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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)
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 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.

xi

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

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 importance of implementing sustainable practices in buildings is duly proved
and understood by the majority of the population. However, its implementation is not yet a
reality. Some studies have been performed with the goal of understand this lack of use of
sustainable solutions, among building sector stakeholders. The conclusion is that one of the
main factors contributing to this is related with economic constraints. Several studies have
proven that many sustainable practices correspond to minor costs than traditional practices in
a life cycle perspective. However, the building sector stakeholders are not aware of this and do
not implement sustainable practices commonly. In this paper a cost‐benefit methodology willing
to cross this barrier and promote the sustainable practices implementation is presented.
Keywords: Building Stakeholders, sustainability, economic viability.
RESUMO: Apesar da importância da implementação de práticas sustentáveis estar devidamente
comprovada e ser compreendida por grande parte da população, a ampla aplicação e
implementação dos conceitos de construção sustentável ainda não é uma realidade. Diversos
estudos têm sido realizados com o objetivo de compreender o porquê desta fraca aplicação
tendo concluído que um dos principais fatores para tal é o facto de as práticas sustentáveis
serem consideradas mais caras. Vários estudos provaram que muitas das medidas de
sustentabilidade possuem custos inferiores às tradicionais numa perspetiva do ciclo de vida.
Contudo, os profissionais do sector ainda não estão consciencializados deste facto e por isso não
implementam medidas de construção sustentável. Neste artigo é apresentada uma metodologia
de análise de custo‐benefício de medidas de reabilitação sustentável, que pretende ultrapassar
esta barreira e promover a implementação de práticas sustentáveis.
Palavras‐chave: Intervenientes no sector da construção, sustentabilidade, viabilidade
económica.
1

INTRODUÇÃO

O sector da construção é considerado como um dos que mais contribui para os problemas
ambientais da atualidade. É responsável por 30 a 40% do consumo energético, 44% do consumo
de materiais (Erlandsson&Borg 2003), sendo identificado como um dos principais contribuidores
para as emissões de gases de efeito estufa (Li 2006). Por outro lado, o sector da construção
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possui também um impacte significativo a nível social e económico (Mateus&Bragança 2011).
Alterações neste sector podem provocar flutuações significativas em indicadores
macroeconómicos, tais como o PIB (Produto Interno Bruto), devido às suas elevadas taxas de
investimento e à sua contribuição para o emprego e crescimento dos países (Ortiz et al. 2009).
Por estes motivos, o sector da construção foi identificado como um dos principais alvos para a
implementação de práticas sustentáveis surgindo desta forma uma nova forma de projetar,
construir e utilizar edifícios denominada por construção sustentável. Este novo conceito
caracteriza‐se assim pela adoção de princípios de sustentabilidade nas diversas fases de
desenvolvimento dos edifícios através de um adequado equilíbrio entre os impactes ambientais,
sociais e económicos. Isto é, um edifício sustentável deve minimizar os seus impactes
ambientais, proporcionar o máximo conforto possível e não acarretar custos elevados em
comparação com os restantes edifícios existentes no mercado.
Contudo, a sustentabilidade é ainda, em grande parte, vista pelo sector industrial e pelos
utilizadores dos edifícios como orientada para o ambiente. Por este motivo é usual que a mesma
seja indicada como uma forma de obter benefícios ambientais a longo prazo e elevados custos
económicos a curto prazo (Ding 2008).
Apesar de existirem alguns estudos (Araújo et al. 2009, Alwaer&Clements‐Croome 2010,
Tatari&Kucukvar 2011, Araújo et al. 2013) que comprovam que, numa perspetiva de ciclo de
vida, a construção sustentável pode acarretar custos mais baixos do que a construção
convencional, esta ideia continua a ser uma das principais barreiras à sua implementação.
Contudo, apesar de todos estes estudos, os profissionais do sector da construção continuam a
acreditar que a construção sustentável corresponde a custos iniciais substancialmente
superiores e que os benefícios a longo prazo estão apenas relacionados com poupanças
energéticas (Issa et al. 2010).
Esta diferença de visões entre os académicos e os profissionais poderá estar relacionada com o
facto de os profissionais não serem muitas vezes envolvidos na investigação desenvolvida neste
âmbito. A maioria das análises de custo relativas à construção sustentável são efetuadas através
de modelos matemáticos elaborados mas sem a direta intervenção de profissionais da
construção. Esta falta de comunicação dificulta a transferência de conhecimento entre ambas
as partes.
Um estudo realizado por Ahn e Pearce (2007) concluiu que os profissionais da indústria da
construção ainda consideram que os edifícios sustentáveis são substancialmente mais caros do
que os edifícios convencionais (Ahn&Pearce 2007). Outro estudo mais recente, realizado por
Issa et al. (2010) teve como objetivo analisar a opinião dos profissionais acerca das teorias e dos
resultados defendidos pelos investigadores no que respeita aos custos e benefícios dos edifícios
sustentáveis bem como a relevância desses resultados (Issa et al. 2010). Desta forma foi possível
identificar que o facto de os profissionais considerarem que os edifícios sustentáveis
representam custos adicionais substancialmente superiores aos edifícios convencionais é o
maior entrave a que estes adotem práticas construtivas sustentáveis.
Consequentemente, de forma a potenciar aplicabilidade de práticas sustentáveis é necessário
analisa‐las tendo em consideração os seus benefícios em termos de sustentabilidade e os seus
custos. No entanto, este tipo de análise deve envolver os profissionais do sector da construção,
de forma a facilitar a transmissão de conhecimento entre o meio académico e o sector industrial,
e de forma a garantir que as práticas sustentáveis vão de encontro aos interesses destes
profissionais.
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2

METODOLOGIA

Tal como anteriormente apresentado, de forma a potenciar a implementação de práticas
sustentáveis é necessário por um lado efetuar uma análise de custo‐benefício de forma a
identificar o nível de sustentabilidade e o custo de cada prática, e por outro, é necessário que
esta análise inclua de alguma forma os profissionais do sector da construção, para que os
resultados desta análise vão de encontro aos seus interesses e sejam facilmente compreendidos
e aceites.
Neste sentido, um estudo está a ser levado a cabo consistindo na análise de um conjunto de
medidas relativas aos principais aspetos da sustentabilidade de forma a conhecer a relação
entre o seu desempenho e o seu custo, analisando o seu potencial de aplicação por parte dos
intervenientes no setor da construção, particularmente no que se refere a operações de
reabilitação de edifícios residenciais.
Tendo em conta a abrangência do tema da construção sustentável, serão inicialmente
apresentados, neste artigo, os indicadores que serão englobados nesse estudo. Estes
indicadores foram selecionados por se considerar serem os principais aspetos caracterizadores
do conceito da construção sustentável.
De seguida, será apresentado o método de análise custo‐benefício que permite comparar
diferentes práticas sustentáveis do ponto de vista da sua viabilidade económica bem como
identificar aqueles que preenchem melhor os requisitos dos profissionais do sector dos edifícios
bem como dos seus utilizadores.
3

