required to “regrow” the same building. Preliminary results have
shown that the less materials used, the less space‐time will be required, and the closer the
solution is to a close cycle (Rovers, 2013). The total embodied land (EL) consists of the sum of
primary EL or direct yield EL and secondary EL as seen in Equation 1. Direct yield EL is the physical
land required to grow or generate a resource. Secondary EL is the indirect land needed to satisfy
the embodied energy used to harvest, process and transport this resource. Secondary embodied
land also accounts for the “Return Energy” needed to renew materials that are not able to be
regrown on physical land, such as metals. The tool also allows for the inclusion of a tertiary
embodied land, which is the space‐time needed to regrow the tools used in the various
processes. This starts to become too complicated to follow and insignificant in terms of affecting
the final results, therefore tertiary embodied land was not considered for this assessment.
(1)
3.4.4

Energy in MAXergy

Energy can enter a system in many different ways such as wind, hydropower, and biomass but
as a practical choice for this methodology energy is assumed to be delivered as electricity via
polycrystalline photovoltaic solar cells. As this methodology continues to be developed and
improved additional modes of energy delivery will be considered as options. In relation to the
total amount of energy used for a buildings life cycle, operational energy is the most significant.
In order to calculate the total operational energy it is necessary to determine the required
number of solar panels needed to meet the final energy demand (Sodagara et al.). Since the
MAXergy methodology assumes that future energy supplies will be solar based it is important
to account for storage impacts rather than assuming the building is connected to the grid.
Additionally this also allows a more accurate comparison with alternative storage options such
as biomass. The amount of embodied energy and return energy associated with materials is not
as straight forward to calculate as the operational energy. Since the materials themselves can
potentially take a long time to be renewed or regrown, the amount of energy supply needed to
return the material to its original form is calculated instead. Since the panels themselves are
materials and need to be accounted for their embodied land, which can be compensated for by
roof area, is divided by its life span of 25 years. This is because it is supplied only once and could
achieve balance within one year but still retain 24 more years of productivity for other demands.
4

PRELIMINARY AND EXPECTED RESULTS

To illustrate how MAXergy and the Embodied Land Tool work, a simple material comparison
between two beams was conducted. One beam was made of wood and the other of steel. The
results clearly show the physical land taken up for harvest (EL harvest), the embodied land to
generate embodied energy (EL embodied energy), and the embodied land to compensate for
return energy (EL return energy). The wood beam required much less embodied land with 57
m2/year versus the steel beams 19 million m2/year (Rovers, 2013). While the MAXergy building
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design is still in development, with about 80% biotic materials being used, it has already
undergone a preliminary comparison with a Dutch reference home that has been standardized
by Senternoverm/ Netherlands Enterprise Agency. The comparison was made using an older
version of the MAXergy methodology and Embodied Land Tool that does not include the PV
panel impact. The key results from this comparison were the EL per m2. The MAXergy building
design at that time had a 5.62 hectare/years/m2 and the reference Dutch home came out to be
9.3 hectare/years/m2 floor space. This is the first indication that reducing combined energy and
materials impact for a building points to the favorable use of biotic and regrowable materials.
5

CONCLUSION

The Maxergy methodology is at a point where it can reasonably support its alternative
perspective on the meaning behind sustainable design and life cycle sustainable assessment.
With the following intended improvements the methodology and tool will become a more useful
educational platform for building designers, policymakers, and building owners in the near
future:






expand the energy conversion deliver options beyond converting solar energy via
polycrystalline PV cells, amorphous thin film, and fossil fuel. Continue research in options
such as biomass, wind and hydropower;
continue to research embodied energy figures and the separation of transport and process
energy demands;
further develop primary embodied land databases for materials;
investigate any possible substitute return energy routes;
continue research on insulation materials vs production of energy.

The MAXergy methodology is meant to provide society with an integrated material‐energy
impact of a building and the ability to compare achieved building performances. Although water
and food management, occupant behavior, and costs are all important influences in sustainable
development, they do not affect building performance achieved. This means that they fall under
separate evaluation systems and should be examined in parallel to each other in order to get a
more complete picture of a sustainable design. Based on the preliminary results and
development done on the MAXergy methodology and Embodied Land Tool, the MAXergy
building assessment can been seen as a useful illustration of the benefits regrowable biotic
buildings solutions have over more conventional solutions.
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ABSTRACT: The aim of this paper is to discus how digital resources for environmental analysis
can be enhanced by means of parameterization and integration to the BIM (Building Information
Modelling) tools. As for the architectural conception phase under the sustainability emphasis,
the nature of the problem requires a multidisciplinary approach. In the current praxis,
environmental analyses are performed alongside with the design by means of monocriterial
tools, as aid to decision‐making. However, one knows that some environmental analysis
software are under a transition process to BIM. This fact can significantly alter the manner to
utilise them in the design process. This new paradigm incentivises a more dynamic and rich
design process, related with environmental demands, favoring the development of high‐
performance sustainable buildings.
Keywords: Sustainable Building, BIM, 3D Modeling
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar uma discussão relacionada com os recursos
digitais para a análise ambiental da edificação e as questões de parametrização e integração
com o sistema BIM (Building Information Modeling). Quando se trata da concepção
arquitetônica sob o enfoque sustentável, a natureza do problema requer uma abordagem
multidisciplinar. Na prática corrente, as análises ambientais são realizadas pontualmente ao
longo do projeto por meio de ferramentas monocriteriais, como auxílio às tomadas de decisão.
Na atualidade, constata‐se que para uma integração deste processo de projeto ao sistema BIM,
faz‐se necessário uma revisão dos softwares de análise e simulação, mesmo aqueles que já estão
numa fase de transição. Com a integração ao BIM haverá uma nova forma de utilizar estas
ferramentas no processo de projeto. Este novo paradigma incentiva um processo de projeto
mais rico e dinâmico, relacionado com as exigências ambientais, o que irá favorecer ao
desenvolvimento de construções sustentáveis de alto desempenho.
Palavras‐chaves: Construções Sustentáveis, BIM, Modelagem 3D
1

INTRODUÇÃO

“A utilização do Building Information Modeling (BIM) como ferramenta de projeto e de
visualização é uma importante e atual tendência verificada na indústria da construção civil”
(Kibert, 2012). Acredita‐se que a migração progressiva dos softwares de análise energética e
ambiental por meio de uma futura interação ao sistema BIM deve modificar sensivelmente a
maneira de integrar os estudos de questões ambientais ao projeto de arquitetura. Acredita‐se
que será propiciado um processo mais dinâmico relacionado com as questões e exigências
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ambientais, com permutas constantes de dados e informações, e desta forma poderão ser
criadas condições favoráveis ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos sustentáveis de
maior desempenho.
O objetivo deste artigo é apresentar uma discussão sobre a questão da integração e
operabilidade dos recursos digitais de análise ambiental ao sistema BIM.
O texto está estruturado em duas etapas. Inicialmente, apresenta‐se a elaboração teórica dos
termos e conceitos que embasam o discurso, assim como sua contextualização. Em seguida, com
base na revisão bibliográfica do tema, apresenta‐se uma discussão sobre as diversas
perspectivas relacionadas à análise ambiental em conjunto com os recursos digitais que são
instrumentos do processo de concepção do projeto arquitetônico contemporâneo.
2

JUSTIFICATIVA

O contexto da Arquitetura no início do séc. XXI é marcado pela intensificação do uso de mídias
digitais seja na concepção, representação, simulação ou execução do projeto. Mas este não é
um processo recente. De acordo com Picon (2010), a invenção do computador durante a
segunda guerra mundial já representava uma nova etapa para o tratamento da informação
através de ferramentas. Modelos matemáticos foram estabelecidos para os problemas e
solucionados com o uso de máquinas. Décadas mais tarde, com a disponibilização do
computador pessoal, o impacto dessa invenção refletiu gradativamente sobre os projetistas. Por
alguns anos, acreditou‐se que o computador era uma ferramenta capaz de gerar soluções
automáticas para os problemas, o que alavancou pesquisas sobre métodos de concepção do
projeto arquitetônico.
Aos poucos, a tecnologia de processamento, trocas e armazenamento de dados evoluiu e
criaram‐se novas alternativas para o recurso digital junto ao processo de trabalho dos
projetistas. Segundo Mitchell (2008), a década de 80 é marcada por grandes avanços quanto ao
desenvolvimento de tecnologias digitais aplicadas ao processo de projeto. Revelam‐se como
passos importantes deste período, a parametrização de dados, interoperabilidade, modelagem
tridimensional e a prototipagem. A entrevista com Rick Smith relatada por Lynn (2013), indica
as primeiras iniciativas de se conceber um modelo 3D de alta fidelidade e a partir dele extrair os
desenhos bidimensionais. Um processo inverso ao até então tradicionalmente utilizado.
Nas duas últimas décadas, em decorrência deste percurso, a produção arquitetônica tem sido
pontuada pelo resultado destas experimentações digitais. O modelo tridimensional é uma das
peças chave neste processo. O modelo 3D contemporâneo, não se restringe às questões de
representação ou apresentação. Ele é capaz de agregar informações e dados parametrizados, e
colaborar de modo significativo, para a estrutura proposta pelo sistema BIM. Sistema este, que
tem como premissa, a interoperabilidade entre os dados, os softwares e os agentes envolvidos.
De acordo com Kubba (2012), “esta tecnologia é particularmente valiosa para o projeto
sustentável, pois permite que os membros da equipe construam um modelo virtual (...) que
pode ser compartilhado, o que facilita uma integração dos trabalhos das várias equipes
envolvidas no projeto".
Ao se considerar que o processo de projeto contemporâneo deva partir de uma abordagem
multicritério e adotar diretrizes sustentáveis, torna‐se adequado discutir estratégias que possam
viabilizar de modo eficiente as etapas de concepção, construção e uso da edificação. Sob esta
ótica, o sistema BIM se torna um aliado das iniciativas sustentáveis, ao disponibilizar recursos
que permitem uma maior integração entre as questões técnicas, econômicas e ambientais
vinculadas de forma continua ao processo de projeto. Com isto, há o incentivo e a viabilização
do papel colaborativo e participativo dos diferentes agentes desde as etapas de concepção.
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3

BIM – BUILDING INFORMATION MODELING

Inicialmente, faz‐se necessário descrever sobre a gênesis do termo e a evolução do significado
de “Building Information Modeling”, ou seja, o BIM. Segundo Kubba (2012), por vezes, a origem
deste termo vem associado ao “building product model”, empregado por Charles M. Eastman
em suas publicações, desde o final dos anos 1970. Contudo, apesar de semelhanças linguísticas
e teóricas, o BIM foi reconhecido como tal apenas quinze anos mais tarde. Pierrefeu in: Celnik e
Lebègue (p.63‐64, 2014) descreve o surgimento do BIM em 1995, como resultado de “um
movimento internacional em favor de novas ferramentas colaborativas e da criação de um
formato único de troca de dados, o formato IFC”. A organização responsável por este
movimento foi a International Alliance for Interoperability (IAI), atualmente reconhecida como
Building SMART.
Tanto a informação agregada ao modelo digital do edifício, quanto a sua forma de
compartilhamento, são elementos determinantes para a compreensão do sentido primário do
BIM. Sendo, segundo Pierrefeu in: Celnik e Lebègue (2014), um modelo tridimensional digital
capaz de compartilhar seus dados através do formato de arquivo IFC.
Após duas décadas, o significado e a aplicabilidade do BIM se expandiu, (fig. 1) compreendendo
“a gestão do modelo tridimensional digital e das modalidades de trocas de dados e informações
entre os agentes envolvidos” Pierrefeu in: Celnik e Lebègue (2014). Contudo, a troca livre de
dados através do formato IFC ainda não é dominante.

Figura 1: Síntese ilustrada dos elementos que, atualmente, determinam o sistema BIM.

Atualmente, a compreensão do sentido e da aplicabilidade do BIM se estende desde a estrutura
de um software a um conjunto de ações que impactam no processo de trabalho dos projetistas.
Alguns destes conceitos são apresentados a seguir.
De acordo com Kensek & Noble (2014), o “modelo de concepção e construção virtual” é
estabelecido por intermédio de um conjunto de modelos tridimensionais, parametrização dos
dados desta modelagem e as informações fornecidas pelo usuário. Portanto, segundo estes
autores, o BIM é considerado “um banco de dados digital, com estrutura integrada, informado
pela arquitetura, engenharia, construção e indústria de operações, que consiste em objetos
paramétricos em 3D e que permitem a interoperabilidade".
Considerado por Lovell (2010), como uma modelagem tridimensional, o BIM é incorporado com
informações relacionadas ao tempo, espaço e especificações que são cada vez mais comuns e
“permitem um maior grau de coordenação entre estrutura, serviços e a envoltória da
edificação”.
Ainda de acordo com este autor, o sistema proposto pelo BIM incentiva a constante
realimentação de informações entre os agentes envolvidos, colaborando para um perfil ativo e
participativo da equipe de projeto. A imagem abaixo (fig. 2) ilustra a relação entre os diferentes
agentes da equipe de projeto atuantes num único modelo BIM, representando o conjunto de
informações digitais referentes à geometria e aos dados técnicos da construção projetada.
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Figura 2: Diagrama de equipes envolvidas no projeto integrado ao BIM.( Celnik & Lebègue, 2014)

A transferência de dados e informações concentradas neste modelo central deve ser clara e
precisa através dos diferentes softwares adotados pelos membros da equipe de projeto. O fato
é que ainda nem todos os softwares adotam o mesmo formato de troca de dados, o que é
agravado pelo crescente número de diferentes softwares adotados pelos agentes no projeto
devido às suas especificidades. Em síntese, de acordo com Celnik & Lebègue (2014) pode‐se
definir o sistema em dois formatos de troca de dados: 1. Closed BIM (adotados pela Autodesk,
Bentley, e Nemetschek); 2. Open BIM (standard IFC) que assegura a interoperabilidade e a
durabilidade dos modelos tridimensionais. Ambos objetivam maior dinâmica entre as trocas
constantes de dados e informações durante o desenvolvimento e a realização do projeto.
O formato Closed BIM funciona a partir de parcerias entre as empresas desenvolvedoras dos
softwares. A exemplo, os softwares de análise ambiental como o modelo francês ArchiWizard,
que são ativados através de plug‐ins instalados no Revit, Archicad e outros. Assim, a troca de
dados é direcionada entre os softwares. No entanto, existem problemas já reconhecidos de
interoperabilidade e retrabalho na inserção ou conferência dos dados transmitidos.
Já o sistema BIM em formato aberto, conhecido como Open BIM, tem sua base técnica no
processo de certificação da buildingSMART IFC 2.0. Propondo um fluxo de projeto transparente,
com a troca de dados viabilizada independente do software utilizado. Busca assim, evitar a
entrada múltipla de dados e os consequentes erros.
A conexão entre os dados deve ser precisa, seja entre os diferentes softwares que integram o
processo de projeto, ou entre a malha de informações construída dentro de um só software.
Assim, destaca‐se a importância da parametrização no sistema BIM. A definição dos objetos de
forma paramétrica, segundo Eastman apud Kubba (2012), é uma das vantagens do sistema BIM.
O objeto é definido por parâmetros e relacionado aos demais, tornando‐os vinculados. Assim,
quando um deles é alterado, o impacto se estende ao conjunto. No sistema Closed BIM, a falta
de uniformidade entre os parâmetros de diferentes softwares se configura como um dos
complicadores entre a troca de dados e sua posterior reutilização pelos diferentes agentes
atuantes no projeto.
Para Henriques (2010), o desenho baseado em parâmetros ou “desenho paramétrico (...)
corresponde à codificação de um conjunto de regras ou relações lógicas, geométricas e
paramétricas, numa determinada sequência, para resolver um determinado problema”. Assim,
a partir da mudança de valores de um parâmetro específico, podem ser obtidos diferentes
cenários que, ao serem analisados, geram insumos ao processo de tomada de decisão durante
as etapas de projeto.
A quantidade de informações referentes a um projeto tende a crescer de acordo com o nível de
complexidade técnica ou formal do edifício. Segundo Krygiel (2008), os profissionais estão se
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especializando cada vez mais, e esta fragmentação da informação e do saber, concorre para um
distanciamento da visão de complexidade, que é necessária para o projeto. A sobreposição de
camadas dos diferentes projetos de: estruturas, elétrico, hidráulica, climatização, paisagismo,
segurança, automação, acessibilidade e etc, geram interações complexas e sugerem, de acordo
com o autor acima, “a necessidade de uma abordagem integrada para a concepção”. Os
problemas aparecem quando a informações recolhidas das várias fontes não se encontram
suficientemente integradas. O adequado gerenciamento destas informações, segundo Kubba
(2012), é determinante para minimizar o tempo e o custo nas etapas de execução.
A migração dos métodos tradicionais de CAO (concepção assistida pelo computador) como o
CAD, para o método mais dinâmico e integrador como o BIM, é gradativa e tende a favorecer a
compatibilização deste conjunto crescente de informações sobrepostas citadas por Krygiel
(2008). Mas, isto depende também, de investimentos em formação e capacitação profissional
da equipe de trabalho. Para rastrear, avaliar e acompanhar este processo de transição Celnik &
Lebègue (2014) apresentam uma tabela (figura 3) com gradativos índices de maturidade das
práticas de CAO, que podem ser utilizados como referência em diversos países em que esta
prática vem ocorrendo.
Tabela 1. Níveis de maturidade das práticas CAO (concepção assistida pelo computador) (Celnik & Lebègue, 2014)

Nível 0
CAO básico
Uma simples criação
assistida pelo
computador, sem
dados em 3D,
unicamente com
desenhos tradicionais.

Nível 1
CAO 2D >> 3D
CAO 2D com
interatividade 3D,
sendo que o 3D é
utilizado somente para
visualização. Os
modelos elaborados,
não têm dados uteis
que podem ser
compartilhados com
outros membros da
equipe de projeto.

Nível 2
BIM
Os modelos 2D e 3D
são inteligentes e
contêm informações
ricas e interativas.

Nível 3
iBIM
iBIM ou BIM são
integrados: são
modelos muito ricos
em informação, que
compreendem os
dados necessários à
gestão da vida da obra
após sua construção.

As ferramentas digitais em questão, quando empregadas no projeto, em especial naquele
voltado para a sustentabilidade, tendem a estabelecer um novo paradigma. Em síntese, o
princípio do sistema BIM é a elaboração do projeto com base em um modelo tridimensional
único capaz de concentrar diferentes informações técnicas e geométricas do projeto, podendo
ser acessado por qualquer dos agentes, a qualquer etapa do projeto, inclusive durante a vida
útil do edifício construído. Esta estrutura incentiva um processo integrado e colaborativo entre
os diferentes agentes desde as fases iniciais, o que tende a beneficiar a concepção de edifícios
sustentáveis de maior desempenho.
A estrutura do diagrama de síntese (figura 3) elaborado a seguir, baseia‐se nos conceitos e
argumentos apresentados neste artigo e sustentados por diferentes autores como, Kubba
(2012), Celnik & Lebègue (2014), Kibert (2012), Krygiel (2008) entre outros. Portanto,
consideramos o BIM estruturado a partir de um modelo tridimensional digital, integrado à
tecnologia de banco de dados de informação. O funcionamento deste sistema se dá através de
softwares interoperáveis gerenciados pelos computadores dos projetistas envolvidos. Sendo
que, os arquitetos, engenheiros e/ou empreiteiros têm poder de ação e decisão sobre o
processo de concepção. Os dados resultantes de análises e simulações técnicas (estrutural,
ambiental, custos, ciclo de vida e etc), realimentam o sistema a cada etapa e auxiliam como
informação determinante nos momentos de tomada de decisão.
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Figura 3: Síntese do processo de projeto sustentável mediado pelo BIM

Após a construção de todo este panorama aparentemente favorável e disponibilizado pelo BIM
aos projetistas, Szalapaj (2005) destaca o fato de que o computador é, inevitavelmente,
controlado por pessoas. Toda essa estrutura digital, com enorme potencial, depende
diretamente da ação, da ordem, da programação, da decisão do homem. Mesmo que o processo
de projeto seja intensamente mediado através de recursos digitais, é o projetista, o responsável
pelas decisões adotadas ao longo do percurso.
Neste processo, segundo Kibert (2012), uma equipe de arquitetos, engenheiros e especialistas
que inclui proprietários e futuros ocupantes do edifício, participa de maneira colaborativa desde
as etapas iniciais de concepção. Decisões tomadas de forma integrada, a respeito da qualidade
ambiental, materiais, energia e eficiência devem considerar o projeto de maneira holística,
adotando critérios e diretrizes sustentáveis.
Otimizar o desempenho do edifício e reduzir assim, os impactos nocivos sobre o meio ambiente,
e minimizando seu custo total deve, segundo Kubba (2012), ser “o objetivo final da
sustentabilidade". A elaboração do projeto baseado em um modelo tridimensional agregado à
informação irá se constituir numa oportunidade para reafirmar os vínculos entre as ferramentas
digitais de análise e de modelagem, objetivando por fim, estreitar as relações entre concepção
e desempenho.
4
4.1