INDICADORES SELECIONADOS

Tendo em consideração o objetivo de analisar práticas de reabilitação sustentáveis, foi
necessário estudar os principais impactes resultantes do processo de reabilitação de edifícios. O
conceito de construção sustentável é extremamente abrangente pelo que existem dezenas de
aspetos que podem ser englobados nessa análise.
Ao longo do tempo, têm sido desenvolvidos diversos estudos e projetos cujo objetivo tem sido
precisamente o de selecionar os indicadores que caracterizam os impactes mais importantes
dos edifícios. Estes estudos foram desenvolvidos através de uma análise das ferramentas de
avaliação da sustentabilidade existentes e do trabalho desenvolvido pelos principais organismos
de normalização.
No âmbito deste trabalho quatro destas iniciativas foram analisadas: SB Challenge
(SBChallenge11 2011), SB Alliance (Freyd 2012), OPEN HOUSE (OPEN HOUSE 2010) e
SuPerBuildings (SuPerBuildings 2012). Após comparar os indicadores chave definidos por cada
um desses projetos foi possível observar que o número total de indicadores diferentes utilizados
pelas diferentes iniciativas é de 43.
Posteriormente cada um destes 43 indicadores foi analisado de forma a compreender a
frequência com que era analisado por diferentes metodologias bem como a importância do
impacte a que corresponde no âmbito de uma operação de reabilitação.
Pretendeu‐se que o conjunto de indicadores selecionado fosse suficientemente abrangente
para incluir os principais impactes associados à reabilitação e ao mesmo tempo suficientemente
concisa de forma a não tornar o trabalho impraticável. Adicionalmente houve a intenção de que
os indicadores selecionados tivessem em consideração os principais impactes relativos à
construção em Portugal.
Desta forma, por se considerar que o seu impacte é de elevada importância para a avaliação da
sustentabilidade das operações de reabilitação de edifícios, foram selecionados para análise os
indicadores apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Indicadores da sustentabilidade selecionados para análise.

Dimensão

Categorias
Energia e
Emissões
Água

Ambiente
Materiais e
Resíduos

Sociedade

Conforto e
saúde dos
utilizadores

Economia

Qualidade de
processo
Economia

4

Indicadores Selecionados
Consumo de energia primária não renovável
Consumo de energia primária renovável
Potencial de aquecimento global
Consumo de água
Energia incorporada nos materiais de construção
Potencial de depleção de ozono
Potencial de acidificação
Potencial de eutrofização
Potencial de criação de ozono fotoquímico
Materiais reutilizados e reciclados
Procura responsável de materiais
Produção de resíduos
Qualidade do ar interior
Conforto visual
Conforto térmico
Conforto acústico
Integrated design project
Comissionamento
Custos de ciclo de vida

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE CUSTO‐BENEFÍCIO

Para efetuar a comparação entre práticas sustentáveis será aplicado um método gráfico,
esquematicamente apresentado na Figura 1. Através deste método pretende‐se comparar
diferentes soluções tendo em consideração a diferença de custos e de desempenho entre as
mesmas bem como o seu maior ou menor potencial de aplicação por parte dos profissionais e
utilizadores de edifícios. Este potencial de aplicação será determinado tendo em conta a
capacidade e vontade de investimento dos referidos intervenientes.

Figura 1. Representação gráfica do método comparativo através do qual as medidas de sustentabilidade serão com‐
paradas.

O eixo vertical deste gráfico representa o nível de sustentabilidade das soluções (benefício) e o
eixo horizontal representa os seus custos de ciclo de vida. A reta que atravessa o 1º e 3º
quadrante representa a disponibilidade e vontade de investimento dos vários intervenientes em
função do benefício que pretendem obter com esse investimento. Este benefício será avaliado
ao nível de cada um dos indicadores apresentados anteriormente no capítulo 3.
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Após a determinação dessa relação será possível determinar o declive de uma reta, semelhante
à reta representada na Figura 1, que permitirá estabelecer uma referência comparativa entre
diferentes soluções. Esta reta representa assim o ponto até ao qual os diferentes intervenientes
estarão dispostos a investir. As medidas a estudar possuirão maior potencial de aplicação,
quanto mais para cima e mais para a esquerda (maiores benefícios, menores custos) estiverem
no gráfico.
O tempo de retorno das soluções é um bom indicador da viabilidade económica uma vez que
permite conhecer o período de tempo necessário para a recuperar o valor investido. Contudo,
por si só não é suficiente para comparar soluções de uma forma adequada. Imaginemos uma
solução cujo tempo de retorno seja de 2 meses. Aparentemente o seu potencial de aplicação é
enorme. Contudo, se se observar que os seus custos iniciais são muito elevados, apesar de
possuir um bom tempo de retorno, estes poderão inviabilizar sua aplicação por parte de muitos
intervenientes.
O método apresentado permite ultrapassar esta dificuldade uma vez que permite comparar
diferentes soluções tendo em conta o seu desempenho, o seu custos e a capacidade de
investimento.
4.1

Comparação entre soluções com retorno de investimento

Tendo em conta o conjunto de indicadores apresentados no capítulo 3, é possível verificar que
existem medidas de sustentabilidade às quais um maior investimento inicial poderá estar
associada uma diminuição nos custos do ciclo de vida, uma vez que permitem diminuir os custos
operacionais do edifício.
É o caso de medidas relacionadas com o consumo de energia e com o consumo de água. Nesta
situação, para a comparação entre soluções, além de se considerar a vontade e disponibilidade
de investimento perante uma melhoria do nível de sustentabilidade, é necessário considerar‐se
também a vontade de investimento perante uma diminuição nos custos operacionais.
Aqui, uma análise bidimensional igual à apresentada na Figura 1 não será suficiente. A
comparação das soluções serão efetuadas num gráfico tridimensional constituído por 3 eixos
representativos do nível de sustentabilidade, dos custos iniciais e dos custos operacionais. Da
mesma forma, o termo comparativo entre as soluções não será uma linha mas sim uma
superfície tridimensional. Esta superfície será resultante da conjugação de 2 linhas
caracterizantes da relação atribuída pelos intervenientes no sector da construção, entre os
custos iniciais e os custos operacionais e pela relação entre os custos iniciais e o nível de
sustentabilidade.
4.2