ANÁLISE AMBIENTAL + BIM
Qualidade Ambiental

Agir de acordo com as premissas da sustentabilidade na construção civil, implica dedicação a um
complexo conjunto de ações amplamente discutidas e experimentadas em âmbito profissional
e acadêmico. Não existe contudo, um método estático que conduza uma construção a ser
sustentável, pois o próprio “conceito de sustentabilidade é continuamente revisado devido às
ambiguidades e incertezas” (Berardi, 2013). A diversidade de definições acerca do termo
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“sustentabilidade” e sua constante reformulação enriquece a discussão sobre o tema e seus
possíveis desdobramentos.
Objetivando o desenvolvimento de edifícios sustentáveis, o Conseil International du Bâtiment –
CIB apud Berardi (2013) define alguns princípios orientadores, aqui descritos em síntese: (i)
aplicar os princípios gerais da sustentabilidade; (ii) envolver as partes interessadas de forma
colaborativa; (iii) considerar o planejamento e infraestrutura local; (iv) considerar as
perspectivas de ciclo de vida; (v) minimizar o impacto ambiental; (vi) considerar a questão
econômica a longo prazo, durante a vida do projeto e do edifício; (vii) considerar o valor cultural
e social para as pessoas; (viii) ser saudável, confortável, seguro e acessível para todos; (ix) ser
amigável, simples e de baixo custo de operação, com desempenho avaliado ao longo do tempo;
(x) ser adaptável ao longo de sua fase de atividade e com estratégias para a renovação do ciclo
de vida. Portanto, no âmbito da sustentabilidade contemporânea, os fatores social, econômico
e ambiental, já não são, por si só, suficientes.
A qualidade ambiental, como observa Trapano (2008), “é utilizada como um valor referencial
para o processo de controle ambiental, e é uma denominação empregada para caracterizar as
condições dos ambientes (...) segundo um conjunto de normas e padrões ambientais pré‐
estabelecidos”. Entende‐se portanto que, quando o projeto tem como enfoque a qualidade
ambiental, as decisões devem estar comprometidas com os pressupostos mais recentes da
sustentabilidade.
4.2

Sistemas de Avaliação e Gestão Ambiental

Diante do panorama da arquitetura contemporânea, os sistemas de avaliação e gestão se
configuram como importantes ferramentas orientadoras do processo de projeto voltado às
questões da sustentabilidade na área da construção civil. Segundo Berardi (2013), “(...) estes
sistemas têm construído um quadro de referência para edifícios sustentáveis”.
No Brasil, temos como referência desde 1996, a série de normas de gestão ambiental nas
empresas ISO 14000 da International Standardization Organization –ISO, organização na qual, o
país é representado através da ABNT‐ Associação Brasileira de Normas Técnicas. No mesmo
sentido, adaptado às características brasileiras, a certificação AQUA, que objetiva “promover e
reconhecer a Alta Qualidade Ambiental do ambiente construído”, tem com referência, a
certificação francesa Haute Qualité Environnementale – HQE, (Vanzolini, 2010). Sob a
orientação do Inmetro ‐ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
está disponível a Etiquetagem de Eficiência Energética de Edifícios. Esta, define requisitos e
métodos para classificação de edifícios quanto à eficiência energética, abrangendo edifícios
comerciais, de serviços e públicos desde o ano de 2009 e residenciais desde 2010.
Além de diretrizes gerais e orientadoras, tem sido crescente as pesquisas orientadas para um
suporte técnico à elaboração, atualização e adequação das Normas Brasileiras
Regulamentadoras (NBR) relacionadas a construção civil. A exemplo, as normas dedicadas à
eficiência energética nas edificações, como a NBR 15220 ‐ desempenho térmico de edificações
‐ aprovada em 2005, revisada em 2008; e a NBR 15575 válida a partir de julho de 2013, que
estabelece requisitos e critérios de desempenho aplicáveis às edificações habitacionais (ABNT,
2005, 2013).
São, portanto, referenciais a serem adotados para o desenvolvimento do projeto. Contudo, vale
ressaltar, que ainda existem inconsistências e incompatibilidades entre estes referenciais, o que
exige sistemática revisão e atualização. Demandando assim, atenção e senso crítico por parte
do projetista e dos agentes envolvidos no processo de projeto.
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4.3

Ferramentas Digitais de Análise Ambiental

A tecnologia disponibilizada através da estrutura BIM, segundo Kubba (2012), “é
particularmente valiosa para o projeto sustentável”, pois viabiliza a criação de um modelo
tridimensional virtual da construção e todos os seus sistemas. Elaborado em um formato que
pode ser compartilhado entre a equipe do projeto, facilita a integração e compatibilização das
informações. Esta troca deve acontecer de maneira constante ao longo do processo de projeto,
seja entre os agentes, ou entre as ferramentas envolvidas.
Assim como as normas e certificações estão avançando, os softwares considerados ferramentas
de projeto, também se desenvolvem a passos largos. As ferramentas digitais de análise estão
cada vez mais incorporadas às ferramentas de concepção do projeto. Em sua maioria, dedicadas
à gestão, custos, análise de insolação, desempenho térmico e energético. Segundo Kibert
(2012), o BIM tem a capacidade de aceitar plug‐ins que podem realizar a simulação térmica e
luminosa entre outras, além de fornecer uma plataforma para os dados exigidos por organismos
de certificação.
Alguns problemas ainda impedem que este conjunto de propostas funcione corretamente. A
interoperabilidade é uma das questões mais antigas e a solução adotada pelas empresas
gerenciadoras dos softwares, o “plug‐in”, acabou por desencadear novas questões. A adoção
dos plug‐ins como estratégia de parceria entre os softwares facilita o acesso do projetista à
ferramenta de análise, que até alguns anos atrás, era de uso quase exclusivo de especialistas na
área. Com interfaces mais amigáveis e processamento de dados simplificado, em poucos passos,
com as informações corretas, é possível verificar, por exemplo, a incidência do sol e a carga
térmica na envolvente do edifício. As simulações térmicas e luminosas, como já citadas por
Kibert (2012), se encontram incorporadas ao sistema BIM. No entanto, simulações mais
complexas como a ventilação natural, realizadas por meio de CFD (Computer Fluid Dynamics),
não sejam frequentes.
O software de análise ambiental Archiwizard é um bom exemplo para a discussão, pois é
adequado às análises em fase de estudo do projeto e seu funcionamento é semelhante aos
demais com este perfil. Cabe o esclarecimento de que o AWZ é um software francês, adequado
à regulamentação vigente RT2012, utiliza como motor de simulação térmica o Energy Plus e base
de dados climáticos do METEONORM. Sua utilização em climas úmidos é restrita a simulação de
insolação ou estudos comparativos, pois a umidade do ar interfere diretamente na investigação
do controle térmico e eficiência energética do edifício, cálculos desta complexidade ainda não
são contemplados pelo sistema.
Este software apresenta‐se conectado a um software do sistema BIM como o Revit da Autodesk,
ou similares, através de um plug‐in. Contudo, as informações incorporadas ao modelo
geométrico ainda no Revit, quando enviadas para o Archiwizard (AWZ) deverão ser
retrabalhadas, pois cada plataforma trata a informação de maneira diferente. Por esta razão, é
comum a utilização de um software simples para a geração apenas da geometria, como o
SketchUp, já que a informação pode ser inserida diretamente através da plataforma disponível
no AWZ.
A interoperabilidade através de plug‐ins, chama a atenção para outra questão: o fluxo unilateral
das informações. Os dados são enviados para o AWZ, de modo a alterar a geometria, incorporar
informações, selecionar materiais e suas características, a fim de investigar diferentes quesitos
ambientais. Contudo, o resultado gerado não pode ser enviado de volta.
Por fim, a plataforma disponibilizada pelo AWZ nos alerta para a carência de uma sistematização
e padronização das características físicas dos materiais utilizados na construção civil brasileira.
A análise ambiental depende diretamente do banco de dados vinculado ao projeto, seja o banco
de dados climático ou as propriedades físicas e mecânicas dos materiais. Mesmo com os
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limitadores e problemas descritos, softwares com este perfil, se configuram como importantes
ferramentas de estudo das alternativas do projeto.
5

CONCLUSÃO

A reflexão apresentada neste artigo centrou‐se em demonstrar a possibilidade de integrar a
análise ambiental ao sistema Building Information Modelling, no contexto da Arquitetura
Contemporânea. Assumiu‐se como tendência a demanda por construções sustentáveis de alto
desempenho. Segundo Kibert (2012), um dos atributos de projeto para esta tipologia de
construção é a sua “significativa dependência da modelagem virtual, com requisitos específicos
e, por vezes, a necessidade de controlar os aspectos do processo de construção”.
Portanto, ao adotar o modelo tridimensional como catalizador de informações sobre o projeto,
haverá o benefício de um processo mais ágil e dinâmico, que permitirá a integração e
colaboração dos diferentes agentes no processo. Consideramos este panorama como uma
oportunidade de estreitar os laços entre os critérios estéticos e técnicos, de forma a colaborar
para o desenvolvimento de projetos relacionados com alto desempenho e comprometidos com
a sustentabilidade.
Kibert (2012) destaca o surgimento da modelagem de informações (BIM) como uma ferramenta
de concepção e visualização, que se instaura como uma tendência da indústria da construção.
Os benefícios advindos do BIM viabilizam o manuseio e gerenciamento dos dados e informações
do projeto de maneira mais clara e eficiente. A interoperabilidade ainda é um ponto chave que
demanda aperfeiçoamento e investimento das empresas de tecnologia a fim de evitar o
retrabalho e a incompatibilidade das informações entre diferentes softwares.
Podemos concluir que a estrutura digital disponível no campo da arquitetura está em constante
aperfeiçoamento e tende a, cada vez mais, favorecer o processo de trabalho dos profissionais
envolvidos. Destacamos que, durante o percurso do processo de projeto, independente das
etapas, o ambiente digital é parte do ambiente físico. O ambiente digital viabiliza o
processamento ágil e preciso da informação que é definida pelos agentes no ambiente físico, ou
seja, a equipe de projeto. Configura‐se como responsabilidade dos projetistas e dos demais
agentes envolvidos no processo, as decisões estabelecidas, o fornecimento dos dados de
entrada, a análise e interpretação dos resultados das simulações, assim como a análise e
repercussão dos resultados processados através das simulações em meio digital. A ética
profissional e as diretrizes para o desenvolvimento sustentável devem ser norteadoras deste
processo.
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ABSTRACT: Rio de Janeiro City is gaining a lot of new buildings, due to the World Cup (2014) and
the Olympics (2016). The focus of new projects is the commitment to the principles of high
quality environmental. However, it is questioned in what extent this movement is accompanied
by the modernization of the sector ‐ especially in relation to use of BIM platform (Building
Information Modelling) during the design development. In this sense, this article presents a
survey of the new buildings that are being constructed ‐ particularly those administered by the
City Hall ‐ identifying the environmental certification pursued by professionals, and the extent
of use of BIM Platform. Results indicate that most professionals do not use the platform yet, or
use partially, showing some resistance towards the adoption of new technology, despite its
great potential for the production of buildings with high environmental quality.
Keywords: Sustainability, Design Management, Building Information Modelling
RESUMO: A cidade do Rio de Janeiro Cidade está recebendo novas construções devido à Copa
do Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). O foco de novos projetos é o compromisso com
os princípios de alta qualidade ambiental. No entanto, questiona‐se em que medida esse
movimento vem sendo acompanhado pela modernização do setor ‐ especialmente em relação
ao uso da plataforma BIM (Building Information Modelling) durante o desenvolvimento do
projeto. Neste sentido, este artigo apresenta um levantamento dos novos edifícios que estão
sendo construídos ‐ particularmente aqueles administrados pela Prefeitura ‐ identificando a
certificação ambiental perseguida pelos profissionais e a extensão do uso da plataforma BIM.
Os resultados indicam que a maioria dos profissionais não usa a plataforma, ou usar suas
potencialidades de forma parcial, mostrando alguma resistência no sentido da adopção de novas
tecnologias, apesar de seu grande potencial para a produção de edifícios com alta qualidade
ambiental.
Keywords: Sustentabilidade, Gestão do processo de projeto, Modelagem Digital da Edificação
1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do projeto de arquitetura requer, dos profissionais responsáveis, a
capacidade de antever os possíveis problemas relacionados com outras especialidades de
projeto. O desafio que se impôs à coordenação de projetos aumentou em decorrência da grande
quantidade de novas especialidades de projeto que precisam ser compatibilizadas para a
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produção da edificação – processo que se torna ainda mais complexo a partir da necessidade de
incorporar os requisitos de sustentabilidade ambiental.
Entende‐se que a realização de um projeto com alta qualidade ambiental implica a integração
entre as decisões projetuais e, consequentemente, a integração entre os profissionais das
diferentes especialidades de projeto. Essa integração, por sua vez, implica uma revisão dos
procedimentos de trabalho normalmente adotados pelas empresas de projeto, acostumadas ao
processo linear e sequencial que não mais atende às exigências do projeto para uma edificação
sustentável.(Salgado et al, 2012)
Com o desenvolvimento dos softwares da plataforma BIM (Building Information Modelling),
surgiu a possibilidade de modelar digitalmente a edificação, e exportar esse modelo,
viabilizando a realização do trabalho de forma colaborativa e simultânea.
Nesse sentido, e considerando o grande número de novos empreendimentos sendo realizados
na cidade do Rio de Janeiro em decorrência dos grandes eventos esportivos, o objetivo dessa
pesquisa foi identificar de que forma a plataforma BIM vem sendo adotada pelas equipes de
projeto na produção das novas edificações, e se o potencial da ferramenta tem sido explorado
pelos profissionais. A pesquisa também procurou avaliar se a ferramenta tem auxiliado o
desenvolvimento desses projetos na incorporação dos requisitos ambientais.
2

OS IMPACTOS DOS GRANDES PROJETOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

A história da evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro revela que seu relevo sempre
influenciou sua ocupação. Limitada pelo mar e as montanhas, à época da independência política
do país, a cidade do Rio de Janeiro ainda estava restrita às áreas centrais, que foram pouco a
pouco se degradando em função da construção de habitações e cortiços sem qualquer tipo de
controle ou fiscalização. Foi somente em 1900 com a Reforma Passos que a cidade do Rio de
Janeiro – com o status de capital do país – sofreu a primeira grande intervenção direta do Estado
na urbanização. Essa reforma caracterizou‐se por privilegiar os bairros ocupados pelas classes
mais abastadas (Salgado, 1992).
Em 1930 a cidade recebeu um novo projeto de urbanização conhecido pelo nome do seu
idealizador: o Plano Agache. As intervenções urbanas do Plano Agache voltavam‐se
preferencialmente para as regiões do Centro e os bairros da Zona Sul: Ipanema, Leblon, Gávea,
em detrimento dos subúrbios e da Zona Norte. O objetivo era “ordenar e melhorar a cidade
segundo critérios funcionais de estratificação social do espaço”(Pires, 2010).
Em 1960, com a transferência da Capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília a cidade perdeu
o status de “capital Federal” e, consequentemente a redução de sua população – resultado da
mudança de toda a equipe da Administração Federal para o interior do País. A partir de então,
a cidade do Rio de Janeiro sofreu significativas mudanças, especialmente no que se refere à
forma de tratar a expansão irregular da cidade. Em 1965 foi entregue à cidade um novo Plano
Urbanístico: o Plano Doxiadis. Este contou com a participação de profissionais e técnicos
brasileiros, sob a direção do arquiteto Hélio Modesto.
Embora tenha inspirado uma série de intervenções na cidade, o plano Doxiadis não foi
executado, e no período de 1965 a 1971 a cidade não recebeu nenhum plano diretor específico.
Em 1975 a Cidade do Rio de Janeiro enfrentou nova mudança em seu status político: a fusão do
Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. O primeiro prefeito da cidade do Rio de
Janeiro foi Marcos Tamoio. Sob sua administração a cidade ganhou um novo plano urbanístico:
o PUB‐RIO (o terceiro em menos de 30 anos). As intervenções apresentadas pelo plano
necessitariam de uma constante reavaliação em função das modificações que a cidade
apresentasse. (Cardeman & Salgado, 2012)
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Em 1992, a Câmara Municipal do Rio de janeiro, através do Projeto de Lei Complementar nº16,
de 04 de junho de 1992, instituiu o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (PDDCRJ)
que estabelecia as normas e procedimentos para a realização da política urbana do Município.
No ano seguinte, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro estabeleceu o Plano Estratégico Cidade
do Rio de Janeiro (PECRJ) delineado após a promulgação da Constituição Brasileira de 1988,
quando os municípios passaram a ter direitos de gerir seus próprios territórios com a
participação da sociedade civil.
Em 2009 a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou seu Plano Estratégico para o período 2009‐
2012. O primeiro passo para a construção desse Plano Estratégico foi realizar um breve
diagnóstico que identificou os principais desafios e oportunidades a partir dos quais, foram
articulados os objetivos centrais do governo e as diretrizes para cada área. (Prefeitura do Rio de
Janeiro, 2009) No final desse documento foram apresentadas as expectativas que se tinha em
relação ao desenvolvimento urbano da cidade.
Entre 2012 e 2014 a cidade do Rio de Janeiro deu início a um grande processo de modificações
urbanísticas e edilícias, impulsionado pelos eventos esportivos de 2014 (Copa do Mundo) e 2016
(Olimpíadas). Ciente da importância desse momento e da necessidade de articular os esforços
no sentido de estabelecer as metas a serem atendidas identificando sua integração, a Prefeitura
elaborou um novo o Planejamento Estratégico 2013‐2016. De acordo com esse documento, no
que se refere às iniciativas estratégicas voltadas à cultura, listam‐se as seguintes: revisão da rede
de equipamentos culturais; fomento à produção cultural; pólo cultural da Zona portuária; Rio
Patrimônio – Centro.
Entre as decisões tomadas em relação às novas edificações, tem destaque a exigência de que o
projeto atenda satisfatoriamente aos requisitos de sustentabilidade ambiental. Nesse sentido,
e considerando a urgência na realização das obras propostas, questiona‐se de que forma as
empresas responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos dos novos equipamentos estariam
articulando os requisitos de sustentabilidade ambiental à gestão do tempo no processo de
projeto.
Reconhecendo o potencial da plataforma BIM (Building Information Modelling) na produção de
edificações sustentáveis, acredita‐se que a adoção dessa tecnologia auxiliaria sobremaneira a
produção dos novos empreendimentos. Com esse objetivo, realizou‐se a pesquisa apresentada
a seguir.
3

GARGALOS DA INCORPORAÇÃO DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E
AS POSSIBILIDADES OFERECIDAS PELA PLATAFORMA BIM

No Brasil o processo de incorporação dos requisitos da sustentabilidade ambiental na produção
de edificações ganhou impulso a partir da divulgação das certificações ambientais estrangeiras,
com destaque para o método LEED norte‐americano e o processo AQUA, uma adaptação do
método francês HQE (Alta Qualidade Ambiental).
Ao realizar o levantamento das edificações que vem sendo projetadas e produzidas para atender
à demanda dos grandes eventos esportivos, verificou‐se que a certificação LEED tem
sido
escolhida pelos responsáveis pelos novos empreendimentos. Isso ocorreu por uma decisão da
Prefeitura, que estabeleceu que todas as obras relacionadas à Olimpíada deverão ser
certificadas com LEED.
Em linhas gerais, o método LEED – Leadership in Energy and Environmental Design(Liderança
em Energia e Design Ambiental) busca identificar e informar a eficiência e o desempenho
ambiental do edifício, de acordo com o esopo de certificação, que pode ser:


LEED‐NC para novas construções e ou grandes reformas;



LEED‐CI para interiores;
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LEED‐CS (Core and Shell): certificado para envoltória do empreendimento e estrutura
principal;



LEED para escolas;



LEED para comércio (certificado para lojas de varejo);



LEED para estabelecimentos de saúde, hospitais;



LEED‐ND para bairros;



LEED EB_OM certificado para a operação de manutenção de edifícios existentes.

A classificação atribuída à certificação LEED se baseia na soma da pontuação conquistada pelo
edifício, que varia de 0 a 100, mais 10 pontos bônus, totalizando 110 possíveis, dividido em
quatro níveis de certificação, cuja correspondência em pontos são: certificado (40‐49 créditos);
prata (50‐59 créditos); ouro (60‐79 créditos); platina (80 + créditos) (GBC Brasil, 2014). Para
obter a certificação, é necessário atender aos requisitos relacionados com as 7 (sete) dimensões
assim definidas (Fernandes & Salgado, 2014):


Espaço Sustentável (Sustainables Sites) – Encoraja estratégias que minimizam o impacto no
ecossistema durante a implantação da edificação e aborda questões fundamentais de
grandes centros urbanos, como redução do uso do carro e das ilhas de calor.



Eficiência do uso da água (Water Efficiency) – Promove inovações para o uso racional da
água, com foco na redução do consumo de água potável e alternativas de tratamento e
reuso dos recursos.



Energia e Atmosfera (Energy & Atmosphere) – Promove eficiência energética nas edificações
por meio de estratégias simples e inovadoras, como por exemplo simulações energéticas,
medições, comissionamento de sistemas e utilização de equipamentos e sistemas eficientes.



Materiais e Recursos (Materials & Resources) ‐ Encoraja o uso de materiais de baixo impacto
ambiental (reciclados, regionais, recicláveis, de reuso, etc.) e reduz a geração de resíduos,
além de promover o descarte consciente, desviando o volume de resíduos gerados dos
aterros sanitários.



Qualidade Ambiental Interna (Indoor Environmental Quality) – Promove a qualidade
ambiental interna do ar, essencial para ambientes com alta permanência de pessoas, com
foco na escolha de materiais com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis,
controlabilidade de sistemas, conforto térmico e priorização de espaços com vista externa
e luz natural.



Inovação e Processos (Innovation in Design or Innovation in Operations) – Incentiva a busca
de conhecimento sobre Green Buildings, assim como, a criação de medidas projetuais não
descritas nas categorias do LEED.



Créditos de Prioridade Regional (Regional Priority Credits) – Incentiva os créditos definidos
como prioridade regional para cada país, de acordo com as diferenças ambientais, sociais e
econômicas existentes em cada local.

Considerando a necessidade de incorporar e compatibilizar os requisitos de sustentabilidade
ambiental na realização dos projetos, evidencia‐se a importância de estabelecer um método de
trabalho que permita o desenvolvimento do projeto de forma colaborativa. Isso porque, para
viabilizar o projeto sustentável, uma definição projetual não poderá ocorrer a revelia das
demais, uma vez que pode incorrer na priorização de determinado aspecto do desempenho da
edificação em detrimento de outro. Daí a necessidade de se pensar o processo de projeto
integrado como caminho para a produção de edificações sustentáveis (Salgado et al, 2012).
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Dessa forma, entende‐se que o processo BIM – Building Information Modelling – pode auxiliar a
produção de edificações que atendam aos requisitos da sustentabilidade ambiental, uma vez
que permite que as decisões de projeto das diferentes especialidades envolvidas sejam tratadas
num único modelo que compatibiliza as soluções indicando os possíveis conflitos. Naturalmente,
o compartilhamento de informações através de um modelo digital implica a organização do
processo de trabalho entre os atores envolvidos na produção do projeto. Estes deverão rever
sua organização interna, de forma a buscar um modo de trabalho que seja comum a todos,
viabilizando a interoperabilidade e o trabalho sobre os mesmos dados: elementos topográficos,
projetos de arquitetura, memoriais descritivos, orçamento, entre outros (Ferries, 2009).
O potencial da plataforma BIM na produção de edificações sustentáveis foi discutido no evento
WSB 14 – World Sustainable Building com destaque para as possibilidades oferecidas pelas
informações em IFC (Industry Foundation Classes) na simulação do desempenho das edificações.
Entre as ferramentas BIM que podem auxiliar o processo de projeto, destaca‐se o ELODIE ‐
software desenvolvido na França que pode ser utilizado para quantificar os impactos ambientais
durante todo o ciclo de vida da edificação (Elodie, 2015) .
Outra iniciativa que merece destaque é o método HOLISTEEC – Holistic and Optimized Life‐cycle
Integrated Support for Energy‐Efficient Building, Design and Construction – que visa integrar
diferentes informações do projeto e realizar simulações de desempenho ambiental,
considerando também todo o ciclo de vida da edificação, com o objetivo de trazer uma
contribuição relevante para a melhoria da eficiência energética dos ambientes construídos
(HOLISTEEC, 2015).
Entre as discussões empreendidas durante o evento, destacam‐se as possibilidades oferecidas
pela Plataforma BIM na produção de edificações que considerem os requisitos de
sustentabilidade ambiental. Entre elas:


colaboração dos projetistas com confiabilidade das informações durante o desenvolvimento
de projetos;



economia de recursos, que podem ser investidos apenas nas soluções que tragam
efetivamente os resultados desejados ( identificados através das simulações realizadas na
plataforma);



antecipação das decisões para dar soluções reais e também para problemas ainda não
identificados;



redução de erros a partir da identificação de incompatibilidades durante o desenvolvimento
do projeto através do ajuste entre as soluções propostas por todos os envolvidos, inclusive
usuários;



planejamento e detalhamento durante o desenvolvimento do projeto antes da execução
uma vez que o método permite a sinergia entre os atores;



criação de uma base de dados com informações oriundas de projetos realizados
anteriormente;



garantia de que o projeto sustentável pode efetivamente resultar numa edificação
sustentável uma vez que os aspectos de manutenção e operação podem ser testados ainda
na fase de projeto através dos recursos oferecidos pela plataforma.

Portanto, a gestão do processo do projeto que pretende incorporar os requisitos de
sustentabilidade ambiental será beneficiada com a facilitação do processo de compatibilização
das soluções projetuais e simulação de desempenho propiciada pela plataforma BIM, ganhando
em tempo sem perda de qualidade.
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4

EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS CONSTRUÍDOS PARA OS GRANDES EVENTOS
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Considerando o momento de grandes mudanças pelo qual passa a Cidade do Rio de Janeiro, em
decorrência não apenas nos grandes eventos esportivos (2014 e 2016) mas também o natural
crescimento da população, realizou‐se um inventário com as principais intervenções que vem
sendo realizadas. Cabe ressaltar que esse levantamento não esgota a lista de empreendimentos
que estão sendo construídos, mas busca apontar os principais equipamentos culturais e
esportivos que estão sendo produzidos pela iniciativa do poder público. A tabela 1 apresenta os
principais projetos em desenvolvimento à época desse levantamento.
Tabela 1 – Principais projetos públicos em implantação na Cidade do Rio de Janeiro

PROJETO

LOCAL

RESPONSÁVEL

Sambódromo/ECO Sapucaí
Museu do Amanhã
Museu de Arte do Rio
Maracanã (Estádio Jornalista Mario Filho)
Complexo Esportivo de Deodoro
Sede do Campo de Golfe
Centro Olímpico de Tênis
Centro Aquático
Arena de Handebol
Velódromo
Centro de Mídia (IBC e MPC)
Broadcasting Tower

Cidade Nova
Porto
Porto
Maracanã
Deodoro
Barra da Tijuca
Parque Olímpico
Parque Olímpico
Parque Olímpico
Parque Olímpico
Parque Olímpico
Porto

PMRJ*
PMRJ*
PMRJ/RioUrbe
SEOBRAS
EGP‐Rio
PMRJ*
PMRJ*
PMRJ*
PMRJ*
PMRJ*
PMRJ*
PMRJ*

*PMRJ = Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro

A partir da identificação desses projetos, partiu‐se para a pesquisa de campo visando a
identificar:
 qual certificação ambiental seria adotada nos novos empreendimentos, e;
 que estratégias estariam sendo adotadas na produção desses projetos – com interesse,
particularmente, na adoção da plataforma BIM.
4.1

Breve descrição dos principais empreendimentos e a certificação ambiental obtida

A seguir apresenta‐se uma breve descrição dos projetos sobre os quais foi possível obter mais
informações sobre a certificação ambiental adotada e sobre o uso da Plataforma BIM no
processo de projeto. Essa descrição faz‐se necessária para que se possa compreender a
importância desses projetos no contexto da revitalização da Cidade do Rio de Janeiro.
O Museu do Amanhã, está localizado no Píer Mauá e será um museu de ciências e tecnologia
que tratará das possibilidades de construir um futuro. Seu projeto está sendo desenvolvido pelo
arquiteto Santiago Calatrava e já recebeu a pré‐certificação LEED Novas Construções nível Ouro.
Este projeto tem uma importância estratégica para as reformas urbanas recentes que
acontecem na cidade uma vez que foi planejado com a intenção de atuar como principal projeto
no Complexo do Porto Maravilha, constituindo‐se num marco da revitalização da região central
e portuária do Rio de Janeiro.
O Museu de Arte do Rio (MAR) está localizado na Praça Mauá (figura 1). A relevância deste
empreendimento para a pesquisa está no fato de que este foi o primeiro a ser entregue dentro
do Plano Porto Maravilha. O projeto do MAR é o resultado do retrofit de três edificações: o
Palacete Dom João VI (inaugurado em 1916 e tombado no ano de 2000 pelo Conselho Municipal
de Proteção ao Patrimônio Cultural), o antigo edifício do Hospital da Polícia Civil e uma antiga
rodoviária do Rio de Janeiro – destinada aos ônibus intermunicipais
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(a)
(b)
Figura 1. (a) MAR – Retrofit de três edificações existentes (b) Detalhe da cobertura do conjunto

O Sambódromo, oficialmente Passarela Professor Darcy Ribeiro, localizado na rua Marquês de
Sapucaí, projetado por Oscar Niemeyer e construído parcialmente em 1984, é formado pela
passarela e estruturas necessárias para os desfiles das escolas de samba, salas de aulas sob as
arquibancadas, equipamentos culturais e a Praça da Apoteose Em 2011, foi realizada a reforma
e ampliação, concluída em 2012, de acordo com projeto original para que o equipamento
atendesse as provas de tiro e chegada e largada da maratona na olimpíada RIO2016 Em
decorrência dessa ampliação, foi necessária a demolição de uma edificação histórica construída
em 1888, como consequência a empresa precisou construir uma nova edificação como forma
de compensar a cidade pela perda do patrimônio demolido Assim surgiu o projeto do ECO
Sapucaí, também projetado por Niemeyer e ainda em construção, que busca certificação LEED®
for Core & Shell no nível Certificado.
Os edifícios do Centro Olímpico de Tênis e do Centro Aquático, de responsabilidade do Consórcio
2016 – Especialistas em Eventos Esportivo, serão construídos no Parque Olímpico, Barra da
Tijuca. O Centro Olímpico de Tênis contará com 13 quadras sendo parte da infraestrutura
temporária e outra parte será integrada ao Centro Olímpico de Treinamento (COT) um complexo
para a futura formação de atletas. O Centro Aquático constitui uma instalação temporária, que
receberá provas de natação e de nado sincronizado. De acordo com informações obtidas em
contato com os representantes do projeto, o Centro de Tênis busca certificação LEED Novas
Construções Gold e o Centro aquático, por seu caráter temporário, não pleiteia receber nenhum
selo ambiental.
O Velódromo, localizado no Parque Olímpico, receberá as provas de ciclismo de pista e
paraciclismo de pista e, após os jogos olímpicos, também fará parte do Centro Olímpico de
Treinamento. O projeto, elaborado pelo Consórcio Rio Equipamentos Olímpicos, busca
certificação ambiental LEED no nível Silver. Entretanto, não foi evidenciado em contato
estabelecido com os responsáveis, o escopo da certificação.
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4.2

Análise dos resultados: uso da Plataforma BIM

A partir desse levantamento preliminar, teve início a pesquisa para identificar, entre essas obras,
quais empresas (escritórios de projeto ou construtoras) estariam utilizando a Plataforma BIM.
Entretanto, o contato com as empresas de projeto responsáveis pelo desenvolvimento destes
empreendimentos nem sempre foi possível, e, em alguns casos, também não foi possível obter
informações sobre o uso da plataforma BIM. Nessas situações foram consideradas as
informações que estão publicadas nos respectivos sites dos empreendimentos. Os resultados
gerais estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Uso da Plataforma BIM nos novos empreendimentos

PROJETO

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Museu do Amanhã
Museu de Arte do Rio

Busca LEED NC&MR Gold (Pleiteia
Platinum) e PROCEL
Busca LEED NC&MR 3.0 Silver

UTILIZAÇÃO DA
PLATAFORMA BIM
Sim
Não

Sambódromo/ECO Sapucaí
Busca LEED C&S 3.0 Certified
Sim
Maracanã (Estádio Jornalista Mario
Filho)
Busca LEED NC&MR
Não confirmado*
Complexo Esportivo de Deodoro
Busca LEED**
Não confirmado*
Sede do Campo de Golfe
Busca LEED**
Não confirmado *
Gold
Não
Centro Olímpico de Tênis
Busca LEED NC&MR
Não (Edifício Temporário)
Não
Centro Aquático
Arena de Handebol
Busca LEED**
Não confirmado *
Velódromo
Busca LEED NC&MR Platinum
Não
Centro de Mídia (IBC e MPC)
Busca LEED**
Não confirmado *
Broadcasting Tower
Busca LEED**
Não confirmado *
* O escritório que assumiu a realização do projeto já utiliza a plataforma BIM, mas não foi possível obter
informações sobre o uso da plataforma no processo do projeto pesquisado.
** As obras relacionadas à Olimpíada deverão ser certificadas com LEED de acordo com o Plano de Gestão
da Sustentabilidade dos Jogos Rio 2016 (03/2013). Porém não foram encontradas informações específicas
do projeto citado.

Os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos dos empreendimentos Museu de Arte do
Rio, o Centro de Tênis, o Centro Aquático e o Velódromo, responderam negativamente sobre o
uso da plataforma. Em contrapartida, a plataforma BIM teria sido utilizada nos projetos do
Museu do Amanhã e o ECOSapucaí.
 Museu do Amanhã: A tecnologia BIM foi adotada por que consideram a possibilidade de
otimização e economia no que se refere a compatibilização entre projeto e obra. Entretanto
não se estabeleceu nenhuma relação entre o uso da plataforma e a garantia do desempenho
ambiental da edificação.
 Sambódromo/ECO‐Sapucaí: Os dados obtidos indicam que a tecnologia BIM foi utilizada no
acompanhamento evolutivo da estrutura de concreto (contenção, fundação, pilares, vigas,
lajes e protensão) e das instalações (elétricas, hidráulicas e ar condicionado). Com isso, as
possíveis interferências, desvios ou incompatibilidades teriam sido identificados
antecipadamente diminuindo assim os retrabalhos de algumas atividades, evitando o
desperdício de materiais e buscando diminuir o prazo de execução da obra.
5

CONCLUSÕES

Foram muitas as dificuldades encontradas na realização dessa pesquisa, com destaque para a
impossibilidade de obter acesso às informações de projeto. Os profissionais envolvidos foram
contatados, mas não se sentiram à vontade para efetivamente informar sobre o
desenvolvimento dos projetos, e por esse motivo, não foi possível obter nenhuma informação
conclusiva em relação à pesquisa proposta.
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Mesmo assim, ficou evidente que mesmo nos empreendimentos onde a tecnologia BIM ‐
Building Information Modeling – foi utilizada, em nenhum deles a plataforma foi explorada na
totalidade das funcionalidades oferecidas. Nos empreendimentos onde foi declarado o uso da
plataforma, verificou‐se que sua utilização ocorreu apenas na verificação da compatibilização –
particularmente entre estrutura e sistemas prediais. Portanto, pode‐se deduzir que os
responsáveis pelos projetos pesquisados ainda não identificaram o potencial da plataforma BIM
na gestão de projetos e incorporação dos requisitos de sustentabilidade ambiental.
Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa foram identificadas diferentes possibilidades
oferecidas pela plataforma BIM para a construção sustentável, com destaque para os softwares
de simulação do desempenho ambiental, e a formação de banco de dados que podem ser
utilizados na fase de uso operação e manutenção do desempenho ambiental das edificações.
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ABSTRACT: The quest for improving the quality of the built environment is accompanied by the
desire for buildings that meet the performance requirements satisfactorily. In this particular
aspect has highlighted the approval of the Brazilian ABNT NBR 15575, which establishes the
minimum performance to be achieved by residential buildings. However, it is known that the
quality performance of a building is closely related to the decisions taken during the design and
quality of the project. In this respect, has highlighted the possibilities offered by BIM platform,
which allow the evaluation of the performance still at the design stage of the project. This paper
presents the results of analysis of performance categories set out in ABNT NBR 15575 with the
possibilities offered by variational parametric modeling. The results indicate the untapped
potential of parametric design, particularly with regard to the stage of operation, use and
maintenance of buildings.
Keywords: Building Information Modeling, Building Performance, Sustainability, ABNT NBR
15575.
RESUMO: A busca pela melhoria da qualidade dos ambientes construídos vem acompanhada
pelo desejo por edificações que atendam satisfatoriamente às exigências de desempenho.
Nesse aspecto particular, tem destaque a homologação da norma brasileira ABNT NBR 15575,
que estabelece o desempenho mínimo para as edificações residenciais. Entretanto, sabe‐se que
a qualidade do desempenho em uma edificação está intimamente relacionada com as decisões
tomadas na fase de concepção e, portanto, com a qualidade do projeto. Nesse aspecto,
destacam‐se as possibilidades oferecidas pela plataforma BIM, que permite a avaliação do
desempenho desde as fases iniciais do projeto. Esse trabalho apresenta os resultados da análise
das categorias de desempenho previstas na norma com as possibilidades oferecidas pela
modelagem paramétrica variacional e os requisitos de sustentabilidade ambiental. Os
resultados indicam o potencial ainda não explorado do projeto parametrizado, particularmente
no que se refere à fase de uso operação e manutenção das edificações.
Palavras‐chave: Building Information Modeling, Desempenho, Sustentabilidade, ABNT NBR
15575.
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1

INTRODUÇÃO

A busca pela melhoria da qualidade do ambiente construído vem acompanhada pelo desejo de
edificações que atendam satisfatoriamente às exigências de desempenho tanto em relação à
habitabilidade e segurança, quanto à sustentabilidade ambiental. Nesse aspecto particular, tem
destaque a homologação no ano de 2013 da norma brasileira ABNT NBR 15575, norma
desenvolvida aos moldes da ISO 6241 e que estabelece o desempenho mínimo a ser atingido
para novas edificações residenciais. Esta norma pode ser considerada um marco para indução
da inovação e da qualidade do setor da construção civil no Brasil, e tem como objetivo principal
aumentar a qualidade das construções habitacionais a partir da definição de critérios de
desempenho.
Diante dos índices baixíssimos de produtividade e qualidade se comparados a outros setores
produtivos nacionais ou ao setor de construção de países desenvolvidos (Mello & Amorim,
2009), observa‐se que existe uma demanda por regulamentações que possam orientar a cadeia
produtiva no sentido de melhoria da qualidade do ambiente construído.
A adoção da norma pelas empresas implica em uma nova metodologia de se projetar
edificações, que ainda precisa ser compreendida pelos profissionais do mercado. Além disso,
demanda compreensão sobre as responsabilidades pelo desempenho, que é compartilhada pelo
projetista, construtor, usuário e fornecedores de materiais, visto que o desempenho global da
edificação depende da execução correta das atribuições de cada um.
Nesse sentido, tem destaque as possibilidades oferecidas pela plataforma BIM (Building
Information Modeling), que se baseia numa estrutura de dados orientada ao objeto, a partir da
criação de um modelo virtual do edifício, possibilitando o intercâmbio eficiente de dados e pode
melhorar a efetividade das medidas de desempenho adotadas no projeto.
Esta pesquisa buscou identificar as possibilidades oferecidas pela Plataforma BIM durante a fase
de projeto, no cumprimento dos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575. A pesquisa
pretende também discutir o potencial ainda pouco explorado do uso da Plataforma na gestão
das informações relativas ao desempenho durante a etapa de uso e operação. Partimos da
hipótese de que a plataforma BIM, por estar pautada nos conceitos de interoperabilidade e de
parametrização, tem muito a contribuir para a efetividade da abordagem de desempenho ao
longo do ciclo de vida dos edifícios.
2

DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES E A NORMA ABNT NBR 15575

A avaliação do desempenho no contexto dos edifícios consiste de um processo sistemático de
comparação do desempenho do edifício atual com o desempenho almejado, a partir de critérios
explícitos e documentados (Preiser & Vischer, 2005). Ao contrário das normas prescritivas, que
se ocupam em descrever como os sistemas devem ser construídos, a ABNT NBR 15.575 define
os resultados que devem ser alcançados, estabelecendo os requisitos dos usuários quanto aos
edifícios, seus sistemas e seu comportamento em uso, independente dos componentes,
sistemas construtivos e estratégias de projeto utilizadas.
A norma brasileira apresenta em seu escopo exigências do usuário quanto a treze classes de
desempenho: segurança estrutural; segurança contra o fogo; segurança no uso e na operação;
estanqueidade; desempenho térmico; desempenho acústico; desempenho luminoso; saúde,
higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico;
durabilidade; manutenibilidade; impacto ambiental. (ABNT, 2013)
A análise do texto da norma permite elencar outros 167 critérios de avaliação relativos aos
sistemas construtivos, os quais em muitos casos, em função do método previsto podem se
desdobrar em múltiplos procedimentos, principalmente quando parte do método de análise
consiste da consulta e verificação de conformidade com outras normas técnicas (ABNT, 2013).
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A abordagem de desempenho exige das diferentes disciplinas de projeto uma maior integração
e coordenação entre si e também uma maior integração entre as etapas do ciclo de vida. Deste
modo, é fundamental para uma gestão eficiente do desempenho que as informações relativas
ao desempenho geradas na etapa de projeto possam ser intercambiadas entre os diversos
atores, possibilitando o trabalho colaborativo. Além disso, é importante que cada um dos atores
documente as informações relativas às suas responsabilidades quanto ao cumprimento do
desempenho, para se resguardarem de possíveis questionamentos futuros, e que as
informações geradas sejam consistentes e possam ser aproveitadas e manipuladas nas etapas
seguintes do ciclo de vida dos edifícios. Entretanto, a colaboração no setor de AEC, se
comparada a outros setores da indústria é muito deficiente (Eastman et al. 2008).
Neste aspecto, acredita‐se que um novo conceito voltado para a gestão do ciclo de vida das
edificações pode contribuir para a abordagem integrada do desempenho, possibilitando a
eficiente troca de informação entre as fases do ciclo de vida dos edifícios e entre os
intervenientes do processo.
3