Definição da relação custo‐benefício

Tal como referido, os estudos relativos às análises de viabilidade económicos de medidas de
sustentabilidade devem ser direcionados para os intervenientes na construção e para as pessoas
que podem efetivamente implementar estas medidas. Deve‐se também ter em consideração
que a forma de analisar os custos e benefícios de determinado tipo de construção não é a mesma
para os diferentes intervenientes no sector dos edifícios.
Cole (1998) aponta que diferentes intervenientes no sector da construção poderão ter
diferentes perceções acerca de quais as práticas sustentáveis que consideram mais importantes
e de qual o volume de investimento que estariam dispostos a aplicar nas mesmas (Cole 1998).
Ding (2008) considera que o promotor do edifício poderá estar mais preocupado com o
desempenho económico do edifício, e como tal poderá estar menos disposto a investir em
medidas de sustentabilidade (Ding 2008). Por outro lado, o utilizador do edifício poderá estar
mais interessado com a qualidade do ar interior, com o conforto e com as condições de
segurança e como tal poderá estar mais disponível para aplicar medidas que melhorem estas
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questões. De forma a ter em consideração estas diferenças serão efetuadas análises
comparativas ao nível do promotor e ao nível do utilizador do edifício.
No ponto anterior foi descrita a forma como as opiniões destes intervenientes será tida em
conta na metodologia de análise de custo‐benefício apresentada. O levantamento destas
opiniões é importante para que se consigam conhecer soluções de sustentabilidade que os
intervenientes da sustentabilidade estejam dispostos a implementar. Ou seja, é necessário
conhecer o nível de investimento que os diferentes intervenientes (promotor e utilizador) estão
dispostos a efetuar.
A disponibilidade e vontade de investimento dos vários intervenientes no sector da construção
em relação a cada um dos indicadores de sustentabilidade, na forma de relação matemática
representativa de uma curva no gráfico, serão obtidas através da realização de questionários.
Esta metodologia de investigação foi selecionada uma vez que se pretende recolher um
conjunto alargado de valores numéricos relativos à intenção de investimento por parte dos
intervenientes. Foi verificado através de uma revisão bibliográfica que outros estudos
(Ahn&Pearce 2007, Issa et al. 2010) que pretenderam conhecer a opinião destes intervenientes
também utilizaram esta metodologia de investigação.
Estes questionários irão ser constituídos por dois tipos de perguntas ao nível dos indicadores
apresentados na tabela 1. No caso dos indicadores cujo investimento inicial não represente um
retorno económico, será apresentada uma única questão. Através desta questão, pretende‐se
compreender qual o nível de investimento que os intervenientes estão disposto a efetuar e qual
o benefício em termos de sustentabilidade que consideram sensato obter com este
investimento.
No caso dos indicadores relativos ao consumo de energia e de água, para além desta será
apresentada outra questão, através da qual se pretende compreender qual o investimento
inicial que os intervenientes estão dispostos a efetuar para obter uma determinada diminuição
nos custos operacionais. Ou seja, será questionado o tempo de retorno pretendido para cada
nível de investimento. Para todos os tipos de indicadores avaliados, será ainda questionado aos
intervenientes o investimento máximo que disponibilizariam para melhorar o edifício ao nível
desse indicador.
De forma a potenciar a obtenção de respostas aos questionários, estes serão desenvolvidos
numa ferramenta informática na internet de forma a facilitar a sua divulgação. Esta divulgação
será efetuada através da utilização de maillings lists nacionais, do contacto com associações
profissionais e entidades que possuam contactos de profissionais do setor. Adicionalmente,
serão efetuados contatos pessoais com entidades chave (empresas, projetistas, donos de obra
e utilizadores) e será efetuada divulgação em conferências e seminários relativos à construção
sustentável realizados em Portugal.
5