POSSIBILIDADES OFERECIDAS PELA PLATAFORMA BIM NA GESTÃO DO DESEMPENHO

O BIM ‐ Building Information Modeling (BIM) ou MIC (Modelagem da Informação da Construção)
consiste de novo paradigma para a concepção e gestão do ciclo de vida de edificações e é
considerada a inovação mais promissora da construção civil (Eastman et al. 2008, Batista, 2010).
BIM pode ser definido como “tecnologia e conjunto associado de processo de modelagem para
produzir, comunicar e analisar os modelos do edifício” (Eastman et al. 2008).
A plataforma BIM (Building Information Modeling) possibilita, portanto, a construção de um
modelo virtual preciso do edifício em três dimensões, a partir da modelagem de seus
componentes construtivos, incorporando, além de informações geométricas, dados como
propriedades dos materiais e sistemas construtivos, custo e regras de relacionamento
(parâmetros) entre os componentes e em relação ao projeto como um todo.
A parametrização pode ser definida como um “conjunto de propriedades cujos valores
determinam características ou o comportamento de um objeto qualquer” (Ruschel & Bizello,
2011, p. 402). Ela possibilita, portanto, a automatização de processos de verificação de
conformidade e realização de simulações e cálculos, como os previstos na norma brasileira. As
automatizações são úteis, por exemplo, para a realização de tarefas repetitivas, mas de baixa
inteligência, e que quando realizadas pelo computador, com pouca necessidade de intervenção
do usuário, trazem ganhos de produtividade.
A interoperabilidade diz respeito à capacidade de diferentes sistemas e softwares trocarem
informação entre si de forma que esta seja corretamente interpretada e possa ser utilizada, sem
perdas ou inconsistências pelos diferentes aplicativos. Para garantir a interface e a troca
harmônica de dados entre eles, faz‐se necessário o estabelecimento de padrões, códigos e
linguagem comum, compreendida e compartilhada por todos.
O IFC consiste em um modelo de dados em formato não proprietário e orientado aos objetos,
desenvolvido pela Aliança Internacional pela Interoperabilidade (International Alliance for
Interoperability ‐ IAI), com a finalidade de descrever as características, relacionamentos,
comportamento e identidade dos componentes construtivos (IAI, 2013). Segundo Eastman et al.
(2008), o intento do IFC é de que este formato pudesse abarcar toda a classe de informação
possível relativa a uma construção ao longo de todo seu ciclo de vida, como a geometria,
informações não geométricas, regras, hierarquias e relações entre componentes, propriedades
e fases do empreendimento.
A modelagem de desempenho com BIM simplifica o processo de simulação, visto que a
informação do edifício necessária à simulação (geometria, carga térmica, propriedades dos
materiais) já existe nos modelos (arquitetura, instalações), simplificando o processo de
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introdução de dados e de modelagem. O reaproveitamento dos dados do modelo existente
garante consistência, aumenta a precisão e pode reduzir o tempo para a realização das
simulações (Laine et al. 2007).
4

RESULTADOS DA ANÁLISE ‐ PRINCIPAIS CATEGORIAS DA NORMA BRASILEIRA VERSUS
MODELAGEM DIGITAL

Com o objetivo de identificar o potencial do BIM para a automatização de procedimentos de
verificação de conformidade segundo os requisitos da norma de desempenho, realizou‐se um
levantamento de forma a identificar em quais circunstâncias e para quais requisitos o BIM
poderia auxiliar no desenvolvimento de projetos. Como método de busca, adotou‐se a
verificação através do site Google scholar com as palavras chaves “BIM” e a referente à cada
uma das classes de desempenho previstas na norma brasileira (desempenho acústico,
desempenho térmico, segurança estrutural, etc.), bem como o levantamento de teses e
dissertações que tratem do tema. A busca foi realizada usando termos da portuguesa e língua
Inglesa, face o número maior de publicações sobre o tema no último. Também foram
consultados os sites dos desenvolvedores de softwares relacionados à indústria da construção
civil. Ressalte‐se que as informações apresentadas não são definitivas uma vez que a inovação
em tecnologia da informação avança diariamente. Entretanto, os dados coletados permitem
identificar o potencial existente para uso da Plataforma BIM no atendimento aos requisitos da
norma.
4.1

Análise das informações contidas na norma NBR 15575

A análise do conteúdo apresentado na norma permitiu identificar algumas disparidades entre
as orientações e informações relacionadas a cada uma das treze classes de desempenho
estabelecidas, com destaque para: (1) abrangência de abordagem (consistência); e (2) métodos
de análise (cálculo, análise projeto, simulação computacional, ensaios de laboratório, inspeção
em protótipo, medições in loco, métodos de campo, métodos de engenharia), sendo uns mais
qualitativos e outros mais quantitativos.
Quanto à abrangência da abordagem, algumas classes de avaliação apresentam um panorama
mais amplo, com diversidade maior de requisitos enquanto outras apresentam um tratamento
mais superficial, com número limitado de reivindicações.
Dessa forma, embora possa ser considerada um avanço em termos de normatização visando à
melhoria do desempenho das edificações, a norma brasileira se concentra mais em aspectos
técnicos na escala do edifício e, apesar de apresentar uma classe de avaliação específica relativa
ao desempenho ambiental (Adequação Ambiental), possui escopo incipiente, com
recomendações genéricas, abordagem qualitativa e sem especificar métodos claros de
comprovação de atendimento, conforme disposto no texto da parte 1 da norma: “Técnicas de
avaliação do impacto ambiental resultante das atividades da cadeia produtiva da construção
ainda são objeto de pesquisa e, no atual estado‐da‐arte, não é possível estabelecer critérios e
métodos de avaliação relacionados à expressão desse impacto.” (ABNT, 2013)
4.2

Potencial da plataforma BIM no suporte ao desenvolvimento de projetos conforme os
requisitos da NBR 15575: apresentação dos dados

A aplicação do BIM para a norma consiste na possibilidade de automatização de procedimentos
de verificação. Segundo Jeong & Lee (2008), a automatização será mais efetiva em
procedimentos repetitivos, complexos e objetivos. Este é a característica de avaliação de
conformidade de códigos construtivos. No caso da norma brasileira, para alguns casos a
automatização poderá se dar de forma mais simplificada, principalmente para as abordagens
mais objetivas e quantitativas.
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Além disso, o uso do BIM associado a sistemas de avaliação de desempenho ambiental pode
ajudar na maior eficiência do processo, quanto à comunicação ao tratamento da informação, e
consiste de um processo mais dinâmico e verificável (Hope & Alwan, 2012).
As vantagens do BIM para a gestão durante a fase de uso e operação dizem respeito à
possibilidade de agregar a informação relativa aos requisitos de desempenho durante as fases
anteriores, em uma base de dados cuja estrutura possa fazer a transição entre as etapas de
forma harmônica (Hope & Alwan, 2012). Os dados são inseridos à medida que são gerados, com
a identificação dos responsáveis pela informação, tornando o processo rastreável. A Tabela 1
sistematiza os principais resultados obtidos.
Tabela 1 – Plataforma BIM no atendimento aos requisitos da NBR 15575 – resultados da análise (ABNT, 2013).

Classe de
Requisitos
Critérios
desempenho
Segurança Estrutural Estabilidade e Resistência Estado Limite Último
Estrutural
(Referências de
Aplicação com BIM:
Deformações, fissurações e Estados Limite de Serviços
Nielsen & Madsen,
2010, Lee et al. 2012, ocorrência de outras falhas
Aram et al. 2013)
Proteção contra descargas
Segurança contra
atmosféricas
incêndio
Proteção contra risco de
(Referências de
ignição de instalações
aplicação com BIM: Dificultar o princípio de
incêndio
elétricas
Jeong & Lee, 2008,
Proteção
contra risco de
Spearpoint & Dimyadi,
vazamento em instalações
2007, Dimyadi et al.
de gás
2007, Balaban et al.
2012, Choi et al. 2014, Facilitar a fuga em situação Rotas de fuga
de incêndio
Ruppel et al. 2010)
Dificultar a inflamação
Propagação superficial de
generalizada
chamas
Isolamento de risco à
distância
Dificultar a propagação do Isolamento de risco por
incêndio
proteção
Assegurar estanqueidade e
isolamento
Segurança estrutural
Minimizar o risco de
colapso estrutural
Sistema de extinção e
sinalização de incêndio

Segurança no Uso e
na Operação
Referências de
aplicação do BIM:
Porter et al. 2014,
Melzner et al. 2012,
Zhang et al. 2013.

Métodos
Conformidade com
Normas Brasileiras e
premissas de projeto
Conformidade com
Normas Brasileiras e
premissas de projeto

Premissas de projeto,
análise do projeto ou
inspeção em protótipo

Análise de projeto ou
inspeção em protótipo
Inspeção em protótipo
ou ensaios
Análise de projeto ou
inspeção em protótipo e
obedecendo legislação
vigente

Análise do projeto
estrutural e atendimento
às normas
Equipamentos de extinção, Análise do projeto ou
sinalização e iluminação de inspeção em protótipo
emergência

Segurança na utilização do Seguranca na utilização dos Análise do projeto ou
imóvel
sistemas
inspeção em protótipo
Segurança das instalações Segurança na utilização das Análise do projeto ou
instalações ‐ atender as
inspeção em protótipo
exigências da norma
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Tabela 1 – Plataforma BIM no atendimento aos requisitos da NBR 15575 – resultados da análise (ABNT, 2013). –
continuação

Estanqueidade a fontes de Estanqueidade à agua de Premissas de projeto
umidade externas à
chuva e a umidade do solo análise do projeto e
Estanqueidade
edificação
e do lençol freático.
métodos de ensaio
(Referências de
especificados
aplicação do BIM:
Estanqueidade a fontes de Estanqueidade a água
Análise do projeto e
Não há)
umidade internas à
utilizada na operação e
métodos de ensaio
edificação
manutenção do imóvel
Desempenho Térmico Procedimento simplificado Procedimento simplificado Cálculos e Medição in
(normativo)
(normativo).
loco no protótipo
(Referências de
Simulação
aplicação do BIM: Ahn Requisito de desempenho Valores máximos de
temperatura
computacional
et al. 2014, Bahar et al. no verão
Simulação
2013, Laine et al. 2007, Requisito de desempenho Valores mínimos de
no inverno
temperatura
computacional
Costa et al. 2013).
Desempenho acústico de Método de engenharia,
Desempenho Acústico Isolação acústica de
vedações externas
vedações externas no
Simplificado de Campo e
(Referências de
interior da habitação
de precisão.
aplicação do BIM: Kim et
Isolação acústica entre
Isolação de ruído aéreo
Método de engenharia,
al. 2013)
ambientes
entre pisos e paredes
simplificado de Campo e
internas
de precisão.
Ruídos de Impactos
Ruídos gerados por
Método de engenharia e
Impactos
simplificado de Campo
Simulação dos níveis de Simulação
Desempenho Luminoso
iluminação natural
Iluminação natural
(Referências de
Medição in loco: Fator de Medição com luxímetro
aplicação do BIM:
Luz Diurna
e premissas de projetos
Skripac, 2011, Kota et al.
Iluminação artificial
Níveis mínimos de
Análise de projeto ou
2014)
iluminação artificial
inspeção em protótipo
Vida Útil do edifício e dos Vida Útil de Projeto (VUP) Análise do projeto
Durabilidade e
sistemas que o compõem
segundo normas ISO.
Manutenibilidade
Durabilidade
Atendimento a normas;
(Referências de
comprovação da
aplicação do BIM: Lucas
durabilidade
et al. 2013, Motamedi et
componentes; análise de
al. 2014, Motawa &
campo e inspeção em
Almarshad, 2013, Costa
protótipo; ensaios.
et al. 2013, Dong et al.
Manutenibilidade do
Facilidade ou meios de
Análise de projeto,
2014)
edifício e de seus sistemas acesso
manual do usuário,
gestão da manutenção
Altura mínima de pé‐
Altura mínima de pé
Análise de Projeto
Funcionalidade e
direito
direito
Acessibilidade
Disponibilidade mínima de Disponibilidade mínima de Análise de Projeto
(Referências de
espaços para uso e
espaços para uso e
(Anexo G)
aplicação do BIM:
operação da habitação
operação da habitação
Yan et al. 2011.)
Adequação para pessoas Adaptações de áreas
Análise de Projeto
com deficiências físicas ou comuns e privativas ‐
mobilidade reduzida
premissas de projeto
Possibilidade de ampliação Ampliação de unidades
Análise de Projeto
da unidade habitacional habitacionais evolutivas
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Tabela 1 – Plataforma BIM no atendimento aos requisitos da NBR 15575 – resultados da análise (ABNT, 2013) –
conclusão

Proliferação de
microorganismos
Saúde, Higiene e
Poluentes na atmosfera
Qualidade do ar
(Referências de aplicação interna a habitação
do BIM: Altaf et al. 2014) Poluente no ambiente de
garagem
Conforto Tátil e
Conforto tátil e adaptação
ergonômica
Antropodinâmico
(Referências de aplicação
do BIM:
Adequação
antropodinâmica de
Yan et al. 2011.)
dispositivos de manobra
Adequação Ambiental
Projeto e implantação de
(Referências de aplicação empreendimentos
do BIM:
Geyer, 2012, Azhar Et Al.,
2011, Cheng & Das,
seleção e consumo de
2014.)
materiais
consumo de água e
deposição de esgotos no
uso e ocupação da
habitação
consumo de energia no
uso e ocupação da
habitação

4.3

Legislação vigente

Métodos de ensaio da
legislação vigente
Legislação vigente
Métodos de ensaio da
legislação vigente
Legislação vigente
Métodos de ensaio da
legislação vigente
Adequação ergonômica de Análise de projeto e
dispositivos de manobra métodos especificados
nas Normas Brasileiras
Força necessária para o
Análise de projeto e
acionamento de
métodos especificados
dispositivos de manobra nas Normas Brasileiras
Atendimento a normas
Não especifica
específicas e outros
critérios genéricos e
qualitativos
Critérios genéricos e
Não especifica
qualitativos
Análise de projetos,
Parâmetros de qualidade
métodos de ensaio
de água para usos
relacionados às Normas
restritivos não potáveis
Brasileiras
Critérios genéricos e
Não especifica
qualitativos

Potencial da plataforma BIM no suporte ao desenvolvimento de projetos conforme os
requisitos da NBR 15575: análise dos dados apresentados

A partir da análise sistematizada na tabela 1, alguns comentários merecem ser tecidos:
 Com relação à Segurança contra incêndio: No trabalho de Jeong & Lee (2008) foram
aplicadas regras de verificação de segurança contra incêndio a partir da utilização do
software Solibri Model Checker (SMC). Outro trabalho (Spearpoint & Dimyadi, 2007) aborda
as possibilidades de troca entre softwares específicos de simulação de incêndio através do
formato IFC. Balaban et al. (2012) desenvolvem protótipo de ferramenta para verificação
de conformidade de códigos de incêndio na Turquia, usando como referência as
experiências bem sucedidas de sistemas automatizados de verificação de conformidade de
códigos na Austrália (Design Check), Singapura (Corenet) e Noruega (Statsbygg). Choi et al.
(2014) exploram as aplicações de BIM para simular as rotas de escape em situações de
perigo, assim como Ruppel et al. (2010), que trabalham com a interface do BIM com a
realidade virtual, com foco na experiência do usuário em situações de risco.
 Com relação à Segurança no uso e na operação: Porter et al. (2014) desenvolvem protótipo
de aplicativo em BIM para suporte de decisões relativas às situações de risco em um edifício
durante a etapa de uso e operação. Melzner et al. (2012) apresentam aplicações com
sistema automatizado de verificação de conformidade, a partir de um plugin a ser instalado
em software BIM, e Zhang et al. (2013) a partir do software SMC – Solibri Model Checker,
com foco na prevenção de quedas dos trabalhadores durante a construção. Apesar destes
trabalhos se concentrarem na etapa de construção, a estrutura lógica e ferramentas
desenvolvidas pelos autores apresentam potencial para serem adaptadas para a etapa de
uso e operação de edifícios.
 Com relação ao Desempenho luminoso: Skripac (2011) apresenta método de utilização dos
softwares REVIT e Ecotect com foco na integração da iluminação natural e artificial para
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5

otimização do consumo energético dos sistemas de iluminação. Kota et al. (2014) exploram
a utilização do software REVIT em conjunto com os softwares de simulação de iluminação
natural Daysim e Radiance.
Com relação à Durabilidade e manutenção: Lucas et al. (2013), Motamedi et al. (2014),
Motawa & Almarshad (2013) desenvolvem protótipos em BIM para a gestão da manutenção
da edificação com foco nas demandas específicas de cada edifício, voltadas para a prevenção
ou correção de falhas baseado na captura de conhecimento sobre seu funcionamento, para
subsidiar a tomada de decisões. Costa et al. (2013), Dong et al. (2014) desenvolveram
protótipos para a manutenção preventiva e detecção de falhas relacionadas ao consumo
energético, explorando a interface entre softwares BIM, softwares de simulação energética
e sistemas de monitoramento real do consumo do edifício. Não foram encontradas na busca
aplicações em BIM voltadas para métodos preditivos da Vida Útil do edifício e de seus
sistemas construtivos
Com relação à Funcionalidade, acessibilidade (a) e Conforto tátil e antropodinâmico (b) : O
trabalho de Yan et al. (2011) apresenta protótipo que integra BIM com realidade virtual
permitindo a interação do usuário com o edifício, com possibilidades de aplicações diversas
como: (1) simular o comportamento dos usuários; (2) simular o funcionamento de
equipamentos; (3) realizar animações; (4) detectar possíveis colisões; (5) planejar de
percursos; (6) simular a iluminação.
CONCLUSÕES

A incorporação de metodologias de avaliação de desempenho de edifícios é caracterizada pela
grande complexidade, implicando em desafios para os profissionais. A norma brasileira,
considerando a sua abordagem ampla, demanda ferramentas de suporte ao processo de gestão
da edificação, em todas as suas fases. A partir do levantamento realizado, verificou‐se que a
parametrização pode contribuir para a automação de tarefas de verificação de conformidade de
requisitos da norma brasileira de desempenho, otimizando o processo de avaliação da norma
durante a etapa de concepção do edifício. Além disso, a interoperabilidade possibilita a troca
de informações entre os softwares, evitando perdas ou sobreposições e contribuindo para a
consistência das avaliações de desempenho e redução do tempo para a realização das
simulações de desempenho, com o reaproveitamento dos dados do modelo.
O conceito de desempenho depende de uma abordagem integrada e da melhoria da
comunicação entre os intervenientes e entre as fases do ciclo de vida dos edifícios, de modo a
garantir maior efetividade das soluções. O uso da plataforma BIM na fase de uso e operação
ainda precisa ser explorado, mas a aplicação dos conceitos de interoperabilidade e
parametrização a partir de uma base de dados única com as informações do projeto pode ser
muito benéfico para a gestão mais eficiente da manutenção e utilização dos edifícios.
Finalmente, cabe destacar que a utilização da plataforma BIM como ferramenta de Facility
Management (gestão das facilidades) encontra‐se em estágio preliminar, principalmente
quanto à gestão do desempenho. Faz‐se necessário, portanto, explorar suas potencialidades
visando à incorporação dos indicadores de desempenho técnico e ambiental (sustentabilidade)
adotando a interoperabilidade entre as diferentes plataformas e suas interfaces com os sistemas
de medição e verificação automatizados (sensores de luminosidade, detecção de gases,
temperatura, consumo de energia, consumo de água, etc.).
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ABSTRACT: Environmental considerations need to be integrated in the choice of building
materials and, in order to do that, knowledge must be available. A promising possibility,
currently highlighted, is the incorporation of building systems Life Cycle Assessment (LCA) data
in the Building Information Modelling (BIM) platforms, once such implementation might support
the spreading of environmental assessment and conscious choice of construction materials
during the building design phase. Such approach is the central point of this paper, which aims to
discuss an overview of the integration of LCA databases into BIM platform so that it becomes
possible to predict and assess the potential environmental impacts of the constructive and
technological choices made in the building design phase. The discussion is based on a conceptual
theoretical method, once it regards the theoretical background for the maturity of
implementation of LCA and BIM framework.
Keywords: environmental assessment of buildings; life cycle assessment; building information
modelling.
1

INTRODUCTION

Environmental considerations need to be integrated in many types of decisions. This includes
decisions related to goods and services, and, in order to do that, knowledge must be available
(Finnveden et al., 2009). When studying environmental impacts of products and services it is
vital to use a life cycle perspective, in order to avoid problem shifting from one part of the life‐
cycle to another. Life Cycle Assessment aims at making a comprehensive assessment of the
environmental impacts of products and services in a life‐cycle perspective (Finnveden et al.,
2009).
The Life Cycle Assessment (LCA) has proved to be a very useful tool to assess the overall impact
throughout the life of a building (Verbeeck & Hens, 2010). Under the environmental viewpoint,
the LCA provides inventories of material and energy flows to each system and allows a
comparison of these balances against each other in the form of environmental impacts (Soares
et al., 2006). This procedure allows a scientific assessment, facilitating the localization of possible
changes associated with different stages of the cycle, which results in improvements in its
environmental profile. The life cycle of a building includes the production of building materials,
construction, operation, maintenance, disassembly and waste management (Gustavsson &
Joelsson, 2010), thus the LCA methodology may be an important part of the environmental
assessment methods of buildings.
A survey on the current application of LCA in the evaluation of building materials in some of the
most traditional environmental certification rating systems has shown that most of them apply
only the recognition of product attributes, such as cost, durability, renewability, and recycled
content currently prevail (Bueno et al., 2013a). However by analysing the evolution in the use of
LCA in the newest versions of some of those rating systems, it is possible to observe the arising
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of life cycle thinking concept in several evaluative credits (Bueno et al., 2013b) (Bueno et al.,
2013c).
Therefore it is noticed that LCA is increasingly present in the building sector demands, leading
professionals to seek new ways to incorporate such methodology into the building design and
construction processes as seamlessly and uncomplicated as possible.
A promising possibility, currently highlighted, is the incorporation of building systems LCA data,
per functional unit, in the Building Information Modelling (BIM) platforms.
Recent practical BIM proliferation has represented a reverse approach towards achieving this
integration in the construction industry and it is encouraging that this expansion is moving
towards more engineering analyses and various construction business functions (Jung & Joo,
2011). To enable individuals to develop their BIM abilities, it is important to identify the BIM
competencies that need to be learned, applied on the job, and measured for the purposes of
performance improvement (Succar et al., 2013).
There has been a considerable time lag between the emergence of visionary expectations of
BIM's transformative potential in the architecture, engineering and construction industry, and
the deployment of the technology in the industry's daily practice; however, the possibility of
incremental implementation of BIM applications is well aligned with the character of the
industrial context (Linderoth, 2010).
Wang et al. (Wang, 2005) indicated that previous research efforts have dealt mainly with three
research aspects including advanced and innovative intelligent technologies research,
performance evaluation methodologies and investment evaluation analysis. The LCA
implementation into BIM structure is mixed field comprising all those three mentioned aspects.
Life Cycle Assessment is still a young discipline, mainly developed from the mid‐1980s until now
(Finnveden et al., 2009). Regarding its evolution and maturity, Klöpffer (Klöpffer, 2006) stated
that LCA has become a widely used methodology because of its integrated way of treating topics
like framework, impact assessment and data quality.
Standard bodies such as ISO have generally refrained from standardization of the more detailed
methodological choices, and there are now international activities which aim at providing such
recommendations, which would include characterization models and operational
characterization factors for important substances (Finnveden et al., 2009).
When LCA is used for decision support the uncertainty of the results can be an important part
of the information. In the ISO 14040 framework, issues of uncertainty are mentioned as part of
the LCI and LCIA phases, but most prominently as a part of the Interpretation phase however,
no concrete guidance is provided. This issue is being addressed by several of the ongoing
initiatives that complement ISO and provide more explicit recommendations (Finnveden et al.,
2009).
The review made by Ortiz et al. (Ortiz et al., 2009) systematically explores and evaluates the
different ways of using LCA for building materials and component combinations (BMCC) and LCA
of the whole process of the construction (WPC) (Fig. 1).
Various LCA tools have been developed and made available for use in environmental assessment
and have been classified according to three levels: level 3 is called ‘‘Whole building assessment
framework or systems” and consists of methodologies such as BREEAM (UK), LEED (USA), SEDA
(Aus); level 2 is titled ‘‘Whole building design decision or decision support tools” and uses LISA
(Aus), Ecoquantum (NL), Envest (UK), ATHENA (Canada), BEE (FIN); finally level 1 is for product
comparison tools and includes Gabi (GER), SimaPro (NL), TEAM (Fra) LCAiT (SE) (Ortiz et al.,
2009).
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Figure 1. Schematic representation of Building Life Cycle approaches (Ortiz et al., 2009).

The results showed that LCA of BMCC and WPC definitely represent an innovative methodology
which improves sustainability in the construction sector throughout all stages of the building life
cycle, and it is also observed that more than 90% of the LCA case studies were focused on
evaluating environmental impacts and assisting the decision‐making within the building sector
(Ortiz et al., 2009).
The LCA methodology has developed and somewhat matured during the last decades. Current
activities regarding databases, quality assurance, consistency, and harmonization of methods
contribute to this. It is also interesting to note the development of new application areas
indicating the need to assess and communicate environmental impacts of products (Finnveden
et al., 2009).
Thus the implementation of LCA datasets in BIM models might support the spreading of
environmental assessment and conscious choice of construction materials during the building
design phase. Such approach is the central point of discussion in this paper.
2

GOAL

The aim of this paper is to propose an overview for integration of LCA databases into BIM
platform so that it becomes possible to predict and assess the potential environmental impacts
of the constructive and technological choices made in the building design phase.
3

METHODS

This paper is based on a conceptual theoretical method, once it discusses the theoretical
background for the maturity of implementation of LCA and BIM framework. Moreover such
conceptual background is taken as a basis for the development of a new theoretical approach
towards the implementation of reproducible LCA data into BIM platform, throughout qualitative
discussion and some examples on BIM software tools.
According to Creswell (Creswell, 2009) in quantitative research, some historical precedent exists
for viewing a theory as a scientific prediction or explanation. A theory is “a set of interrelated
constructs (variables), definitions, and propositions that presents a systematic view of
phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining natural
phenomena” (p. 64).
In this definition, a theory is an interrelated set of constructs formed into propositions, or
hypotheses that specify the relationship among variables. The systematic view might be an
argument, a discussion, or a rationale, and it helps to predict phenomena that occur in the world
(Creswell, 2009).
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The methodological procedures are mainly aggregated into two major research phases, which
are described bellow: a) evaluation of the possibilities of inserting LCA datasets within the BIM
structure; and b) discussion of how to produce reproducible LCA data, which could be applied
to any building typology.
An aggregated discussion of the possibilities and challenges found in those phases will follow in
order to summarize the research findings, including an investigative discussion on the possible
roles to be played by the different BIM actors in such implementation.
3.1

Developing reproducible LCA data

This section will develop an investigation suvey on the functional units requirements in order to
make que LCA results reproducible to different types of buildings.
Such investigative discussion will be based on a literature review of the most currently important
LCA guidance, standards and databases:







ISO 14044: 2006 (ISO, 2006);
European Standard EN 15804: Sustainability of construction works ‐ Environmental product
declarations (CEN, 2012);
European Standard EN 15978: Sustainability of construction works ‐ Assessment of
environmental performance of buildings (CEN, 2011);
ILCD Handbook (EC‐JRC, 2010);
Ecoinvent 2.01 database (Frischknecht et al., 2005);
GaBi 4.4 databases (IKP‐PE, 2002).

The aim of this section is to establish guidelines to the development of LCA data on construction
materials which are reproducible to any building typology and thus useful and adequate to
application within the BIM platform.
3.2

Inserting LCA datasets within the BIM structure

In this section a brief literature review on the BIM framework will be performed to determine
where the implementation of LCA datasets would fit.
The main aim of this section is to understand how LCA data could be applied and used to get an
overview of the potential impacts inherent to each building material. Moreover, how this data
use could lead to an environmental conscious choice of building materials.
4

REPRODUCIBLE LCA DATA: FUNCTIONAL UNIT REQUIREMENTS

According to ISO 14044 (ISO, 2006) a complete LCA study includes four phases: a) Definition of
Objective and Scope; b) Life Cycle Inventory analysis (LCI); c) Life Cycle Impact Assessment (LCIA);
and d) Interpretation.
The scope of the study is defined in accordance with the goal and the intended applications of
the results and it is determined in details how the product system should be defined and which
central requirements should be applied to the LCA when considering the reasons for the study,
the decision‐context, the intended applications, and the addressees of the results (EC‐JRC,
2010). It is in the scope phase of an LCA study that are determined the different scopes in
relation to the defined goal of the study:
the functional unit, the reference flow, the system boundaries (completeness and cut‐off rules),
impact assessment categories covered, data quality requirements, special requirements for
comparison between systems and Critical review needs (EC‐JRC, 2010).
Kellenberger and Althaus (2009) provided a detailed analysis of LCA results of different building
components on different levels of simplification (from a comprehensive LCA including all
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materials and processes to the fully reduced component including only the main materials
remaining in the component), and the results have shown that transports and ancillary materials
are of relevance while the building process and the cutting waste can be neglected.
According to Kaebemick et al. (2003) simplified LCA methodologies are very useful tools in the
early design stages for estimating the environmental Impacts of product alternatives and for
predicting environmental costs or burdens for manufacturers. This author presented a
simplification method based on the analysis of full LCA case studies. It calculates the product's
Environmental Performance Indicator by using two sets of energy‐based and material‐based
Impact Drivers (Kaebemick et al., 2003).
Among the challenges of implementing LCA based building environmental evaluation systems,
the subjectivity and uncertainty in gathering the inventory data, the complexity of the functional
unit and how this influences the feasibility of using LCA are important examples.
The first big challenge is the definition of the functional unit which, specific in the building sector,
is often hard to isolate from other building functionalities in order to assess construction
materials individually. Moreover there are also the regional and temporal specificities which
make the data collection at the same time complex and full of uncertainties.
The function and functional unit of the system to be analyzed are central elements to an LCA.
LCA is often used to support comparisons between different products with similar functions or
between different systems which provide similar services. In order to ensure a fair comparison,
it is crucial that the systems, which are compared, provide the same function(s) to the user or
customer. The LCA is therefore based on a precise quantitative description of the function
provided by the system, focusing on the quantitative aspects of the function (EC‐JRC, 2010).
The quantitative definition often refers to technical standards (e.g. ISO, 2006, CEN, 2012, CEN,
2011) for the specification of the function.
The quantitative definition of the functional unit will often be accompanied by a qualitative
description of the way in which the function is provided or other qualities of the product. These
qualitative aspects may influence the user’s perception of the product and they are therefore
important to ensure a fair comparison, even though they cannot be included in the quantitative
definition of the functional unit (EC‐JRC, 2010).
In this scenario, the Environmental Product Declarations (EPDs) were developed with intention
to standardize the data collection and consequently the LCA of construction materials and
components. The EPDs are standardized by the European Standards EN 15804 (CEN, 2012) and
EN 15978 (CEN, 2011).
Since the aim of the LCA data to be applied in the BIM platform is to provide quantitative
environmental information supporting the environmental prioritization of a narrow and specific
type construction element or system, the functional unit should be as limited as possible ‐
without losing the precision needed to ensure accurate results for the study. Chosen and tuned
correctly, the functional unit can be used for the analysis of the same construction systems in
different types of buildings.
For this reason the construction systems must be considered independently (e.g. structure must
be considered independently of sealing, roofing, flooring, etc, as an individual function).
Therefore the life cycle potential impacts coming from any other building system must not
considered interfering in other systems, which will focus only on themselves.
Another important point is the geographical, temporal and regional scopes for data collection.
Once the functional unit is defined it is important to ensure that the same data collection scope
will be use for all the construction system alternatives, mostly those with provide the same
function. For instance we can use the case of two of the most used inventory databases:
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Ecoinvent (Frischknecht et al., 2005) and GaBi (IKP‐PE, 2002) databases. Even if both databases
provide local and average data and are compatible with GaBi software, they have very different
data collection scopes and methodologies, whose may interfere in the final results.
Here the focus of the discussion is not to determine which database would lead to most reliable
results but to state that the same database must be use within a construction system category,
in order to assure a fair comparison between systems.
In almost any product system one or several processes in the product system provide more than
one functional output or co‐products. These co‐products may not be used by other processes in
the product system but in some other product system of no relevance to the study. This means
that the inputs and outputs of the process should be shared between its products and co‐
products. The ISO 14044 (ISO, 2006) standard presents a hierarchy of different approaches to
this problem. The choice is closely related to the choice of modelling principle – consequential
or attributional and the choice must be made early in the scope definition as it has influence on
some of the other elements of the scope definition, e.g. the drawing of system boundaries (EC‐
JRC, 2010).
The system boundary defines which processes or activities (on‐site, upstream, and downstream
processes) belong to the product system, i.e. are required for providing the function as defined
in the functional unit. A precise definition of the system boundaries is important for the
understanding of what the modelled system actually represents and how it must be interpreted
or used in a larger context. Ideally, the product system boundaries should be set so the flows
crossing the boundaries are elementary flows and product flows, i.e. inputs and outputs should
be traced until they leave the technical system and become part of the environment (EC‐JRC,
2010).
Finally the multifunctional character of construction products must be approached.
The main comparison basis in LCA studies is the provided function. There is no LCA study
comparing objects or products, but every LCA must be based on a functional unit, i.e. in some
different products or services that provide the same function (EC‐JRC, 2010).
Building products do not generally have the same functions and the same applications in a
building (Lemaire et al., 2007). There is often no clear separation of function and performance
between individual technical requirements of a building product: Since the product participates
in the building’s life as a component, one has to decide for some flows whether they should be
allocated to the product’s or to the building’s system (Chevalier & Le Teno, 1996).
Building products do not have all the same technical functions and uses (quantities, lifetimes,
exposures) in a building. Consequently, it is generally not relevant to directly compare building
products consequently. In order to introduce environmental characteristics in the choice of
building products, it is often necessary to change the scale of the study: only elements that have
the same functional unit same quantities, same lifetimes, and same technical functions are able
to be compared (ISO, 2006).
The comparison of building products with the same functional unit is limited to few products. In
the other cases, building products are not able to be considered as alternatives of the decision
the first set of building products that can represent an alternative of the decision problem is the
building component. For example, a wall which may be made of several sets of products,
represent a building component and each kind of wall has the same functional unit. The scale of
the building component will be consequently the comparison scale in most of the cases (Lemaire
et al., 2007).
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5

BIM STRUCTURE: FITTING LCA DATASETS

Computer integrated construction (CIC) and building information modelling (BIM) are the most
often used acronyms representing the broad concept of Information Systems (IS) in construction
(Jung & Joo, 2011). BIM is a set of interacting policies, processes and technologies generating a
“methodology to manage the essential building design and project data in digital format
throughout the building's life‐cycle” (Penttilä, 2006).
BIMs are taking large place in the market, and in the near future they will be used as unique
resources for enabling seamless data level interoperability, which will greatly facilitate the
processes in the Building Life Cycle (Ibrahim & Krawczyk, 2003). In this context, enabling the
collaborative use of BIMs is becoming essential and is much required by the industry and, in the
new IS architectures, service and resource orientation are becoming widely used, in terms of
supporting collaboration over distributed environments (Ibrahim & Krawczyk, 2003).
A BIM framework should be comprehensive enough to address all relevant BIM issues. However,
at the same time, it needs to be concise enough in order to present key issues in a systematic
manner. The framework can be delineated as that ‘practical BIM implementation effectively
incorporates BIM technologies in terms of property, relation, standards, and utilization across
different construction business functions throughout project, organization, and industry
perspectives’ (Jung & Joo, 2011).
Building Information Models are made of ‘smart’ objects – different to a CAD entity that holds
little or no meta‐data – (Isikdag, 2012) which represent physical elements like doors and
columns and encapsulate ‘intelligence’ (Fisher & Kunz, 2005).
According to Succar (2009) BIM implementation will arguably change the components of and
relations between lifecycle phases, activities and tasks. This author defines the building life cycle
within BIM platforms in three main stages: [D] design phase, [C] constructions phase and [O]
operation phase and those stages might be divided into sub‐phases.
BIM implementation is initiated through the deployment of an object‐based 3D parametric
software. At Stage 1, users generate single‐disciplinary models within design [D], construction
[C] or operation [O]. Deliverables include architectural design models [D] and duct fabrication
models [C] used primarily to automate generation and coordination of 2Ddocumentation and
3D visualization. Other deliverables include basic data and light‐weight 3D models which have
no modifiable parametric attributes (Succar, 2009).
The level of any geometric or non‐geometric data can be classified as raw data, information or
knowledge in an incremental order in terms of property intelligence and accumulation (Jung &
Joo, 2011). Furthermore, the historical progress information can be automatically manipulated
to produce knowledge for future projects (Jung & Kang, 2007). These knowledge applications
can be actively generated and utilized by imbedding the information into 3D objects. Here is
where the LCA data might be applied imbedded into 3D construction objects.
The available environmental data must regard the LCA impact categories and it must be
displayed as potential impacts according to a given Life Cycle Impact Assessment (LCIA)
methodology.
It is important to note at this point that environmental properties must be provide as impact
potentials, i.e. after being processed in the LCIA phase of an LCA study. This is due to the fact
that raw inventory data must lead the user – which is mostly not familiarized to environmental
assessment methods – to wrong conclusions, once this kind of data has still to get characterized
to its correspondent impact potentials.
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A brief explanation on this is that different substances have different contributions to impact
potentials and, thus, some of them in small quantities might contribute more for a given impact
than other substance in larger amounts.
An important issue to be highlighted, which was already addressed by Monteiro and Martins
(2013) is that while automatic Building Information Modelling (BIM) based quantity take‐off is
one of the potentially most important applications for BIM, it is still generally underexplored
how BIM models respond when quantity take‐off is its primary use – as it would be regarding
environmental quantities. Those authors concluded that while it is possible to adapt the model
to extract quantities according to existing specifications, the adjustments have implications in
other model applications such as visualization or drawings.
Moreover, in simulating the dynamic processes in buildings, data modelling efforts typically
require the modelling of the building geometry, its components and the relationship between
these components, as well as the modelling of the process that is under study (Ozel & Kohler,
2004). For instance, when simulating the life cycle of a building, the flow of materials as well as
the flow of information may be simulated as part of the process modelling, while a component
model is needed to represent the building as an artefact (Ozel & Kohler, 2004). Another aspect
of this modelling effort is the simulation of human intervention, that might affect the nature of
the building itself as well as its performance (Ozel & Kohler, 2004).
6

FINAL CONSIDERATIONS

Building products are often just considered as consumption of resources in the usual
environmental assessment tools at the building scale as GBTool, EQUER, BREEAM, LEED,
CASBEE, etc (Lemaire, 2006). Their life cycle is seldom taken into account in such tools. This
observation may be explained by the limits of Environmental Product Declarations (EPDs) whose
provide information that does not allow the direct comparison and choice of building products.
Thus the integration of LCA data on building components on BIM models would ease the
insertion of such quantitative environmental assessment methodologies in the field of
construction.
The approach proposed in this paper is an investigative approach of the possibilities for such
integration and must be further develop, especially in the field of LCA inventory data collection
and organization and BIM computer software development.
7
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ABSTRACT: This article follows a comparison and classification method aiming at assessing the
effort involved in calculation of credits within the LEED® certification process using BIM tools.
We have modeled the LEED certification process, mapped the type of BIM tools used to support
certification credits and estimated the associated stress level of employing such tools. BIM tools
were identified in terms of resources associated with parametric modeling tools (FM) and
analysis and simulation tools (FA). Results indicate that focusing on low effort level credits is not
enough to achieve the points required for certification. A considerable number of credits must
be pursued among those reachable through higher effort level or investment. The energy
performance optimization category, in particular, should be carefully targeted, as it offers the
largest number of available potential credits though demanding high effort level. The study
confirms the potential for increased BIM use to extract information necessary for demonstrating
achievement of LEED NC design credits.
Keywords: LEED NC; BIM
RESUMO: Este artigo segue o método comparativo e classificatório para avaliar o esforço
envolvido para utilizar recursos BIM no cálculo dos créditos para certificação LEED® NC, etapa
de projeto. O processo de certificação foi modelado. As ferramentas BIM para modelagem
paramétrica (FM) ou análise e simulação (FA) aplicáveis foram mapeadas, e o nível de esforço
associado ao seu emprego, estimado. Os resultados apontam que o foco em créditos alcançáveis
a um nível de esforço mais baixo não atinge a pontuação mínima exigida para a certificação.
Necessariamente, um número significativo de créditos deverá ser buscado dentre aqueles que
demandam maior esforço e/ou investimento. Em particular, os créditos relacionados à
otimização de desempenho energético aliam nível de esforço mais alto a um número de créditos
potenciais superior às demais categorias. Este estudo também reforçou que há potencial de
ampliação da utilização de BIM para a obtenção das informações necessárias para a verificação
e demonstração de atendimento de créditos da certificação LEED®.
Palavras‐chave LEED NC; BIM
1

INTRODUÇÃO

Seguindo a crescente utilização em âmbito mundial de Building Information Modeling (BIM) nos
processos de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) e dos esforços dos profissionais em
busca de construções mais sustentáveis (green buildings), a sinergia entre essas duas frentes
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surge como tendência para o desenvolvimento de novos projetos (Becerik‐Gerber & Kensek,
2010).
Ruschel et al. (2013) explica que BIM é fundamentado no desenvolvimento do modelo de
informação orientado a objetos e no desenvolvimento integrado e colaborativo deste modelo.
Atributos esses que potencializam sua utilização, especialmente na obtenção de dados
necessários para a certificação dos projetos.
A utilização de BIM como auxílio ao processo de certificações ambientais, especificamente a
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®), já é uma realidade e se apresenta como
alternativa atual de automatização de parte desse processo (Wu & Issa, 2011, 2015). Já utilizada
no exterior, o cálculo dos créditos do LEED® com BIM ainda não é muito difundido no Brasil,
apesar do LEED® ser uma das metodologias mais comercialmente aceitas no país.
Pelo fato de BIM apresentar potencial de melhoria de precisão na extração e análise de dados
importantes para a certificação, o objetivo desse estudo é avaliar o nível de esforço demandado
para incorporar BIM no cálculo dos créditos para certificação LEED® para Novas construções e
Grandes Reformas (LEED® NC).
2

FUNDAMENTAÇÃO

Em seguimento à crescente demanda por edificações verdes, vários países e organizações
internacionais estão iniciando sistemas que classificam seu desempenho segundo diferentes níveis
de sustentabilidade. No Brasil, a mais utilizada é a certificação norte‐americana Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED®).
Segundo Wu & Issa (2011), a tecnologia BIM também tem sido cada vez mais implementada nos
projetos e construções verdes, notavelmente em projetos LEED®. As vantagens do uso de BIM em
projetos LEED® estão no potencial de extrair e computar informações para enfrentar os desafios
colocados por essa certificação, ao atender o cumprimento de crédito e ao gerar a documentação
exigida na avaliação. Sendo assim, para a implantação de BIM no cálculo dos créditos para
certificação LEED®, é preciso compreender em detalhes o processo de avaliação e seus requisitos,
considerando os contextos locais para sua aplicação.
A certificação LEED® avalia os edifícios através de uma lista de características às quais são
atribuídos créditos, baseados em uma lista de objetivos preexistente. Sua aplicação é no
formato de checklist e a classificação final é obtida pela soma dos pontos atingidos nas
dimensões. Conforme apontado por Bueno (2010), “uma parte considerável de sua pontuação
total depende da obtenção de créditos referenciados em normas, características climáticas e
construtivas de seu país de origem”, fator esse que aponta a necessidade de adaptações
pontuais para a contagem dos créditos dependendo da localidade de sua aplicação.
No contexto brasileiro, segundo o GBCB (2014), a certificação internacional LEED® tem atualmente
oito tipologias, apresentadas na Tabela 1. Como cada tipologia apresenta suas peculiaridades, o
presente trabalho se desenvolve para a LEED NC® (New Construction & Major Renovation). Após
a escolha da tipologia, o LEED® apresenta sete dimensões a serem avaliadas. Todas elas possuem
requisitos (práticas obrigatórias) e créditos, que quando atendidos garantem pontos à
edificação. A Tabela 2 apresenta as dimensões avaliadas e suas respectivas pontuações
máximas. A partir do cálculo de créditos, conforme a quantidade de pontos adquiridos, o nível
da certificação é definido: Nível Certificado (40‐49 pontos); Prata (50‐59 pontos); Ouro (60‐79
pontos); e Platinum (80 pontos ou mais).
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Tabela 1 – Tipologias LEED®