CONCLUSÕES

A implementação de práticas sustentáveis ao nível das operações de construção e reabilitação
é uma necessidade tendo em conta o objetivo de minimizar os impactes ambientais do sector
da construção.
Contudo, a implementação real destas práticas está longe de ser a ideal. Vários estudos
comprovam que o motivo que leva a esta fraca implementação está relacionado com o facto de
os intervenientes no sector da construção considerarem que as práticas sustentáveis são
demasiado caras, quando comparadas com as práticas convencionais. Embora vários estudos
tenham comprovado que as práticas sustentáveis podem ser economicamente viáveis, os
profissionais continuam a não estar suficientemente consciencializados para tal, sendo esta uma
das principais barreiras à ampla aplicação da construção sustentável.
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Neste artigo é apresentada um método de análise de custo‐benefício que permite comparar
diferentes soluções de reabilitação e selecionar as que possuírem uma melhor relação entre os
custos iniciais, custos operacionais e nível de sustentabilidade, tendo ainda em consideração os
interesses dos investidores e utilizadores dos edifícios.
A aplicação deste método permitirá compreender a viabilidade de implementação dos princípios
da construção sustentável a edifícios residenciais em Portugal bem como identificar práticas
sustentáveis mais facilmente aceites (e implementadas) por parte dos intervenientes no sector
da construção.
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Espacios de oportunidad para la vivienda de media densidad
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ABSTRACT: The need of intervention in the existing city is urgent and has been part of the
academic, professional and institutional debate for a long time. Nevertheless, sometimes in
Spain there are no appropriate tools neither enough information of where, how and with which
aim make it. In this sense the management of water, energy and organic wastes in the housing
field has a lot to improve. In this paper the capacity of improvement of two residential areas in
the Metropolitan Area of Bilbao is analysed; one with mid‐low and the other with high density.
Conclusions point out that the mid‐low density areas offer more opportunities of improvement
in the studied parameters. As this residential typology prevails in the region, it must become a
priority target of intervention.
Keywords: water, energy, organic waste, efficiency, Metropolitan Area of Bilbao.
RESUMEN: La necesidad de intervenir en la ciudad existente es urgente y está desde hace tiempo
presente en el debate académico, profesional e institucional. Sin embargo, en España no
siempre se cuenta con instrumentos adecuados para ello ni con la suficiente información de
dónde, cómo y con qué objetivo hacerlo. La gestión del agua, energía y residuos orgánicos en el
ámbito de la vivienda es uno de los campos en los que hay mucho que mejorar. En el presente
artículo se analiza la capacidad de mejora de dos áreas residenciales, una de densidad media y
otra de alta, localizadas en el Área Metropolitana de Bilbao. Se concluye que la ciudad de media‐
baja densidad ofrece mayores oportunidades de mejora en los indicadores analizados. Y dado
que es la tipología de vivienda predominante en la región, deberá definirse como un objetivo
prioritario de actuación.
Palabras clave: agua, energía, residuos orgánicos, eficiencia, Área Metropolitana de Bilbao.
1 VIVIENDA Y TERRITORIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BILBAO
Los recursos naturales pueden entenderse como un conjunto de elementos que ofrece el
planeta en forma de bienes y medios de subsistencia disponibles para resolver una necesidad.
En este caso, el mantenimiento de una calidad de vida mínima para el ser humano. De su
adecuada gestión dependerá un abastecimiento seguro y mantenido, una utilización
responsable y una protección de la vida y entorno natural afectadas. El artículo se centra en tres
de estos recursos: agua, energía y residuos orgánicos; y en un ámbito de consumo específico: el
doméstico. El sector residencial tiene un indudable peso en el territorio y la ciudad. Desde su
organización espacial a su diseño arquitectónico, pasando por el enorme consumo de recursos
que demanda tanto en su construcción como en su uso, mantenimiento y desmantelamiento.
Supone uno de los principales consumos junto a la industria y el transporte (IDAE, 2012:27;
España, MAGRAMA, 2013:56). Dentro de este sector se pueden diferenciar en el Área
Metropolitana de Bilbao tres grandes tipologías de vivienda: la unifamiliar (en general con
espacios exteriores asociados), la plurifamiliar intensiva (sin espacio exterior asociado), y la
plurifamiliar semi‐intensiva (con diversos espacios exteriores asociados).
Estas presentan muy diversos niveles de consumo y gestión de recursos, como han demostrado
varios estudios e investigaciones que se mostrarán más adelante. Por otro lado está ya más que
discutida en España la necesidad urgente de intervenir y mejorar el parque residencial existente,
de manera prioritaria frente a los nuevos crecimientos (España, Ministerio de Vivienda, 2010).
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Por lo tanto, se hace necesario conocer dónde y por qué existen áreas residenciales con
gestiones menos eficaces de estos recursos para abordar soluciones que las corrijan.
El suelo de uso residencial en el Área Metropolitana de Bilbao presenta una realidad
heterogénea y las tres tipologías citadas tienen importante peso. Los datos del censo de
población y viviendas de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE) ‐en el de 2011 no existe
esta información‐, muestran que en los municipios que conforman dicha área había 39,485
edificios destinados principalmente a viviendas. De ese total, 26,893 albergaban varias viviendas
familiares y 12,291 solo una vivienda familiar. Por otro lado, tomando los datos ofrecidos por el
Urban Atlas de la Agencia Medioambiental Europea (2006) sobre el ámbito de estudio, se
observa que de las 3044 hectáreas de tejido urbano identificado, 1507 presentan tejidos
urbanos con menos del 50% del suelo sellado, correspondientes a medias y bajas densidades de
ocupación. De estas, 863 hectáreas tienen menos del 10% de suelo sellado, casi la misma
superficie que el tejido urbano continuo con más del 80% sellado. Las categorías del INE y del
Urban Atlas no coinciden exactamente con las tipologías residenciales antes señaladas. Pero dan
una idea aproximada de su proporción en el ámbito. Los datos ofrecidos indican que hay
importantes extensiones de suelo ocupadas por tipologías residenciales tanto de alta como de
baja y media densidad, lo cual justifica y motiva la exposición que sigue.
2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: VIVIENDA Y RECURSOS NATURALES
2.1 Agua
Este recurso natural presenta una problemática multidimensional muy compleja de la que aquí
se muestra tan solo parte, centrándose en el consumo doméstico del mismo. La Organización
Mundial de la Salud estima un acceso óptimo al agua a partir de 100 l/hab/día (OMS, 2003). Pero
el modelo de vida urbano de las ciudades ‘desarrolladas’ conlleva un consumo de agua en el
espacio doméstico sustancialmente mayor. Esto choca con ciertas cuestiones que establecen
diferentes documentos y normativas desde un ámbito europeo (Carta Europea del Agua,
Directiva 2000/60/CE), estatal (Real Decreto 1/2001 de la Ley de Aguas) o autonómico (Ley
1/2006 de Aguas). En ellos se especifica que el agua es un bien común y finito, que se tiene el
deber de usarla con cuidado y eficiencia, y que además de satisfacer la demanda actual se ha de
conservar el suministro, proteger los recursos hídricos a largo plazo, y mantener un uso del suelo
respetuoso con las masas de agua y ecosistemas acuáticos.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV en adelante) en el año 2010, la demanda de
los hogares estaba en un 52.1% del total del agua distribuida para su consumo; por encima del
30.9% de los sectores económicos y del 17% del consumo municipal y otros (España, MAGRAMA,
2013:328). Hay que decir que en esta comunidad autónoma se da uno de los consumos más
bajos por habitante y día del Estado ‐122 litros‐ y que el consumo medio per cápita se ha
reducido entre los años 2000 y 2010 en torno a un 20%. Así mismo la CAPV en general y el ámbito
de estudio en particular no presentan en principio problemas de suministro de agua potable
doméstica ‐se estima que la cantidad que se distribuye anualmente es la mitad del agua recogida
en los embalses (Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 2014)‐. Pero estos datos no deben llevar a
una posición relajada respecto al consumo de agua. La eficiencia y el ahorro de agua doméstica
supone una actitud más racional de la presión humana sobre los recursos naturales, un menor
gasto económico y energético en el tratamiento y la gestión del agua en todos sus ciclos, un
menor impacto ambiental y una menor huella hídrica. Por lo tanto, es importante seguir el
camino iniciado en la dirección del ahorro de agua.
En ese sentido quedan todavía ámbitos en los que actuar y mejorar la gestión. Existe un estudio
en la Región Metropolitana de Barcelona (Domene Gómez et al, 2004) que, a pesar de tomar
otro objeto de estudio, puede servir de referencia para evidenciar la influencia del diseño
urbanístico y arquitectónico en el consumo de agua ‐salvando los valores y centrándose en las
diferencias entre tipologías‐. Posiblemente las diferencias sean menores en la CAPV debido a
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una mayor abundancia de precipitaciones y menor necesidad de riego artificial en jardines. Pero
permite localizar las tipologías con mayor prioridad de actuación para reducir su consumo. Dicho
estudio estima el siguiente consumo medio de agua por habitante y tipología residencial:
 plurifamiliar intensiva (sin usos exteriores): 120.1 ± 47.8 l/hab/día;
 plurifamiliar semi‐intensiva (con equipamientos comunitarios): 147.7 ± 61.9 l/hab/día;
 unifamiliar (aislada o adosada): 203.2 ± 116.4 l/hab/día.
2.2 Energía
La vida doméstica actual es altamente dependiente de un abastecimiento continuo de energía
sin la cual no podrían desarrollarse la gran mayoría de las actividades diarias. La climatización,
muy por encima del resto, el agua caliente sanitaria y los electrodomésticos son los tres
principales elementos de consumo de energía doméstica en España, seguidos de la cocina y la
iluminación (IDAE, 2012). El consumo total de energía en el sector residencial en la CAPV, a pesar
de no ser el sector mayoritario, es sin duda un ámbito de gran importancia. Es después de los
dos grandes sectores, industria y transporte, el que más energía demanda seguido del sector
servicios (EVE, 2013). El consumo anual total del año 2012 rondaba las 600 ktep y suponía un
aumento del 3.3% respecto al año anterior. Las previsiones del escenario tendencial del
consumo en este sector son de ligero, pero moderado aumento (EVE, 2012). Sin embargo, la
dependencia exterior de esta comunidad autónoma para el abastecimiento de energía es
altísima, de un 94.5% en 2012 (EUSTAT, 2014).
El urbanismo como disciplina no tiene gran margen de maniobra para gestionar esta situación
en su totalidad, pero sí hay un aspecto concreto que le afecta directamente. Estudios realizados
ofrecen datos reveladores en torno a la relación de la tipología residencial y su consumo
energético. El consumo medio final de energía en España de una vivienda unifamiliar es superior
a dos veces el de una vivienda en bloque, 15,513 frente a 7544 kWh/hogar. Observando la
distribución de esa demanda en los diferentes elementos de la vivienda, se observa que es en la
climatización de la misma donde se produce esa gran diferencia (IDAE, 2012). Aunque no
aparezca reflejada, la tipología plurifamiliar semi‐intensiva probablemente presente un valor
intermedio a las otras dos debido a una mayor superficie de fachada que la intensiva. Los
siguientes datos reflejan la enorme diferencia de consumo y su porcentaje respecto a la
demanda total del hogar en la zona Atlántico Norte (IDAE, 2012):
 consumo medio de energía en climatización (bloque): 2520 Kwh/hogar (28.1%);
 consumo medio de energía en climatización (unifamiliar): 15,139 Kwh/hogar (69.9%).
2.3 Residuos orgánicos
En España, la cantidad de residuos orgánicos generados en el entorno doméstico con posibilidad
de reutilización es importante, en torno a las 11 millones de toneladas anuales (Del Val, 2009).
Un bajo porcentaje de reutilización y reciclaje de estos residuos orgánicos dificulta el retorno de
los deshechos al medio, su incorporación a los ciclos naturales de la materia o su
aprovechamiento para otros usos. Además, se aumentan las cantidades de residuos que hace
falta transportar y tratar o almacenar en vertederos y plantas de tratamiento, con los problemas
que todo ello conlleva ‐entre ellos conflictos ambientales y espaciales por la necesidad de
espacio para la gestión y vertido‐. La falta de cultura y medios para un adecuado retorno de
materias orgánicas provenientes de los residuos domésticos puede ser parte del problema.
En la provincia de Bizkaia, de las 605,601 Tn de residuos urbanos recogidas en 2013, 3544 fueron
destinadas a la producción de compost. Pero dentro de esa fracción 54 Tn se eliminaron y 2701
están consideradas como pérdidas (Diputación Foral de Bizkaia, 2014), con lo que, finalmente,
quedan 789 Tn destinadas a compost (no supone ni un kilogramo por habitante y año). Según la
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2ª revisión del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005‐2016, los
objetivos de gestión de residuos urbanos para 2016 contemplan el compostaje anual de un 4%
de los mismos ‐alrededor de unas 24,000 Tn‐. Las 3544 Tn destinadas a compost en 2013
suponen un 0.58% del total de residuos urbanos, aunque las 789 Tn efectivas finales representan
un 0.13%. Parece que se está todavía muy lejos de los objetivos a lograr. Uno de los mayores
problemas para mejorar esta cifra puede ser la recogida de los residuos. Según los datos del
Observatorio Permanente de Residuos Urbanos de la Diputación Foral de Bizkaia anualmente se
recogen unas 401,633 Tn de residuos domésticos ‐datos de 2013‐, de las cuales 326,126 Tn
fueron recogidas en masa, sin seleccionar. Lo que hace que se mezclen residuos orgánicos con
otro tipo de desechos. De esta manera se produce la ‘contaminación’ de los primeros, que
cuentan con potencial para la vuelta al ciclo natural, y por tanto la imposibilidad o dificultad de
su reutilización. Afortunadamente, está en marcha un programa de implantación del 5º
contenedor destinado a la materia orgánica en exclusiva.
En Bizkaia se calcula que alrededor del 40% de los residuos domésticos son orgánicos
putrescibles (Ekologistak Martxan, 2013), es decir unas 160,653 Tn. Por lo tanto se puede afirmar
que, aunque se está avanzando hacia un mayor aprovechamiento de los residuos urbanos
orgánicos, todavía queda mucho por avanzar pues la cantidad aprovechada es mínima. En este
caso, al contrario que con el agua y la energía, las tres diferentes tipologías citadas en vez del
problema aportan la solución: la existencia o no de espacio libre adecuado asociado a la vivienda
determinará la posibilidad de instalar sistemas de compostaje doméstico y colectivo.
3 HIPÓTESIS: OPCIONES DE MEJORA DE LA SITUACIÓN
A pesar de ser tres temas que no se integran de manera directa en la práctica habitual del
urbanismo, sí contienen una componente urbanística. Se cree que en cierta medida puede
aportarse a la disciplina conocimiento e información para corregir desde la misma las situaciones
problemáticas descritas. Así, tomando como referencia las tres tipologías residenciales citadas
y sus diferentes comportamientos ante estos recursos, se han localizado y estudiado lugares de
actuación prioritarios. Esto se ha realizado mediante la identificación de áreas urbanas en las
que predomina alguna de las tres tipologías. Se busca así la clasificación de las áreas
residenciales con mayor margen de mejora y donde con mayor celeridad se ha de actuar.
También, a través de este análisis, se desea reflexionar sobre la relación del tipo de ciudad con
la energía, el agua y los residuos orgánicos domésticos. Y ofrecerá también conocimiento y
reflexiones para no caer en los mismos errores en posibles nuevos crecimientos. En definitiva,
se parte de la hipótesis de que existen ciertos espacios de oportunidad no trabajados en el Área
Metropolitana de Bilbao para corregir y avanzar hacia una gestión más adecuada de estos tres
recursos en el ámbito residencial.
De esta manera, se pretende aportar información para ayudar a implantar en los edificios
identificados con mayor potencial de mejora programas y políticas de ahorro (centrados en los
hábitos y sin intervenciones técnicas) y de eficiencia (mediante implantación de sistemas y
modificaciones técnicas en componentes y equipos). Cruzada esta información con la referente
a la capacidad económica de sus habitantes, podrán valorarse diferentes formas de actuación,
estableciendo donde sea necesario ayudas y subvenciones económicas.
4

LOCALIZACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

Los datos manejados, correspondientes al Sistema de Información de Ocupación del Suelo en
España (SIOSE) de 2005, vienen a confirmar el peso de las tres grandes tipologías de vivienda en
el Área Metropolitana de Bilbao. Muestran que alrededor del 29% del suelo ocupado con uso
residencial se corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar, y un 28% a la vivienda
plurifamiliar intensiva sin usos ni espacios exteriores anexos, mientras que la gran predominante
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es la tipología de vivienda plurifamiliar semi‐intensiva con espacios comunes anexos, ocupando
un 43% del suelo destinado a uso residencial.
En cuanto a la distribución de estas tipologías, la plurifamiliar intensiva sin usos exteriores (con
el menor consumo de energía y agua, pero sin espacios para implantar sistemas de compostaje)
se localiza en general en áreas centrales, más densas y que representan los principales centros
urbanos. La denominada plurifamiliar semi‐intensiva (con un consumo de agua intermedio entre
el resto de tipologías, una media de consumo energético probablemente superior al anterior
caso, y que permite en muchos casos la implantación de sistemas de compostaje colectivo)
resulta una de las tipologías de mayor interés. Esto se debe a que ofrece márgenes de mejora
importantes y además presenta una cantidad de población considerable sobre la que tendría
efecto cualquier actuación. Por otro lado, esta tipología de ciudad residencial cuenta con
elementos que la pueden hacer interesante por otras razones, como la existencia de cobertura
vegetal funcionando como sumideros de CO2 (Figueroa y Redondo, 2007) o como ámbitos
urbanos de una infraestructura verde (CEA, 2012), así como la posibilidad en ciertos casos de
densificar parcelas existentes (Druot, Lacaton y Vassal, 2007). Tomando como referencia las
áreas localizadas en la tipología anterior, aparece de dos maneras principales. Por un lado, se
concentra directamente a continuación de las áreas de vivienda plurifamiliar intensiva formando
parte de los núcleos urbanos, y por otro, en áreas más aisladas a una distancia variable de dichos
núcleos.
La tipología unifamiliar (con la media más alta de consumo de agua y energía, y facilidad de
implantación de sistemas de compostaje doméstico) genera interés, aunque el peso
demográfico es menor lo cual llevaría a una mejora total inferior. A este nivel de detalle es difícil
de identificar espacialmente, pues los ámbitos manejados por el SIOSE en este caso son muy
amplios y la densidad de esta tipología es muy baja con lo cual aparecen marcadas grandes
superficies de territorio con predominio de vivienda unifamiliar sin saber su localización exacta.
No obstante, pueden aportarse algunas lecturas de las mediciones efectuadas. Estas áreas se
sitúan, en general, en los bordes exteriores de los núcleos urbanos así como en áreas aisladas,
generalmente núcleos rurales o urbanizaciones aisladas. No obstante, existen ciertas
excepciones formadas por áreas, muy diversas entre sí, con predominio de vivienda unifamiliar
inmersas en una trama urbana más densa.
A continuación, se presenta un caso práctico comparado, tomando como ejemplo una de las
muchas áreas identificadas como posible espacio de oportunidad y otra no identificada como
tal, para profundizar en sus características y capacidad de mejora. Concretamente, se trata de
dos áreas en el municipio de Getxo (Tabla 1 y Figura 1).
Tabla 1. Características de las dos áreas analizadas en el municipio de Getxo, Bizkaia. Fuente: elaboración propia a
partir del Catastro y cartografía 1:1000 de la Diputación Foral de Bizkaia.