Sigla
LEED NC
LEED EB OMS
LEED CI
LEED CS
LEED for Retail NC
LEED for Retail CI
LEED Schools NC
LEED ND
LEED HC

Tipologia
LEED para Novas construções e Grandes Reformas
LEED para Edifícios Existentes – Operação e Manutenção
LEED para Interiores Comerciais
Envoltória e Estrutura Principal
LEED para Novas Construções ou Grandes Reformas em Lojas de
Varejo.
LEED para Interiores Comerciais em Lojas de Varejo
LEED para Escolas
LEED para Desenvolvimento de Bairros
LEED para Hospitais

Tabela 2 ‐ Dimensões LEED® e suas pontuações máximas

Dimensões avaliadas
Espaço Sustentável
Uso Racional da Água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental Interna
Inovação e Processo do Projeto
Créditos Regionais

Pontuação máxima
26 pontos
10 pontos
35 pontos
14 pontos
15 pontos
06 pontos
04 pontos

O processo de certificação LEED® para um edifício é desafiador e tedioso, com duas grandes
tarefas a cumprir: atender aos requisitos do sistema de classificação LEED® e demonstrar tal
conformidade com documentação válida e abrangente (Wu & Issa, 2011). Enquanto Wu & Issa
(2011) têm uma visão mais holística da utilização de BIM no processo de certificação abrangendo
projeto, construção e operação, e requerendo um processo integrado de projeto, Azhar et al.
(2011) ressaltam a potencialidade de seu emprego em atividades que envolvam análises e
cálculos, e demonstram que BIM pode auxiliar na avaliação e na contagem de 52% dos créditos
nas diferentes dimensões da certificação LEED NC® (Tab. 3). Este trabalho buscou qualificar este
desafio e avaliar o nível de esforço associado à incorporação de BIM no cálculo dos créditos, a
partir da identificação da aplicabilidade e tipo de ferramental que pode ser utilizado.
Segundo Tobin (2008) as ferramentas computacionais que permitem BIM podem ser
classificadas em dois tipos: de autoria e de integração. As ferramentas de autoria ainda
compreendem ferramentas: de modelagem paramétrica orientada a objetos e de análise ou
simulação.
As ferramentas de modelagem paramétrica orientada a objetos dão suporte ao
desenvolvimento de modelos de informação e bibliotecas de componentes. Eastman et al.
(2011, p.47) enumera para o projeto arquitetônico as ferramentas de modelagem paramétrica
orientada a objetos: ArchiCAD, Revit Architecture, Vectoworks e Digital Project. Já para projeto
de construção ou fabricação, Eastman et al. (2011) enumera as ferramentas: Tekla, Revit MEP e
Bentley Mechanical & Eletrical, entre outras. A modelagem de modelos de informação de
arquitetura, construção e fabricação se dão pela montagem do todo para as partes (top‐down)
(Eastman et al., 2011). A modelagem de componentes (objetos) se dá pela modelagem
paramétrica de classes de objetos. As ferramentas de modelagem permitem a geração de
desenhos, a customização de objetos, a modelagem de superfícies complexas e incluem
capacidades de extração de listagem, incorporação de especificações e detecção de conflitos
entre outras (Eastman et al., 2011). A extração de listagem resulta em lista de conteúdo ou
quantitativos do modelo de informação.
As ferramentas de análise e simulação buscam captar todas as informações possíveis dos
modelos de informação – arquitetura, construção e fabricação ‐ para a avaliação dos mesmos
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em desempenhos específicos como: estrutural, eficiência energética, equipamentos mecânicos,
iluminação, acústica, mecânica dos fluídos e funcional (Eastman et al., 2011). As análises
geralmente requerem especialistas nos desempenhos específicos para ajuste dos parâmetros e
escopo da simulação desejada. Estas ferramentas para dialogarem no contexto de BIM precisam
ser interoperáveis, i.e., importar e exportar os modelos de informação entre ferramentas com
o maior reuso possível da informação, sem perdas. O formato de arquivo com maior
interoperabilidade utilizado em avaliações de sustentabilidade são os formatos abertos:
Industry Foundation Classes (IFC) e o Green Building Extensible Markup Language (gbXML).
Entretanto, formatos abertos como o DXF ainda são amplamente utilizados, mas resultam em
perda de informação no transito entre ferramentas BIM.
São os recursos das ferramentas de autoria ‐ criação de conteúdos para extração de listagem,
incorporação de especificações e detecção de conflitos de modelos de informação por
ferramentas de modelagem (FM) e obtenção de relatórios de desempenho por ferramentas de
avaliação (FA) ‐ que dão suporte ao cálculo de créditos na certificação LEED.
Tabela 3 ‐ Créditos LEED® (v 2.2) auxiliados por BIM segundo AZHAR et al. (2011)

Dimensões
% mediada por BIM
Espaço Sustentável [ES]
15,4%

Uso Racional da Água [URA]
100%
Energia e Atmosfera [EA]
54,3%
Materiais e Recursos [MR]
64,3%

Qualidade Ambiental Interna
[QAI]
33,3%

Inovação e Processo do
Projeto [IPP]
83,3%
Créditos Regionais [CR]
0%
52%

Créditos que podem ser
Conquistados com bim
Seleção do terreno
Maximizar espaços abertos
Projeto para águas Pluviais ‐ controle da quantidade
Projeto para águas Pluviais ‐ controle da qualidade
Redução da ilha de calor ‐ áreas descobertas
Redução da ilha de calor ‐ áreas cobertas
Redução da Poluição Luminosa
Uso eficiente de água no paisagismo
Tecnologias Inovadoras para águas servidas
Redução do consumo de água
Performance Mínima de Energia
Otimização da performance energética
Depósito e Coleta de materiais recicláveis
Reuso do edifício ‐ manter paredes, pisos e coberturas existentes.
Reuso do Edifício ‐ manter elementos interiores não estruturais
Conteúdo Reciclado
Materiais Regionais
Madeira Certificada
Plano de Gestão de Qualidade do Ar ‐ durante a construção
Plano de Gestão de Qualidade do Ar ‐ antes da ocupação
Conforto Térmico – projeto
Iluminação Natural e Paisagem ‐ luz do dia
Iluminação Natural e Paisagem ‐ vistas
Inovação no Projeto

% de Créditos mediados por BIM

Segundo Computer (2010), como a certificação LEED® requer cálculos, documentações e
verificações, esse processo requer a interação entre as diferentes áreas desde o início do
processo de projeto para conseguir alcançar as metas sustentáveis definidas. Como o processo
de avaliação dos índices de sustentabilidade deve ocorrer durante todas as fases de uma
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edificação, incluindo planejamento, projeto, construção e operação, aplicando recursos
sustentáveis em um projeto desde suas fases de iniciais, ele se torna mais eficiente e eficaz.
3

MÉTODO

Este artigo segue o método comparativo e classificatório. A avaliação do nível de esforço para
emprego de ferramentas BIM na verificação e demonstração de atendimento dos créditos para
certificação LEED®, aqui restrita à etapa de projeto, foi realizada em três passos:
 Modelagem do processo de certificação LEED NC® e comparação entre os processos de
aquisição de informações convencionais e alternativas apoiadas por tecnologia BIM
 Mapeamento das ferramentas com potencial de subsídio ao cálculo dos créditos
identificados por Azhar et al. (2011) como potencialmente facilitados pelo emprego da
tecnologia BIM, e subsequente classificação entre aquelas de modelagem paramétrica (FM)
e as de análise e simulação (FA)
 Desenvolvimento e aplicação de uma escala para estimativa do nível de esforço associado
de emprego da tecnologia BIM
A modelagem do processo de certificação LEED® foi realizada na anotação de Business Process
Modeling Notation (BPMN). O ferramental BIM foi identificado em termos de recursos
associados às ferramentas de modelagem paramétrica (FM) e ferramentas de análise e
simulação (FA). A Figura 1 apresenta o esquema geral do estudo.

Figura 1. Delineamento do estudo.

A primeira parte da avaliação consiste na comparação do mapa de processo de certificação LEED
convencional, com a versão remodelada para identificar quais atividades podem ser mediadas
por tecnologia BIM e em que momento do processo ela pode ser incorporada. A classificação do
ferramental para suporte a obtenção dos créditos em termos de nível de esforço para uso do
BIM aponta a complexidade envolvida no processo.
Finalmente, adota‐se uma ponderação de nível esforço (NE) para obtenção do crédito mediado
por BIM, variando de: NE =1 (um) corresponde ao nível de esforço mínimo, ao se considerar que
a mediação se dá a partir apenas de ferramentas de modelagem paramétrica orientada a objetos
e NE=2 (dois) corresponde ao nível de esforço máximo, ao se considerar que a mediação é feita
conjuntamente entre ferramentas de modelagem e de análise e simulação. Neste último,
considera‐se o nível de esforço maior, pois abrange questões de interoperabilidade e as
avaliações de desempenho podem demandar especialistas associados a equipes de projeto. Os
créditos em que BIM foi considerado não aplicável por Azhar et al. (2011) foram filtrados e
excluídos da Tabela 4.

1535

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 traz o processo oficial de Certificação LEED NC®, como descrito por do GBCI (2014) e
GBCB (2014), modelado na notação BPMN. Nele estão representadas as atividades a serem
executadas para o desenvolvimento do processo, bem como os agentes responsáveis por elas e
seus respectivos produtos.
Para a equipe de projeto, além do desenvolvimento do projeto em si, as atividades incluem
fundamentalmente a análise do projeto da edificação (arquitetura, construção e fabricação),
preenchimento de formulários e planilhas do plano de certificação com os dados do
empreendimento. A troca das planilhas e formulários é feita on‐line, através do site oficial do
Green Building Certification Institute (GBCI). O GBCI disponibiliza para download os formulários
e planilhas a serem preenchidos e, posteriormente ao trabalho da equipe de projeto com a
consultoria opcional de empresas especializadas através do LEED Accredited Professionals (LEED
APs), são feitos upload do material preenchido para análise.
A análise comparativa entre os processos de aquisição de informações convencional e com o
emprego de tecnologias BIM, deixa claro que a estrutura geral do processo se mantém, e as
alterações ocorrem no detalhamento das atividades. A síntese apresentada na Figura 2 destaca,
dentro da linha tracejada, as atividades relacionadas a certificação que mais podem ser
facilitadas pelo emprego de BIM: Desenvolver Projeto; Analisar e Calcular; e Preparar
documentos
A Tabela 4 apresenta a classificação dos tipos de ferramentas BIM utilizadas no suporte ao
cálculo dos créditos, conforme Azhar et al. (2011), que apontaram o ferramental associado como
AutoDesk REVIT ou IES Virtual Environment (http://www.iesve.com/about ) para cada crédito
mediado por BIM. No presente artigo, caracterizou‐se REVIT como uma ferramenta de
modelagem (FM) e IES Virtual Environment como uma ferramenta de análise (FA).
A Tabela 4 apresenta, ainda, a pontuação relativa ao crédito e acrescenta uma ponderação sobre
níveis de esforço de incorporação de BIM para a sua obtenção (pontuação máxima multiplicada
pelo nível de esforço). Para cada crédito, classificou‐se o tipo de mediação BIM em: ferramenta
de modelagem (FM) ou ferramenta de análise (FA). Finalmente, das situações em que há
ferramentas BIM aplicáveis, atribuiu‐se a ponderação de nível de esforço (NE), como NE=1, se a
ferramenta BIM aplicável é de modelagem paramétrica; ou NE=2, se a ferramenta BIM aplicável
é de análise de desempenho. Com esse critério de ponderação, foram estimados os níveis de
esforços para incorporação de BIM no cálculo de créditos para a Certificação LEED NC para a
etapa de projeto resultantes de (1) filtro aplicado por Azhar et al. (2011); (2) o NE mínimo
(considerando sempre o emprego de ferramentas BIM de modelagem paramétrica) e (3) o NE
máximo (considerando sempre o emprego de ferramentas BIM de análise e simulação).
A Figura 3a representa graficamente o resultado da Tabela 4, e aponta que cerca de dois terços
dos itens de créditos podem ser obtidos a um NE=1, enquanto os itens restantes requerem
esforço maior (NE=2). A Figura 4 complementa a análise, mostrando que, apesar de itens de
crédito que usam ferramental de análise de desempenho aparecerem em menor quantidade,
justamente dois deles pontuam de forma significativa: otimização da performance energética e
inovação no projeto, intensificando a influência dos itens de NE=2 para o resultado final. Por
essa razão, o Nível de Esforço geral de incorporação de BIM na Certificação LEED NC da etapa
de projeto, segundo os itens considerados por Azhar et al (2011), caracteriza‐se como médio
para alto, i.e. NE=1,6 (Fig. 3b).
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Figura 2. Processo de Certificação LEED NC®, etapa de projeto, na notação BPMN
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Tabela 4. Complexidade de incorporar BIM no cálculo dos créditos para certificação LEED® NC, etapa de projeto

Dim
ES
ES
ES
ES
URA
URA
URA
EA
MR
MR
MR
MR
MR
QAI
QAI

Créditos
Seleção do terreno
Projeto para águas Pluviais ‐ controle da
quantidade
Redução da ilha de calor ‐ áreas descobertas
Redução da ilha de calor ‐ áreas cobertas
Uso eficiente de água no paisagismo
Tecnologias Inovadoras para águas servidas
Redução do consumo de água
Otimização da performance energética
Reuso do edifício ‐ manter paredes, pisos e
coberturas existentes.
Reuso do Edifício ‐ manter elementos interiores
não estruturais
Conteúdo Reciclado
Materiais Regionais
Madeira Certificada
Plano de Gestão de Qualidade do Ar ‐ durante a
construção
Plano de Gestão de Qualidade do Ar ‐ antes da
ocupação
Conforto Térmico – projeto
Iluminação Natural e Paisagem ‐ luz do dia
Iluminação Natural e Paisagem ‐ vistas
Inovação no Projeto

QAI
QAI
QAI
IPP
TOTAIS
TOTAIS PONDERADOS

Pontuação

Bim

NE

1

FM

1

1

FM

1

1
1
4
2
4
19

FM
FM
FM
FA
FA
FA

1
1
1
2
2
2

3

FM

1

1

FM

1

2
2
1

FM
FM
FM

1
1
1

1

FM

1

1

FM

1

1
1
1
5
52

FA
FA
FA
FA

2
2
2
2
26

NE ponderado
NE
NE
NE
AZHAR
MIN
MAX
1
1
2
1
1
1
4
4
8
38

1
1
1
4
2
4
19

2
2
2
8
4
8
38

3

3

6

1
2
2
1

1
2
2
1

2
4
4
2

1

1

2

1
2
2
2
10
85
1,6

1
1
1
1
5
52
1,0

2
2
2
2
10
104
2,0

(a)
(b)
Figura 3. (a) Distribuição do nível de esforço no cálculo dos créditos; (b) Nível de esforço ponderado.

Figura 4. Pontuação da Certificação LEED NC®, etapa de projeto, e nível de esforço BIM associado.
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5

CONCLUSÃO

Ainda há um grande potencial de ampliação da utilização de BIM para a obtenção das
informações necessárias para a contagem dos créditos desejados para a Certificação LEED na
etapa de projeto. Os resultados obtidos a partir desse estudo são instrumentais para orientar a
definição de objetivos da certificação, conforme definição estratégica, ao alinhar o nível de
certificado desejado ao esforço despendido para atingi‐lo.
Este estudo apontou que, no processo de incorporação de BIM, não é indicado seguir o caminho
mais fácil e adotar ferramentas de menor esforço. O foco em créditos passíveis de atingimento
com NE=1 (19 créditos) não alcança a pontuação mínima exigida para a certificação LEED® (40
pontos). Necessariamente, um número significativo de créditos deverá ser buscado dentre
aqueles que demandam maior esforço e/ou investimento.
Em particular, os créditos relacionados à otimização de desempenho energético aliam nível de
esforço mais alto a um número de créditos potenciais muito superior a qualquer outra categoria.
As demais dimensões potencialmente beneficiadas são: inovação em projeto, materiais
regionais e uso eficiente de água. Apesar de oferecerem menos créditos, para estas categorias
o nível de esforço para obtenção de créditos é menor que para otimização de desempenho
energético, em que a elevação da meta de desempenho está frequentemente associada a custos
importantes.
A estratégia de implementação do BIM no processo deve considerar a eficiência do ferramental,
mesmo demandando maior esforço, pelo seu potencial de agregar valor no cômputo das
pontuações mais relevantes. O desenvolvimento de um modelo completo e paramétrico se
mostra essencial para o sucesso da obtenção de todas as informações necessárias.
Especialmente para os itens ora excluídos da análise por não terem sido abordados no estudo
de referência (Azhar et al., 2011), verifica‐se a necessidade de um modelo com alto
detalhamento, não apenas da edificação, mas em alguns casos de seu entorno próximo, para
viabilizar tal procedimento a partir de ferramental BIM já disponível no mercado. Dessa forma,
destaca‐se a possibilidade de ampliar a discussão sobre a tabela no que diz respeito aos créditos
ainda não considerados para uso de BIM e, também, aprimorar os demais.
Para que as ferramentas BIM sejam especificadas, faz‐se necessário um estudo mais
aprofundado sobre cada software e suas peculiaridades, de modo a definir, para cada crédito a
ser conquistado, o melhor ferramental, tanto com relação ao próprio software quanto sua
interoperabilidade. Contudo, o potencial de extrair e computar informações automaticamente
dos projetos para certificação LEED®, apresenta‐se como vantagem para superar os desafios
impostos por esse processo. Através de ferramentas apropriadas e profissionais qualificados, a
incorporação de BIM demanda esforço, porém com grande valia para otimizar o desempenho
do projeto, auxiliar na verificação de atendimento de créditos e na geração da documentação
exigida na avaliação e certificação LEED® NC, etapa de projeto.
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ABSTRACT: Building Information modelling offers potential process and delivery improvements
throughout the lifecycle of built assets. However, there is limited research in the use of BIM for
energy efficiency in housing refurbishments. The UK has over 300,000 solid wall homes with
very poor energy efficiency. A BIM based solution for the retrofit of solid wall housing using lean
and collaborative improvement techniques will offer a cost effective, comprehensive solution
that is less disruptive, reduces waste and increases accuracy, leading to high quality outcomes.
The aim of this research is to develop a BIM based protocol supporting development of 'what if'
scenarios in housing retrofits for high efficiency thermal improvements, aiming to reduce costs
and disruption for users. The paper presents a literature review on the topic and discusses the
research method for the research project (S‐IMPLER).
Keywords: Building Information Modelling; low‐income housing; retrofit; collaborative working.
1

INTRODUCTION

In 2010, the UK government made a significant commitment to upgrade the energy efficiency of
7.0 million British homes by 2020 aimed at reducing carbon emissions by 29% to address fuel
poverty (DECC, 2012). Statistics suggest that the number of households faced with fuel poverty
in 2009 reached 2.7 million (Hills, 2012). The NIHCS survey, 2009, indicates that over 25% of
household income is expended on heating and lighting, in above 33,000 households in Northern
Ireland. The targets are becoming increasingly challenging, at a national level, for reducing fuel
poverty and the national carbon footprint. The carbon reduction target for the UK nationally is
80% by 2050, the UK Government has committed to support insulation for up to 1.5 million solid
wall homes (DECC, 2011).
BIM has been described as a means to support energy efficiency of both new and existing
buildings. BIM implementation in the UK construction industry is reaching improved adoption
levels for construction of new projects; however, research and delivery of BIM in retrofit for
housing is minimal. BIM offers the potential and opportunity to improve the retrofit process
and deliver enhanced benefits and improved decision‐making (Bercerik‐Gerber et al., 2012). BIM
for Retrofit has the potential to offer reductions in time and costs based on the virtual design
that occurs before construction; clash detection reducing redesign and time on site due to
reduced errors and improved scheduling (Hajian & Becerik‐Gerber, 2009). Workflows are
improved through collaboration and the reuse and interoperability of information.
This paper describes the Solid Wall Innovative Insulation and Monitoring Processes using Lean
Energy Efficient Retrofit [S‐IMPLER] (http://www.s‐impler.com) research project, with a focus
on the BIM implementation for retrofit of No Fines Concrete [NFC] solid wall housing. S‐
IMPLER, in receipt of funding from Innovate UK [previously TSB], aims to investigate the
retrofit of solid wall housing, to achieve a 60% reduction in monitored energy costs, with less
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disruption, at least 10% faster, without reductions in quality & safety. The research is a joint
activity working with a housing association, two SME's, a contractor, academic institutions, a
lean consultant and a construction research organisation. Several innovations from the
research will be combined into a single attractive commercial proposition:
• an innovative surveying tool;
• a Building Information Modelling tool to allow client modelling of different options with costs
and benefits;
• a whole house monitoring system to assess real energy performance;
• a new solid wall retrofit Certification scheme to transfer knowledge and assure quality.
BIM is one element of this collaborative research project, and the University of Huddersfield
leads its development, in which both authors of this paper are involved. The BIM work package
aims to devise a BIM Retrofit Protocol, which incorporates the use of 'what if' scenario testing
for retrofit solutions, addressing the complexity of NFC solid wall housing. BIM is therefore
utilised for predictive and evaluative energy analysis, 3D modelling, 4D BIM scheduling, 5D BIM
cost analysis. The what‐if retrofit scenarios will deliver an integrated solution that deals with the
issues of high energy consumption due to poor thermal performance; reductions in the carbon
footprint; internal mould and condensation issues, using constructive solutions that offer
reduced disruption to the housing occupier.
The research approach selected is Design Science, which is aimed at solving real world problems
through designing and testing innovative solutions (artefacts), and to inform theoretical
knowledge (Holmström et al., 2009). Understanding how people acquire and create knowledge
and the exchange mechanisms available to develop innovative solutions to real world problems
requires a rich interaction between an extensive range of capabilities and expertise to deliver
results (Dawson, 2005). The collaborative S‐IMPLER research team, provide such range of
capabilities. BIM is able to deal with the levels of complexity for retrofit in terms of the intricacy
of numerous interactions and relationships between people, processes, management of
information and technology.
The paper is organised as follows: Section 2 contextualises the research within current literature.
Design Science Research as the selected research approach is detailed in Section 3. Section 4
discusses the research and section 5 details the conclusions from this initial research stage.
2
2.1

LITERATURE REVIEW
BIM

BIM can reduce inefficiencies present in the traditional management of project information,
improve collaboration and offer the potential for efficient use of resources, reductions in costs
and time. The technology for BIM and consequential improvements to work practices means
that virtual prototyping is affordable, delivers financial savings and reduces construction time
(Kiviniemi, 2011). BIM delivers efficiencies through data models with increasing levels of detail
in the data as the project progresses. This leads to informed decision making, based on virtual
prototypes, earlier in the design cycle, with potential for a reduction in costs and time on site
for construction compared to traditional projects.
A 3D BIM model is the baseline required for BIM energy analysis, cost projections and
scheduling, essential elements to deliver an effective BIM for retrofit solution that evaluates
'what if' scenarios. The value of BIM implementation is the enhanced capabilities and informed
and improved decision making based on project aims (Eastman et al., 2011; Hajian & Becerik‐
Gerber, 2009). BIM, in this research, is considered as a socio‐technical system which is the
interaction between process, information and people facilitated by technology, in this case BIM.
The definition by Eastman et al. (2011) is comprehensive “BIM as a modelling technology and
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associated set of processes to produce, communicate and analyse building models. ...BIM is a
fundamentally different way of creating, using, and sharing building lifecycle data.”
The UK construction industry is experiencing rapid change due to national and global policies in
terms of carbon emissions, energy consumption and whole life cycle issues. The UK Government
now requires Level 2 BIM adoption by 2016, on all projects funded by central government
departments and their agencies (Cabinet Office, 2011). The implementation of BIM to generate
design solutions has significant potential benefits which include carbon reduction, cost
reduction, improved efficiency and lifecycle (BIMFM, 2012). The increasing pressure for the
flexibility and longevity of buildings are achievable through BIM Implementation for retrofit.
However, BIM implementation requires a common understanding, of the range of interactions
between people, process, information and technology to develop its full potential (Baden‐Fuller
& Haefliger, 2013).
The digital representation of geometry with physical and functional characteristics of a built
form, which include spatial relationships and geographical information is a 3D BIM model which
aids communication with clients and user groups as the 3D model can interactively demonstrate
the building. The data within the 3D BIM model changes in complexity as the project progresses
through the delivery model and new dimensions are added such as time ‐ 4D BIM, cost ‐ 5D BIM
and 6D BIM ‐ operations and maintenance, increasing in content, interactions and level of detail
throughout the whole life cycle.
4D BIM includes the added dimension of time. The use of 4D BIM software can offer improved
site coordination, clash detection including time based clashes in schedules, materials planning
and management. The use of clash detection software improves sequencing and work flows
offering less disruption and allows for the scheduling of works. Control of the construction
programme can be achieved through information data capture and flow in 'real time'.
Adjustments to mitigate the effects of changes and to focus on achieving project deliverables
with increased flexibility to respond to change are easily achieved through the use of 4D BIM.
Overall, 4D BIM enhances communication and planning with a range of users and as a
consequence can improve site safety and reduce project risk (Eastman et al., 2011).
To address BIM for retrofit, the issues of design, construction and maintenance require a
multidisciplinary team working in collaboration, and implementation of changed workflows
(Hajian & Becerik‐Gerber, 2009). The challenge for S‐IMPLER is to make informed decisions that
identify the most cost‐effective retrofit solutions in an optimal combination, to achieve
requirements, delivered as suited to the individual homes by an integrated team. This is the
basis for successful retrofit models and processes (Ma et al., 2012).
2.2

No‐Fines concrete housing and fuel poverty

No‐Fines Concrete is a housing system designed mid‐1940’s to cope with skilled labour and
material shortages, reducing the construction time required and to meet increased demand for
housing. Over 300,000 homes were built using NFC in the UK (Liddell et al., 2011; Reeves &
Martin, 1989). The issues for occupants of NFC housing include high energy costs where the
variability of the quality of the NFC construction is a significant factor, health issues as a result
of condensation and mould growth, a high cost heating fuel type i.e. oil in the current energy
market and the aged heating appliances, limits on the type of energy tariff available to the
occupant and the lighting solution i.e. bulb type and the ventilation and window type i.e. single
glazing.
The S‐IMPLER research has undertaken significant investigation of the NFC properties for the
research to ascertain the construction details that may be contributing to the issue, i.e. concrete
slab floors which are constructed in such a way that the element creates a significant thermal
bridge (Craig et al., 2013). NFC homes external walls have a u‐value range of 1.9 W/m2K to 2.0
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W/m2K; current u‐value regulations require 0.3W/m2K for housing (Sommerville et al., 2011).
This factor in combination with the average age of this type of housing and the heterogeneous
construction and detailing are indicative of the technical challenges for the S‐IMPLER research.
Occupant use of energy controls are a significant factor for energy use; other contributing
factors are the duration of occupancy of the home during a 24hr period, work patterns, health
status, hobbies, drying washing internally, occupant ventilation of the home, age of the
occupant i.e. elderly, infant. The differing definitions of fuel poverty have wide ranging effects
on inclusion or exclusion as a household experiencing fuel poverty. The anomalies in the
definitions as applied make the effects on households with high levels of energy use, significant
and potentially limiting in accessing assistance. Statistically there is substantial and increasing
divergence in households' ability to fund their energy needs. Hills (2012) identifies energy rating
of dwellings ranging between E to G (NFC approximate rating) accounts for 90% of household
experiencing the fuel poverty gap; 62% of this 90% are further affected by no access to gas and
have properties that are classed as solid wall.
The UK government targets for uplifting households experiencing fuel poverty for 2010 have not
been achieved and the 2016 target to eradicate fuel poverty entirely are trending the same way
(Carbonbrief, 2013; Hills, 2012). Hills (2012) declares an expectation of a 10% reduction in fuel
poverty based on 2009 levels, but the number of household expected to be in fuel poverty in
2016 ranges from 2.7 million to 3.0 million affecting 7.8‐8.9 million individuals. The prevalence
of refurbishment and retrofit solutions for existing housing, rather than new build, will increase
due to the rising importance of national and global sustainable and environmental agendas
combined with difficulties in delivery of new homes in sufficient quantities to meet demand. .
3

RESEARCH METHOD

Design Science Research [DSR] has originally been applied to research in organisational
Information Systems. DSR is a research approach which seeks to resolve real‐world issues, in a
research context, through the development of an artefact aimed to solve an identified problem.
Artefacts may contain constructs, models, methods and instantiations. DSR uses evaluation and
iteration to deliver outcomes that make a novel contribution, solve a problem or deliver a more
effective solution to the problem (March & Smith, 1995; Hevner et al., 2004). Most socio‐
technical systems can be functionally improved, as Boland et al., (2008) suggests to “transform
existing situations into more effective ones...' (p.12); the consequential organisational
improvement may be on the basis of innovation where the concern has been with '... not how
things are, but how they might be “ (Simon, 1996). Boland et al.(2004) describes the use of DSR
in organisations, policies and work practices as designed artefacts extends the research areas
that utilise this research method.
The S‐IMPLER research is designed with a creative problem solving approach, in the real world,
developing solutions through discovery (Hevner et al., 2004). Van Aken (2004) explains that
'design sciences' as a research approach used to develop valid and reliable research that
creatively solves a construction problem to improve construction issues. The nature of the
artefact in this research is the use of BIM for retrofit, which when developed using DSR delivers,
as an output, a BIM Process for Retrofit for NFC solid wall housing. An extended research
outcome is abstraction of the BIM for Retrofit protocol to a more generalised protocol as BIM
for Retrofit in solid wall housing, which presents a solution for different contexts, which is work
under development by the researchers, authors of this paper, in collaboration with others.
The Gregor & Hevner (2013) framework describes DSR as a “new solution for a known problem”;
BIM for Retrofit is a new solution artefact that offers an innovative solution for retrofit in
housing. BIM facilitates the analysis of solutions against target criteria, construction sequencing
‐ 4D BIM, clash detection, cost analysis ‐ 5D BIM in a virtual context. The S‐Impler research BIM
output is a representative process which is systematic in approach and based in practice, for the
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retrofit of NFC solid wall housing. BIM energy simulation, 4D and 5D is used for analysis and
evaluation of 'what‐if' scenarios, ultimately offering an improved solution (Holström et al.,
2009). The iterative cycles of the research design which are addressing the problem statement
are sequential refinement cycles of the artefact and deliver significant improvement in a real
world context. The narrowing between the current state and the goal state are an example of
Means‐Ends Analysis, the “engine of design science” (Holström, 2009) this adds value to the
constructs from the research.
Design Science research does not sit consistently within a single area of research perspectives
as it is being undertaken. As Vaishnavi et al. (2007) propose design science research cycles
through ontology, epistemology, methodology and axiology as the research progresses through
the iterative refinement cycles, similar to hermeneutic processes in interpretive research. A
consistent view of design science researchers is the belief in one stable physical reality as a
constraint to a multiple world view, differentiating it from interpretive research. On this basis,
design science researchers’ work with multiple alternate world states, to evolve the design
process and artefact as the research progresses, controlling and manipulating the research
environment (Vaishnavi et al., 2007). The outputs of design science research are regarded as
sufficient if there is a functional contribution to the issue and it works, Boland (2004) defines
functionality as “the betterment of the human condition”.
DSR is based on the synthesis and symbolism of an artefact. Synthesis as the act of making when
considered in construction and using design science research, creates specific understanding
that is unique to the problem statement. The cycles of iteration to refine solutions also delivers
understanding and knowledge regarding the constraints that affect the problem statement.
Simon (1996) identifies the constraints of an artefact as the outer environment which are the
external factors of influence and an internal environment which is the organisation of the
artefact with interdependencies and relationships between its components. The design activity
is the development of an interface between a set of functional requirements and an
implementation solution, which delivers an artefact. The research output may be considered as
'invention' where the complex issues for retrofit are known but the process to realise a solution
to BIM for Retrofit is unknown (McKenney & Keen, 1974).
3.1

Research Design

The S‐IMPLER research aims to improve U‐values, maximise heat retention, reduce heat loss,
improve air tightness, deliver a ventilation strategy and assist householders with their energy
consumption through increased awareness of controls and the interactions between use and
energy demand. The programme will be delivered using BIM, lean and collaborative work flows
and explore innovative technological solutions and supply mechanisms, establishing experience
and expertise within the construction delivery team. Figure 1. details the activities, the
influential external factors and the S‐IMPLER BIM outcomes, demonstrating the interactive
nature of the project aims, the range of activities to deliver the specific project outcomes and
the overall complexity.
As described, this research is tested in the field and the resulting BIM protocol and S‐IMPLER
process looks to employ solutions derived from abstract knowledge, which have then been
tested in a real‐world environment and developed to be applicable as useful tools for
construction professionals for retrofit of NFC solid wall housing (Vaishnavi et al., 2007). This
prescription driven design science research delivers innovative and creative problem resolution
using BIM for retrofit of solid wall houses (Schön, 1983). At this initial stage of the research the
activities are described in Figure 1.
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Figure.1 Activity Map for S‐IMPLER Research – BIM element, developed by the authors

In order to assess the impact of BIM in the retrofit of NFC solid wall housing, the research design
comprises a sample population drawn from the Northern Ireland Housing Executive [NIHE]
tenant population. Six housing units, one void as a baseline unit, a second void test unit together
with four households contained within a terraced block are selected for retrofit in this research.
One test cycle is planned, followed by three retrofit cycles.
The test cycle will allow the research team and the supply chain to implement the initial
proposed solution, the delivery strategy of the construction team, client and S‐IMPLER partners
and a trial of the flow of information and the implementation of BIM. This test cycle will be
evaluated, revised and adjusted to incorporate evaluation findings. The subsequent cycles
focusing on the BIM elements will be evaluated in terms of refining the BIM analytics of energy
analysis, 4D BIM and 5D BIM together with process and protocol development and developed
improvements to workflows.
The use of 4D BIM in S‐IMPLER research has significant potential for improved communication
with occupants, the construction team, the site team together with planning and scheduling
construction activities achieving improved site safety and reducing disruption to the occupants
and members of the community. The addition of cost is known as 5D BIM, which achieves
reductions in the time required for the production of detailed, accurate cost information and
allows for scenario testing of the design, material and the impact on budget and programme,
which improves decision making. As a consequence, the increased accuracy, reliability and
speed of supply of cost estimates means that budgets and contingency can improve cost
certainty (Eastman et al., 2011).
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The structured data repository process details the user interface to the wide range of different
types of data, the relationship between the data and mapping of the different data types,
together with validation and verification of the different data elements in the research. The
process will incorporate a range of different types of data in the research, collected as a baseline
dataset prior to commencement of the research and post retrofit:





data gathered regarding occupant use and energy consumption;
data captured during the forensic examination of the housing, which includes technical and
graphical information types;
Digital survey data captured using a digital design survey tool;
BIM modelling including 3D ‐ geometry, 4D ‐ scheduling, 5D – cost, energy analytics.

Figure 2 details the BIM element of the S‐IMPLER research and details the implementation
cycles, as an iterative process. The technical solutions will be refined, contracting teams will
improve with experience and the collaborative environment. The comparison of BIM analytic
outputs baseline to actual, will inform decision making, this cyclical, iterative development and
refinement will increase understanding of accuracy and tolerances when using simulation,
establishing reliability.

Figure 2. BIM Processes within the S‐IMPLER Project, developed by the authors.

The expected BIM outputs for the S‐IMPLER research are improved multidisciplinary work flows
and communication, reduced coordination issues, improved productivity, creative solutions,
cost reductions to meet the S‐IMPLER research aims. The BIM development for the project is
supported through the selection of BIM authoring software, a BIM Object library concept and
the development of BIM process and protocols. Energy modelling based on a 3D BIM model will
inform design and specification decisions through the iterative refinement cycles. The predictive
performance modelling to calculate the buildings expected energy demand and the projected
running costs and CO2 emissions will be evaluated and compared against actual performance
measurements derived from whole house monitoring.
The refinement cycles, in combination with the BIM analytics in the research, facilitate the
development of the BIM protocol for retrofit that focuses on the identification of solutions based
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on design variables to meet the retrofit targets identified; which, in this research include
reductions in energy consumption, increased thermal efficiency and reduced CO2 emissions,
solutions that meet some of the challenges for sustainable housing (Kapsalaki et al., 2012).
An additional research output is a BIM Object Library concept to access 2D and 3D
representations of specified products, which includes product meta‐data, properties and
manufacturer details. Current standards are to be met to ensure quality, usability and
consistency across all stages of a built assets lifecycle. The BIM Object library concept for S‐
IMPLER is software neutral to increase interoperability, accuracy and reliability of the contained
information. Issues for consideration within the process are the maintenance of the library,
accessibility by users and access controls. Verification and validation of BIM library objects are
to be included and include a process for the creation of bespoke library objects.
In the context of the S‐IMPLER research NFC retrofit is undertaken as a holistic approach due to
the interactions of the constituent construction elements, the respective thermal properties,
the construction details, usage patterns of occupants, heating fuel type and energy tariffs, the
budget available for retrofits and funding streams together with a capable experienced research
team and supply chain. As Rekola et al (2010) suggest, “understanding the processes holistically
play an important role in implementing BIM supported new integrated processes”. The
interactions of these factors will affect the energy and thermal performance of the NFC housing
and the effectiveness of the retrofit (Craig et al, 2013).
4

DISCUSSION

Housing retrofit brings renewal and meets the real world needs of building owners and
occupants. The S‐IMPLER research brings together a network of expertise to shape and deliver
an ambitious solution for improved building performance. The research interventions are to
improve the thermal characteristics for the management of the carbon profile, reduce CO2
emissions, and improve the efficiency of energy use and user satisfaction. BIM implementation
for retrofit has the potential to help create and maintain buildings that are more efficient, have
lower carbon emissions, cost less to run and are more effective and safer places to live and work,
extending their functionality and use (BIFM, 2012). Organisational challenges to successful
retrofit programmes are local, national and global policy changes, the economic climate and
funding streams as identified in Figure 1. At local and national level, year on year changes to
budgets and programmes will affect the range of solution choices and outcomes achievable
within acceptable parameters for return on investment (Craig et al., 2013).
5

CONCLUSIONS

This paper has outlined the principles for the BIM element of S‐IMPLER research. The
development of a BIM for Retrofit Protocol supporting 'what if' scenarios in housing retrofits for
high efficiency thermal improvements, aiming to reduce energy costs by 60% and disruption to
householders together with delivery of local, national and global targets on carbon emissions.
The complexity of retrofit programmes for existing housing are addressed through a holistic and
collaborative approach to resolving issues and interactions between a BIM for Retrofit Protocol,
BIM analytics, construction teams, occupants and client which have been established for the S‐
IMPLER research. The work presented in this paper outlines the initial stages of comprehensive
research in an area that has not been previously addressed in detail. Subsequent papers will
present further developments and outputs of the project.
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ABSTARCT: Façade defects occur when facade appearance deteriorates or deforms by neglecting
maintenance and/or enclosing balconies to increase internal floor area. Poor materials are
applied to facades, generally in residential buildings, bringing forth characters of informality to
the building envelope. This paper aims to establish a photographic library of visual anomalies of
typical façade defects from which deterioration and deformation of building envelope is going
to be investigated and potentially mitigated in future studies. The method will be applied to a
neighborhood of Al‐Bayda city in Libya, from which patterns of reclaiming spaces to increase
internal apartment floor areas are going to be identified. The study will be developed in three
different stages: i) Rectifying the existing façade photos, ii) comparing them with original façade
drawings iii) defining and categorizing the typical defects iv) and building the library.
Keywords: Facade defects, facade deterioration, enclosing balconies, extended family.
1

INTRODUCTION

The aim of this study is to establish a photographic library of visual anomalies of typical façade
defects from which deterioration and deformation of building envelope is going to be
investigated and potentially mitigated in future studies. Visual survey, visual impacts and other
literature concentrate on either the importance of aesthetic or the assessment of environmental
effects on building envelope. Most of the literature is concerned with the visual anomalies as
well as building refurbishment cost, which was in many cases attributed to design and
construction failure. In 2001, considerable numbers of housing buildings in Portugal are revealed
to be in immediate need of repair (Rodrigues et al. 2010). Another case study in Portugal,
concerns with quantifying environmental effects on cement‐rendered facades based on the
assessment of the visual impact and the effects of the aesthetic and durability of buildings,
because any source of effects whether it was an environmental or chemical will consequently
cause visual impact on the building envelope (Gasper & De Birto 2007). Although this paper is
tackling the issue of visual impact in the Libyan context, the proposed method can be adapted
and applied to include different visual anomalies for building envelope in different building
context.
The problem of housing shortage in Libya is a complex issue and attributed to many reasons one
of which is the family income. The Government subsidizes housing provision in Libya and without
such subsidization; building or buying a property is hardly possible. Mortgages are not available
unless the government advertises for and even if they were made available, many people would
not apply for them because they are profitable and therefore prohibited by Islamic Law. The
failure of the Department of Housing schemes as well as the disappearance of the important
role that the private sector plays, caused a dramatic fall of housing stock in Libya, let alone the
situation since the conflict started in 2011 which consequently led to the destruction of
considerable number of dwellings. This shortage however, forced residents to illegally take
advantage of useable spaces such as balconies and adjacent public spaces, and enclose them to
increase the internal floor area of the apartments.
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The Libyan residential unit in the past was similar to other houses in the Arab region. Families
used to share houses, which many times resulted in each single room occupied by one family.
These extended families were either from the same tribe (brothers /cousins) or different tribes
(in the case of renting). Each room in the past was functionally used as an individual family unit,
which was described as a house within the house (Bianco, 2000). The residential unit has evolved
overtime, a development, which has an impact not only on the form of the house but also on
the functional and social composition in which the Arab house distinctly was famous for. There
is also the fact that the Arab house was built to comply with shared traditional and religious
aspects. These factors in turn helped to create a vernacular housing template, which was based
on primary components of the same functional hierarchy of layout regardless to the financial
circumstances of users. Privacy for instance started from Non‐Private to Semi‐Private to the
sacred Private realm or space, the same principle was also used in the urban form in the Arab
city‐Figure 1. The courtyard itself was the spine in which other rooms opened onto and aligned
around.

Figure 1. The hierarchy of privacy in the urban form of the Arab city and the Arab courtyard house.