Tipología residencial
Área
Superficie aprox. (Ha)
Viviendas
Viviendas / hectárea
Edificios residenciales
Viviendas / edificio

Semi‐intensiva y unifamiliar
Arrigunaga‐Usategi
14
1165
83.21
157
7.4

Intensiva
Las Arenas centro
15
3556
237.07
293
12.13
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Figura 1. Áreas analizadas. Predominio de tipología semi‐intensiva y unifamiliar (izquierda) e intensiva (derecha).

Agua
En este primer caso, se analiza la posibilidad de implantar sistemas de aprovechamiento de
aguas pluviales para uso doméstico con el objetivo de reducir el consumo de agua de la red de
abastecimiento general (Tabla 2).
Tabla 2. Demanda de agua abastecible con agua pluvial por edificio residencial en dos áreas de Getxo, Bizkaia. Fuente:
elaboración propia a partir del Catastro de la Diputación Foral de Bizkaia, Aquespaña (2011), orto fotografías del
Gobierno Vasco, tamaño medio familiar en Getxo (INE), pluviometría media en Getxo (EUSTAT) y España, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013).

Tipología residencial

Semi‐intensiva y unifamiliar
Edificios (viviendas)
% demanda total
Total
Con jardín Con piscina
0‐5
8 (155)
3 (62)
0 (0)
5‐10
83 (839) 64 (653) 8 (68)
10‐15
21 (113) 17 (94)
0 (0)
15‐20
2 (8)
2 (8)
0 (0)
20‐30
8 (14)
6 (12)
0 (0)
30‐40
16 (17)
15 (15)
0 (0)
40‐50
13 (13)
11 (11)
0 (0)
50‐100
6 (6)
3 (3)
1 (1)
% demanda no potable
Total
Con jardín Con piscina
0‐10
1 (22)
1 (22)
0 (0)
10‐20
35 (489) 22 (297) 0 (0)
20‐30
54 (479) 43 (392) 8 (68)
30‐40
16 (93)
11 (67)
0 (0)
40‐50
8 (32)
8 (32)
0 (0)
50‐100
14 (21)
11 (17)
0 (0)
100‐300
29 (29)
24 (24)
1 (1)
Media edificio (% total)
16.91
Media edificio (% no potable) 50.79

Intensiva
Edificios (viviendas)
Total
Con jardín
123 (2144) 5 (49)
143 (1316) 3 (24)
21 (81)
2 (6)
4 (12)
0 (0)
1 (2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Total
Con jardín
23 (537)
0 (0)
177 (2400) 7 (65)
66 (523)
1 (8)
14 (57)
2 (6)
10 (33)
0 (0)
2 (5)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
6.23
18.68

Con piscina
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Con piscina
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

A pesar de tener menor densidad de viviendas, el número de edificios y viviendas con capacidad
de abastecer con agua de lluvia más del 10% de su demanda total es mayor en el área semi‐
intensiva y unifamiliar. En el caso de la demanda de agua no potable, ocurre lo mismo a partir
de un 20% de autoabastecimiento de la misma. A la hora de analizar la rentabilidad económica
de la implantación de un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales, las variables a
considerar son la demanda, la posibilidad espacial de instalar el sistema, su inversión y
mantenimiento, la tarifa del agua de red y la capacidad de suministro a través de la cubierta.
Entre los edificios que permiten físicamente la instalación, todas las variables son más o menos
fijas excepto la demanda y la cantidad de agua recogida en cubierta. Por lo que puede deducirse
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que serán estas zonas con mayores porcentajes las que albergarán mayor número de edificios
en los que sea más rentable la instalación de sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales
y, por lo tanto, a las que orientar el esfuerzo para tal fin. Por otro lado, la mayoría de estos
edificios semi‐intensivos o unifamiliares cuentan con jardín, lo que añade un componente extra
de demanda de agua no potable a abastecer que sería interesante suplir con agua de lluvia.
Energía
Para la energía, dado que como se ha visto el principal consumo doméstico en esta zona se debe
a la climatización, la evaluación realizada consiste en la superficie de fachada media
correspondiente a cada vivienda. El calculo se ha realizado a partir de la altura, perímetro y
número de viviendas del edificio, descontando la planta baja en el caso de albergar uso
comercial. Por otro lado se ha recogido el año de construcción o rehabilitación de los edificios
para saber la normativa vigente en el momento del diseño y construcción de sus envolventes y
sistemas de ahorro de energía (Tabla 3).
Tabla 3. Superficie media de fachada por vivienda en edificios residenciales de dos áreas de Getxo, Bizkaia.

Tipología residencial
Año de construcción/rehabilitación
Antes de 1981 (previo NBE CT‐79)
Entre 1981‐2008 (NBE CT‐79)
Después de 2008 (CTE DB‐HE1)
Metros cuadrados de fachada
0‐30
30‐45
45‐60
60‐80
80‐120
120‐160
160‐220
220‐320
320‐470
Media por vivienda (m2)
Media por edificio (año)

Semi‐intensiva y unifamiliar
Edificios (viviendas)
121 (848)
33 (279)
3 (38)
Total
0 (0)
2 (34)
3 (31)
21 (239)
55 (538)
34 (239)
19 (58)
15 (18)
8 (8)
144
1962

Intensiva
Edificios (viviendas)

245 (2973)
44 (525)
4 (58)
<1981 81‐08 >2008 Total
<1981
0
0
0
42 (605) 24
0
0
2
97 (1481) 84
1
2
0
75 (735) 64
12
8
1
50 (495) 46
41
14
0
28 (223) 26
29
5
0
1 (17)
1
18
1
0
0 (0)
0
15
0
0
0 (0)
0
5
3
0
0 (0)
0
50
1958

81‐08
14
13
11
4
2
0
0
0
0

>2008
4
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: elaboración propia a partir del Catastro y cartografía 1:1000 de la Diputación Foral de Bizkaia.

El clima local (templado húmedo sin estación seca: media anual de 14C con oscilaciones
máximas intermensuales de 11‐12C, humedad relativa media entre el 75‐80%, con frecuente
nubosidad, vientos generales del oeste y muy lluvioso) exige edificios bien aislados para evitar
al máximo las pérdidas de calor y reducir la humedad interior. Si se observa el año de
construcción o rehabilitación, en ambas áreas cerca del 80% de sus edificios son anteriores a
1981 ‐con una media cercana a 1960‐. Año que entra en vigor en España la Norma Básica de la
Edificación NBE CT‐79 sobre Condiciones Térmicas en los edificios, con el objetivo de avanzar
hacia un ahorro energético y que supuso la primera gran normativa en ese sentido. Entre un
15% y un 20% se construyeron bajo vigencia de dicha norma y tan solo algo menos del 2% han
sido edificados estando vigente el Código Técnico de la Edificación y su Documento Básico HE1,
que actualizó las exigencias de ahorro de energía en los edificios y derogó la NBE CT‐79. Por lo
tanto, se puede afirmar que la gran mayoría de estos edificios residenciales carecen de un diseño
de envolvente adecuado para responder al clima local (sin aislamiento térmico, con presencia
de puentes térmicos…).
Sin embargo, la diferencia de oportunidad para corregir la situación actual es muy clara en este
apartado, pues las viviendas semi‐intensivas y unifamiliares presentan con diferencia una
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superficie de fachada por vivienda mayor que las de tipología intensiva. La media de las primeras
es de 144 metros cuadrados frente a los 50 de las segundas. A partir de 60‐80 metros cuadrados
por vivienda es muy superior el número de viviendas del primer grupo. La importancia de la
superficie de fachada como variable es considerable, como se ha comprobado realizando un
ejercicio de ejemplo con el software CE3X 1.0 ‐desarrollado mediante concurso público para el
IDAE‐ para el cálculo y certificación de la eficiencia energética de edificios existentes mediante
método simplificado. Para dos viviendas en bloque de 100 metros cuadrados construidas en
1960 y con las mismas características constructivas y mismas instalaciones de climatización, una
de ellas con 144 m2 de fachada y la otra con 50 m2, la calificación energética obtenida es de 55.2
kgCO2/m2 (letra F) para la primera frente a 30.6 kgCO2/m2 la segunda (letra E). Mientras que la
intensiva obtiene una demanda de calefacción de 90.7 kWh/m2 en la semi‐intensiva resulta el
doble, 182.3 kWh/m2. A partir de estos datos se pueden confirmar las áreas con mayores
necesidades en cuanto a la mejora de su demanda de climatización. Será en estas áreas con
vivienda plurifamiliar semi‐intensiva y unifamiliar donde exista mayor envolvente exterior que
mejorar para lograr una climatización más eficiente.
Residuos orgánicos
En el caso de los residuos orgánicos se han localizado áreas residenciales que presentan espacios
libres asociados a las viviendas y se ha analizado la posibilidad de implantar sistemas de
tratamiento de los mismos en el punto de generación. Es decir, junto a las viviendas, mediante
sistemas de compostaje colectivo ‐doméstico en el caso de las unifamiliares‐ (Tabla 4). Esto
permitiría reducir la carga de residuos a transportar y tratar en las plantas públicas, así como
generar un compost controlado para uso interno o incluso venta externa.
Tabla 4. Material putrescible anual producido por edificio en edificios residenciales de dos áreas de Getxo, Bizkaia.
Fuentes: elaboración propia a partir del Catastro y estadísticas de residuos de la Diputación Foral de Bizkaia, orto
fotografías del Gobierno Vasco, tamaño medio familiar en Getxo (INE) y Ekologistak Martxan (2013).

Tipología residencial

0‐2000
2000‐4000
4000‐6000
6000‐8000
8000‐10000
10000‐12000
12000‐14000
14000‐16000
16000‐18000
Media por edificio (kg/año)

Semi‐intensiva y unifamiliar
Edificios (viviendas)
Total
Con espacio libre
65 (141)
64 (137)
54 (445)
50 (412)
27 (340)
24 (299)
6 (113)
5 (95)
5 (126)
4 (103)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2727

Intensiva
Edificios (viviendas)
Total
Con espacio libre
41 (156)
2 (6)
107 (935)
16 (148)
81 (1050)
12 (153)
34 (642)
3 (55)
26 (623)
3 (71)
2 (61)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (43)
0 (0)
1 (46)
0 (0)
4460

Para ello, se ha analizado la cantidad media de residuos orgánicos putrescibles con posibilidad
de ser dirigidos a crear compost generados por edificio, y la existencia o no de espacios
exteriores privados comunitarios dentro de la parcela residencial. Sin duda, la generación bruta
principal de residuos se produce en el área urbana con vivienda intensiva, por razones obvias:
su mayor densidad de viviendas. Efectivamente los edificios de ese área generan de media en
torno a 4460 kg anuales de residuos orgánicos frente a los 2727 kg generados en el área con
predominio de las tipologías de vivienda semi‐intensiva y unifamiliar. Pero la mirada no se ha de
dirigir a la tipología de mayor generación de residuos, sino a la que cuenta con mejor capacidad
de tratarlos y gestionarlos. En este sentido, la protagonista vuelve a ser el área con vivienda
semi‐intensiva y unifamiliar. Esta cuenta con el triple de edificios con un espacio exterior adjunto
en el que implantar sistemas de compostaje colectivo o doméstico, lo que se traduce en casi tres
veces el número de viviendas afectadas. Es más, en el 80% de dichos edificios ese espacio
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exterior comunitario ya sea en parte o en su totalidad es jardín. Por lo que el compost producido
podría destinarse en parte al consumo interno de la propiedad.
Se estima que a partir de 10 kg de materia orgánica fresca se pueden obtener en algo más de un
año 2 kg de compost viejo listo para alimentar a los cultivos mezclándolo con la tierra o
enterrándolo (Abarra Taldea, 2014). Según los datos de la Diputación Foral de Bizkaia, en el año
2013 se generaron una media de 0.95 kg de residuos domésticos por habitante y día. Y si tal y
como el estudio de Ekologistak Martxan afirma (2013) un 40% de los residuos domésticos de
Bizkaia son putrescibles y por lo tanto susceptibles de destinar al compostaje, se generarían en
Bizkaia unos 0.38 kg de materia orgánica por habitante y día para tal fin. Los objetivos impuestos
por la Diputación Foral de Bizkaia para 2016 se alcanzarían si mediante estos sistemas colectivos
alrededor de 173,000 habitantes en Bizkaia destinasen al compostaje el 100% de sus residuos
orgánicos putrescibles ‐un 15% de su población actual, 65,283 viviendas, 8822 edificios de
vivienda semi‐intensiva como los del caso presentado‐.
5 CONCLUSIONES
Mucho se ha hablado de las ventajas que la ciudad densa y compacta ofrece en numerosos
ámbitos ‐calidad de vida, movilidad, dotaciones e infraestructuras, suelo y recursos,…‐. Sin
embargo, con la ya tan comentada necesidad de volver la mirada a la ciudad existente para
analizar sus carencias y actuar en ella se hace necesario también centrarse en aquellas áreas
urbanas que precisamente carecen de las ventajas de la ciudad densa para evaluar de qué
manera se puede transformar y mejorar. Con ese objetivo en mente y tras lo desarrollado en el
artículo, se quiere defender la idea de que las áreas urbanas con densidades medias como las
del caso práctico presentado ofrecen ciertos espacios de oportunidad para una gestión más
eficiente y racional del espacio residencial construido que la ciudad densa no ofrece. Por lo
tanto, han de ser objeto de políticas, programas y planes para aprovecharlos. Considerando que
lo expuesto en estos casos puede extrapolarse a muchos otros similares que se han localizado
en el Área Metropolitana de Bilbao ‐recordamos que esta tipología supone el 43% de su suelo
residencial según datos del SIOSE 2005‐, la posibilidad de mejora es sustancial. Se cuenta así con
una base de información territorial y urbana interesante para afrontar y pensar la manera en
que enfrentarse a estos espacios de oportunidad. Principalmente la diversidad de renta per
cápita existente entre estos espacios de oportunidad influirá en la manera de intervenir. Los
programas de información y fomento para la intervención, comunes a todas las áreas, deberán
ir acompañados de ayudas y subvenciones económicas en aquellas áreas de menor renta.
Desde la disciplina urbanística, el margen de maniobra en estos temas es limitado por varias
razones y por lo tanto hay trabajo por hacer. El sistema del planeamiento urbanístico estatal y
autonómico ha sido ya analizado en profundidad y con rigor (España, Ministerio de Vivienda,
2010) y se ha visto que, entre otras carencias, está principalmente orientado a los nuevos
crecimientos y no diseñado para intervenir en la ciudad existente. Por otro lado, su principal
enfoque es el de organizar la propiedad y usos del suelo, quedando muchos otros aspectos
pertenecientes a la planificación urbana fuera de sus objetivos o en un segundo plano.
Posiblemente, mientras no haya cambios estructurales en el planeamiento urbanístico
municipal, a la hora de actuar en las situaciones descritas en el artículo y aprovechar estas
oportunidades serán más eficaces otros instrumentos de planificación como ordenanzas
municipales o programas públicos ‐compatibles con el planeamiento‐ de ayuda y fomento a
intervenciones en la edificación.
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ABSTRACT: A recurring matter that arises from discussions about sustainable cities is the critic
to monofunctional spaces, comprising the need for mixed use in housing, trade, and services.
Although this discussion has been put forward, the reality is that current housing financing
programs in Brazil continue to implement only residential real estate projects in the outskirts,
where living is limited to the sheltering condition, without the effective support to the right to
the city ‐ infrastructure, transportation, trade, and social facilities. The fact of the matter is to
analyze the spontaneous up rise of the tertiary sector in the Brazilian Low Income Housing
Program. Based on a case study at the Vista Bela housing project, in the city of Londrina, which
is the largest project funded by the federal program, comprising 2712 housing units. The goal is
to show the social economic importance of trade and services at those areas, as an urban
sustainable guideline leading to a reassessment of the National Housing Policy.
Keywords: Urban sustainability, Minha Casa Minha Vida Program, Tertiary Sector.
RESUMO: Uma questão recorrente nas discussões sobre cidades sustentáveis é a crítica aos
espaços monofuncionais, inserindo a necessidade de uso misto – habitação, comércio e serviço.
Embora essa discussão esteja em evidência observa‐se que o atual programa de financiamento
habitacional do Brasil continua implantando empreendimentos exclusivamente residenciais em
áreas periféricas, onde o “morar” é restrito a questão do “abrigo” sem provimento efetivo do
direito à cidade ‐ infraestrutura, transporte, comércio e equipamentos sociais. Nesse contexto,
o objetivo do trabalho é analisar o surgimento espontâneo do setor terciário em um estudo de
caso do programa federal “Minha casa, Minha Vida”, o Residencial Vista Bela, em Londrina‐PR –
maior empreendimento financiado pelo programa, com 2712 unidades habitacionais. Como
resultado pretende‐se revelar a importância socioeconômica do comércio e serviço nos
Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, como diretriz de sustentabilidade urbana,
indicando uma reavaliação da Política Nacional de Habitação.
Palavras‐chave: Sustentabilidade urbana, Programa Minha Casa Minha Vida, Setor terciário.
1