The Libyan courtyard house or Bait has witnessed many alterations, which caused unmistakable
impact on its form and character. Houses had been redesigned, courtyards started to disappear
and potentially losing their identity and functionality. The lost character of the courtyard was
witnessed on the new designs as the area, location and use of it has immensely changed. The
introduction and the provision of new housing typologies such as tenement apartment had also
its impact on the family dynamic and character. Besides that, Western architecture was applied
either by foreign companies or by occupiers at the era of colonization everywhere in the country.
The transformation of the Libyan house has occurred over three periods:
 The first phase is the period before 1950 and prior to the discovery of oil. The Libyan house
of this period, which was called Al Housh Al Arabi, was remarkably collective and
characterized by strong family ties and distinguished social life due to the post‐war period
and tough economic conditions.
 The second phase, from 1950‐1970 accompanied with the discovery of oil as well as the
independence of Libya, witnessed the fast urban development of the Libyan cities. New
housing typologies were introduced and built, which resulted in reshaping and relocating of
the courtyard to be an open to sky yard Figure 3 with a minimum area of 15m2 in which all
kitchen and lavatory sewerage was directed to. All windows except those opening onto the
sky shaft are allocated to the external envelope of the facade. Balconies, verandas and
terraces were also introduced regardless to the fact that they are alien to the housing
typology of the place.

1552

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

Figure 3. The open to sky shaft house.



The third phase, from 1970 onwards, the courtyard house during this period underwent
major layout rearrangements. Bedrooms for instance that used to open onto a central area
whether it was the courtyard or the living area are now opening onto a private corridor
Figure 4. The bedrooms and the family bathroom afterwards shared a private isolated
arched entrance area to promote privacy. Recently this lobby was provided with a solid or
glazed door to be more controlled especially in collective occasions such as wedding parties
or other celebrations.

Figure 4. The open to sky shaft house.

The second phase was remarkably the most flourishing era in Libya. The discovery of oil, which
in turn led to enhancing the national income of the country, boosted the economy creating many
opportunities for internal investment. Resources flew into the ministry of housing and a series
of comprehensive master plans and new housing schemes were proposed and constructed in
the eastern region (Derna, Al‐Bayda and Shahat). These master plans and housing development
schemes were produced by an international Greek company called Doxiadis Associates, using
‘corporate architectural solutions’, the majority of them incoherent and inconsistent with the
Libyan way of life. Important aspects of the Libyan family life were overlooked such as the need
for flexible spaces to accommodate changes in family dynamics.
The quality of any urban environment can be affected by the deformation or degradation of
building facades, as the former is constituted by the transformation process of a building shape,
whereas, the latter is constituted as a result of building materials degradation. There is no
specific definition of the visual impact on most of the reviewed literature, this however, does
not mean that the visual impact is hard to define, but this might be attributed to the fact that
most of the topics that tackled this issue were concentrating more on how to solve and /or avoid
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it. Building facades visually play an important role in the way cities appearance is judged by
users. It also tell us what type of building they belong to, so one can distinguish a Mosque from
Church, a house from a multi‐story apartment building and so on. Building materials are also of
benefit as they may present some traditional components of the vernacular of the place with
various types of textures, colors and durability, they on the other hand the main cause of facades
defects when they start to deteriorate. Visual impact can be defined as an informal appearance
of a building, which is caused, by the decay or degradation of the building envelope, which
affects the external appearance and causes negative evaluation and rejection by users. Such a
phenomenon can easily convert any neighborhood, city quarter or urban area to an
obsolescence deprived informal area. ‘The effect of anomalies in buildings’ envelope is the
decrease of performance of their functional requirements and the increase of investment
needed in corrective actions for repair and rehabilitation’ (Rodrigues et al. 2010).
In this paper, the visual impacts are measured from façade’s photographs. The quantified
defects can thus be considered as an indicator that; (a) shows the differences between visual
impacts caused by neglecting refurbishment, and of that caused by using or applying poor
materials to a building envelope when usable spaces are enclosed; (b) provides information
about the severity of the visual impacts; (c) and most importantly, gives a prediction of any
future’s visual impacts that may occur, which can be predicted if the visual defects elements
(poor materials) are applied to a building façade in the design phase, in order to avoid such
informal phenomenon, and therefore promoting and enhancing building appearance during the
design phase and prior to implementation.
2

LITERATURE REVIEW

Building facades play an important role in the way cities stand out and in the way users’ judging
such appearance. It also tell us what type of building the facades belong to or encompass, so we
can distinguish a Mosque from a Church, a house from a multi‐story apartment building and so
on.
2.1

Measuring Defects of Building Facades

Measuring building envelope anomalies, has been a main concern for many governmental and
private organizations. Sum of 38 countries was listed by Gilpin (1995) to have formal require‐
ments for environmental impact review. It was also revealed that the United Kingdom and the
United States have also extensive requirements for environmental impact assessment which
considers many types of impacts including visual impact (Stamps 1997).
2.2

Methods to Identify and Assess Façade Degradation

Identifying anomalies, assessing their level of severity, tracking their causes and suggesting
correcting measures for them are the main aims of the visual survey as Rodrigues et al. (2010)
argued. They use a scale to quantify the level of severity of the external impact or anomalies,
taking into consideration the intensity, extension and location of detected damages. Gasper and
De Birto (2007) main aim was to assess the environmental visual impact that affects the
performance and durability of building facades. They proposed method measuring the
degradation level DL of the environmental effects. The proposed method was applied to 19
cement rendered facades in Lisbon, Portugal and according to them it can be applied in other
countries. Gasper and De Brito mentioned that facade deterioration is a result of combined
factors: Rain, wind, sunlight, biological agents and atmospheric pollutants. Three different
deterioration indicators were identified based on field work. These indicators include: extension
of degradation (ED), severity of degradation (S), and overall degradation level (ODL)
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2.3

Categorizing Impacts

Stamps (1997), makes a distinction between “significant impacts” and “non‐significant impacts”
as a requirement to make decisions about the environmental impacts were made. The former is
defined as a large impact that requires immediate consideration, whereas, the latter is defined
as a small impact to be worth consideration. He assumes that by categorizing significant and
non‐significant impact, one can measure the strength of impact and estimate how large the
impact is and how immense to require immediate action it is. He however quoted that it is not
easy to obtain measurements of some impacts as Gilpin (1995) pointed out (Stamps 1997).
Chew and De Silva (2004) used a grading level to analyze the building impact, where sub‐grade
1 is considered as low impact that includes the visual impact of building elements (aesthetic),
sub‐grade 2 is the moderate impact that entails impact on building integrity, and high impact
(sub‐grade 3) where the impact affect both performances. According to them integrity was rated
higher than the visual impact because the types of defects or impact studied, were not as severe
and unique as the once tackled in this paper.
2.4

Measuring Degradation

Gener, Flourenzos and Stockli (1999), argue that, the human living environment is been modified
by every refurbishment operation. However, there are explicit factors, which also effect or
modify the human environment. These factors are the number of families per flat and the
financial state of the household. The former has an immense impact on the internal alterations
of the property plan, and the latter has a relationship with the appearance of the external
building envelope.
Rodrigues et al. (2010) developed an evaluation methodology to estimate the deterioration level
of social housing envelope. Causes and effects of degradation were identified by using tables,
which apply the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) in order to support the visual survey
of the building facade. They created two evaluation scales; one for the degradation degree
applicable to each typified anomaly and the other for the performance level of each building in
respect to a set of functional requirement. They argued that deterioration and aging of the
external envelope of a building can be prevented if the quality of design and construction is
essentially considered. High standards of internal comfort for users can be guaranteed if the
building envelope was designed to be durable and environmentally resistant. Two independent
variables were identified to be the main causes of facade deterioration: the building as a physical
object, and the environment as a source of agents. Building quality, weather conditions, lack of
maintenance and other factors are also claimed to influence the process of degradation of
building components. Although many different scales were previously developed to evaluate
anomalies of building facade, they did not consider the causes of the anomalies detected,
because their main concentration based on how to calculate and evaluate them.
3

METHODOLOGY

Much interest has been paid to the visual defects of the external envelope of buildings. The
methodology relies on the use of photos of Al Bayda neighborhood. Therefore, in order to
identify the typical defects of a building facade, a checklist of typical anomalies was defined.
Once the defects are defined and categorized, the photos of the facades are then rectified using
PhotoPlan and Auto Cad software and compared with the original facades’ drawings in order to
obtain measurements and area of defects. The last stage of the methodology is to create a
library of defects to be used in evaluating or predicting the visual impact that might occur in the
future and even before construction and during the design stage. Figure 5 illustrates the phases
of the proposed method that can be used to map façade defects of any housing typology. The
stages of the diagram are as follows: The analysis of the external envelope of Al‐Bayda
neighborhood, using photos and data from the field work carried out in 2007, resulted in

1555

Connecting People and Ideas . Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal . ISBN 978‐989‐96543‐8‐9

identifying and defining 34 typical defects which can be categorized into three different types
including i) neglecting maintenance, ii) residents alterations and applying poor materials, iii)
design and construction failure.

Figure 5. Shows the phases of the proposed method.

In order to measure the different types of defects, rectifying the photos of the building facades
was essential. PhotoPlan software is used to remove the perspective distortion resulting from
camera position and orientation Figure 6. The software works within AutoCAD and helps to
rectify images and make them true to scale. When the defined defects are rectified, one can
then measure the length and the area of defects. At this stage, a classification of visual impact
severity can be used and potentially listed in a photographic library of façade defects to be ready
to use in the processing stage.

Figure 6. Shows an original photo on the left and a rectified one to the right.

4

DATA ANALYSIS OF THE CASE STUDY

The colorful neighborhood (as called among residents) was built in 1967. The neighborhood is
situated in the city centre of Albayda city in the eastern of Libya. The site consists of 48 high‐
density blocks with building heights ranging from three to four stories and each story consists of
2 to 4 flats. The neighborhood was designed to include four different types of housing: The
White, the Red, the Blue and the Honeycomb blocks. In 1967, the total number of flats for all
typologies was 504 flats. This number in 2007 however, increased by 3% as a result of taking
over vacant areas adjacent to and underneath the blocks. The 34 defined defects are found to
be caused by:
4.1

Neglecting maintenance

defects characterized by cracks, stains, missing concrete panels, deteriorating and decaying of
concrete slabs and steel bars, installing different types and designs of doors and windows,
missing doors of the main entrance and dampness mostly found in balconies:
 Cracks: they are most likely to happen horizontally in the edges of the concrete slabs,
between the top floor’s slab and the parapet, and vertically in surfaces where walls attached
to the pillars especially in the corners and in the joints between walls and flooring slabs.
These cracks are differing in their severity, as they are sometimes small and interspersing
internally and externally. There are severe vertical once in some building corners expanding
form 1‐3 meters in length and up to 5 mm in width, which are without doubt affecting the
building integrity.
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Stains including fungus growth are found on some facades that are susceptible to the
permanent rainwater. They are also a result of broken drain, kitchen and lavatory sewage
pipes leaking on the building surface. Facades that are exposed to permanent rainwater
have considerable area of stains than the once caused by the water sewage leakage. The
studied neighborhood has four different types of housing and they were finished with
different types of rendering. The Honeycomb Blocks for instance are found to have the most
severe black stains, which in some cases covered the entire building façade potentially
because this type of housing was externally finished with Sandtex textured materials.
Deteriorated concrete slab and panel of a balcony: The supportive steel bars are decaying
and some concrete panels have already fallen and have not since then been replaced. This
type of deterioration was only found in flats of the White Blocks. In the same block of Figure
6 for instance, shows 12 concrete panels are missing from the first and the fourth floor of
the Southern and Western facades with a respective area of 30m2, a defect, which has an
impact not only on the visual and integrity of the building but also on the safety of residents.
In most cases, the steel bars in the reinforced concrete are visible and rusty. Kuhnel whose
argument was based on a discussion with material scientists and constructors, agreed that
reinforced concrete deterioration is considered to be a result of human errors and usually
occurs during the process of concrete preparation and mixing. He also indicates to design
shortcomings such as dimension and loads to be also human errors (Kuhnel, 2004).
Residents’ alterations or interventions using poor materials to reclaim extra spaces
The states of decaying as well as the visual defects on the building facades are explicitly
visible. Defects are characterized by the use of corrugated iron, unfinished and plastered
finished cement blocks with different colors of paint. Corrugated iron and mesh iron are
applied without any special treatment to protect them from weathering. The visual impact
also implies taking over public adjacent spaces informally as well as enclosing balconies
partially and totally.
Balconies are being enclosed partially and totally with areas varying from 2m2 up to 13m2
per balcony. Enclosures are different from one type of building to another, for different
reasons and to fulfill different functions of residents needs based on their area and location.
Most of the balconies of the white blocks are enclosed partially to be used as storage with
area of no more than 3m2, whereas in the other typologies, balconies were claimed to
extend an area of a bedroom. Enclosed areas are large and making the building deteriorates
physically and visually every day and therefore affecting the visual appearance of the
neighborhood and the city.
External newly built stairs made of cement blocks were attached to the ground floor
balconies, to be used as a secondary entrance or as an entrance when a flat is potentially
divided into two apartments.
Taking over vacant spaces located underneath the ground floor
The white blocks were built on an uneven land, so instead of building some more flats and
benefiting from the slope; the spaces were entirely blocked by solid walls and left unused.
In areas where there is enough headroom, residents took advantage of them and potentially
used them as living spaces, garages or shops Figure 7.
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Figure 7. Abandoned spaces have been taken over and used as housing, garages or shops.

The figure below Figure 8 is an example of an existing façade drawing of the white blocks with
typical existing defects. The analysis of the drawing which entails calculating the area of defects
in order to justify which of the defects has impact on the building facades, has potentially shown
that all the nine defects defined (100%)are affecting the visual appearance of the facades from
which 45% of the defects (4 out of 9) are found to affect both the visual appearance and the
integrity of the building Table 1.

Figure 8. A drawing of the one of the existing facades (the red lines indicate to the defects and the dotted red lines
indicate to the missing parts of the facades).

The incidence of anomalies on external envelope of buildings appears to have a great
importance. Design errors, construction problems and material deficiencies are claimed to be
the main sources of anomalies. According to Rodrigues et al. (2010) about 50% of anomalies
recorded negatively affecting the external building envelope and 80% of anomalies detected in
many case studies were assigned to construction causes (Rodrigues et al. 2010). The different
reasons behind the visual impact or defects on the case study that this research is based on, is
very different because the visual defects were not just attributed to the factors mentioned
previously; it has been uniquely caused by socio‐economic and potentially cultural factors, which
yet have not been taken into consideration. The analysis of the case study which entails
enclosing balconies as well as invading public area and expanding incrementally, shows that the
main cause of visual anomalies or deterioration is attributed to design failure and mismatches
between the housing typologies and family needs.
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Table 1 data analysis of the existing facade.

Building Defects

Photo of the Defect

Area of
Defects
sq/m

Type of Defects

Changing the balcony
doors and windows to
metal doors

15.10

Defects
affecting
the visual
appearance


Enclosing balconies
partially

2.15



Constructing informal
building

30.00



Decaying of steel frames
that support the concrete
panels

0.80





Deterioration and
decaying of the
reinforced concrete slabs
and steel
Missing concrete panels

1.15





10.00





Replace the concrete
panels parapet with
cement block parapet

4.50



Installing satellite dishes

11.90



Fungus growth

3.90



5

Defects
affecting
building
integrity



CONCLUSION

The work carried out (based on a fieldwork conducted in 2007) demonstrates the possibility of
broadening the work to include different types of defects in social housing from different
contexts. The proposed method will enable the creation of a library of building facades’ defects,
from which defects were defined and categorized to include; defects that affecting the visual
appearance of the building facade and defects that affecting the building integrity. Design
efficiency and residents participation are found to be of importance when designing, because
they play an important role of delivering sustainable housing schemes.
Finding and defining correlations between the layout alterations carried out by users and the
reflected visual transformation occurred as a result of doing so, will be important in future
studies as they will not just identify the different defects but also they will give evident of the
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reasons behind such transformations. Beyond the reasons of making such alterations, it became
obvious that these alterations occurred mainly as a result of design failure and lack of building
regulations. The introduction of the tenement housing has also contributed to the issue of
enclosing balconies, because some users do seek privacy and prefer to enclose balconies. On the
other hand, role and demanding of obtaining extra space to expand within, has forced users to
enclose balconies and/or occupying adjacent public spaces.
All neighborhoods in almost all the Libyan cities, which have experienced this phenomenon,
have not originally considered as informal settlements, they were planned, constructed and
even implemented by foreign companies. This however, can conclude that the mismatches
between the plans and the Libyan family’s dynamics or needs, will continuously causing the
same issue unless serious considerations are taken into considerations. A library of the building
envelope defects was created as a database, information can be added in from different
contexts in order to define the common typical defects and use them to predict any visual
defects during the design phase of any project in order to avoid them in future schemes.
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Miranda, Leonardo

437
883
1223
2067
217, 1401
1251
1491
531
1085, 2173
621
2381
2173
2173
25
825, 2429
2067
1817, 2391
199
903, 913, 923,
1271, 1347, 1421,
2045
1393
775
2231
2293
775
137
835, 863, 1765
1991
2037
1299
15
285
1385
1055
2075
1047
1319
391
2201
1243
697
803
1459
1375
155, 531, 2331,
2361
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Moura, Mariangela
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Muñoz, Hugo
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Neto, José
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Neves, Yara
Niemeyer, Lygia
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Norvaišienė, Rosita
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Noya, Mauricio
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Nunes, Felipe
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Oliveira, Andréia
Oliveira, Carla
Oliveira, Eloise
Oliveira, Felipe
Oliveira, Felisbela
Oliveira, Flávia
Oliveira, Márcia
Oliveira, Miguel
Oliveira, Taís
Oliveira, Wagner
Olivieri, Francesca

1281
649
1695
1639
1431
1161
1143
1355
465
155
1835
383
1223
383
145
1657, 1825
1817
15
1765
189
309
621
1187
747
1755
959, 969
1657, 1825
1039, 1047
717
669
329
383
33
2381
1601
1907
1411
1281
127
589
1365, 1375
863
363
2419
199, 1611
621

Olivieri, Giulia
Olivieri, Lorenzo
Ongaro, Anderson
Ongaro, Daniella
Pablos, Javier
Pacheco, João
Pacheco, Mafalda
Pagel, Érica
Paixão, Dinara
Palombo, Adolfo
Paneto, Greicikelly
Parisi, Rosana
Patrício, Jorge
Pavan, Giovana
Paz, Diogo
Pedemonte, Graciela
Pedroso, Gilson
Pedrotti, Gabriel
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Peñaloza, Guillermina
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Pereira, Ana
Pereira, André
Pereira, Marco
Pereira, Marcos
Perim, Bruna
Piderit, Maria
Pimentel, Lia
Pina, Silvia
Pinheiro, Manuel
Pinheiro, Marco
Pinto, Débora
Pinto, Eduardo
Pires, Josiane
Porto, Maria
Postay, Renata
Póvoas, Yêda
Prado, Barbara
Prietto, Nelita
Queiroga, Eugenio
Quintero, Alejandra
Rada, Sergio
Ramos, Larissa
Real, Lígia

1685
621
933
1755
1233
2399
53
1725
933, 979
649
1667
173, 2281
943
1017
1125
1629
1327
2123
209
291
2191
163
485
2281
1845
475, 495
7
2067
551
1203, 1213, 1243
2055
33
933, 989
951
747
1401, 1887
2293
217
391, 1125
2103
1611
2095
291
1675
1867
531
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Rivero, Ana
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Rodrigo, Adriana
Rodrigues, Ana
Rodrigues, Artur
Rodrigues, Camila
Rodrigues, Edna
Rodrigues, Raymundo
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Romano, Elisabetta
Romero, Marta
Romitti, Leonardo
Rosa, Francisco
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Rosa, Simone
Rossi, Jamile
Rovers, Ronald
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Rujoub, Mohammad
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Saade, Marcella
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Sánchez, José
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Santos, João
Santos, Joaquim
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1431
391
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2439
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1657, 1825
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1835
883
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1817, 2391
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1319
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1223
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1479
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1531
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1365, 1375
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1501, 1511
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1337
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Schneck, Eduardo
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Serôdio, Francisco
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Sertori, Rodolfo
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Silva, Ana
Silva, Brenda
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Silva, Deir
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Silva, Eduardo
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Silva, Luis
Silva, Luiz
Silva, Marcela
Silva, Maria
Silva, Maristela
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1795, 1999
2211
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1441, 2449
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1161
697
1115
1355
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217, 1401, 1887
1319
2331
2045
445, 2163, 2181,
2201, 2211, 2221
893
571
277, 581
581
1133
247
183
2419
309
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1591
2467
237, 247
589
2339
1179
429
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1143
1055
1657, 1825
2419
1459
2231
1179, 1365, 1375
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1917
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Teixeira, José
Tizze, Nicolás
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Tortorelli, Fosca
Trachte, Sophie
Troncoso, Lorena
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1337
285
107
2457
1065
1179, 1375, 1531,
1365
873
1511
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309, 1917
437
227
531
729, 739
183
825, 2429
1095
2201
1611
1327
2351
1355
717
979
1251
2371
421, 1281, 2371
923
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997
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15
601
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Vicentim, Thaisa
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Violano, Antonella
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Ximenes, Deize
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Zalamea, Esteban
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227, 933, 2313
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1085
1085
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1611
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1161
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541
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1855
803
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2351
309
1115
63
1581
649
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2477
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2271
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1411
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2323
247
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803, 1845
319, 639
1755
1085
1667
411
2163, 2221
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