INTRODUÇÃO

Observa‐se a prática de uma produção habitacional no Brasil, visando sanar o déficit de moradias
para a população de zero a três salários mínimos, considerando apenas a questão do abrigo sem
provimento efetivo do direito à cidade. Tal processo reforça a periferização de forma
segregacionista, excluindo esta população das centralidades de comércio e serviços e da
infraestrutura e equipamentos urbanos. Segundo Maricato (2005), a escassez relativa e os
elevados preços da terra urbana, decorrentes de uma política inadequada no uso do solo,
contribuem para o aumento dos problemas habitacionais do país.
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O resultado espacial em nossas cidades é a produção de moradias em série formando extensos e
numerosos empreendimentos habitacionais nas regiões periféricas. Essa ocupação, além de
acentuar a distância entre população e estruturas de comércio e serviços promove o uso
estritamente residencial, com a proibição da prática de comércio e serviço nas unidades.
Esse processo de urbanização atua incentivando a informalidade, pois gera uma demanda de
comércio e serviços que, devido às condições impostas pelo programa, acontece de maneira
informal, fato que contribui para a ausência de sustentabilidade econômica e social desses
empreendimentos. De acordo com Saúgo (2010, p. 12) “a noção de sustentabilidade passou a lidar
com três aspectos interatuantes: ambiente físico, organizações sociais e processos econômicos”.
Farr (2013) apresenta o urbanismo sustentável como a busca pela interação de três movimentos
para promover a criação de ambientes urbanos verdadeiramente sustentáveis. Segundo o autor
as bases do urbanismo sustentável estão nestes três movimentos reformistas do final do século
XX: os movimentos do crescimento urbano inteligente, o Novo Urbanismo e as construções
sustentáveis. Os três possuem histórias, defensores, abordagens e focos diferentes, mas
compartilham do interesse por reformas econômicas, sociais e ambientais abrangentes. Farr
(2013) afirma a importância e valor de cada movimento, porém ressalta a existência de uma
tendência de autoafirmação, impedindo a resolução dos problemas ambientais de maneira
holística. O autor acrescenta ainda que a unidade básica do planejamento urbano é o bairro,
que se define como “compacto, orientado para o pedestre e de uso misto” (p. 120). A
reafirmação dessa definição torna‐se necessária, visto que atualmente observam‐se muitos
empreendimentos monofuncionais, desconectados da malha urbana, característico das
urbanizações dispersas, que são chamados de bairro, mas não cumprem as devidas funções.
Segundo o autor, “bairros existem para satisfazer tanto as necessidades diárias quanto as
necessidades que surgem ao longo da vida. Para satisfazer a essas necessidades de curto e longo
prazo e para possibilitar opções de vida saudáveis, os bairros precisam incluir uma grande
variedade de usos do solo, tipos de edificação e tipos de moradia” (FARR, 2013, p. 32).
Portanto, por meio do estudo de caso realizado no Residencial Vista Bela – um dos maiores
empreendimentos do Brasil financiado pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida até o
momento – constatou‐se que o setor terciário emergente no bairro responde tanto à questão da
carência de áreas de abastecimento para a população, como a necessidade de renda e subsistência
das famílias.
2

POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO (PNH) E O PMCMV

A Política Nacional de Habitação (PNH) é viabilizada e implementada pelos seguintes
instrumentos: Sistema Nacional de Habitação (SNH), Desenvolvimento Institucional, Sistema de
Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação, e o Plano Nacional de Habitação. Dentre
estes o Sistema Nacional de Habitação (SNH) é o principal, e comporta dois subsistemas: o de
Habitação de Interesse Social e o de Habitação de Mercado, como visto na Figura 1 (Brasil, 2004
& Brasil, 2011).
Destaca‐se como uma das atribuições do SNH, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS), instituído pela Lei nº 11.124, de 16 de Junho de 2005. Este sistema volta‐se
exclusivamente para promover ações relacionadas à moradia digna para camada de baixa renda,
e tem como objetivo equacionar o déficit habitacional por meio de programas e ações que
invistam na melhoria das condições de habitabilidade, incorporando planejamento e provisão
habitacional, urbanização, regularização e integração de assentamentos precários, e a
assistência técnica (Brasil, 2011).
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Figura 1. Organograma da Política Nacional de Habitação. Fonte: BRASIL (2011).

As diretrizes que norteiam o SNHIS, estabelecidas na Lei nº 11.124, são: dar prioridade aos
planos, programas e projetos habitacionais para população de menor renda; utilização
prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou
subutilizadas, inseridas na malha urbana; utilização prioritária de terrenos de propriedade do
Poder Público para implantação de projetos de HIS; sustentabilidade econômica, financeira e
social dos programas e projetos implementados; incentivo a implementação dos diversos
institutos jurídicos que regulamentam o acesso a moradia; incentivo a pesquisa, incorporação
de desenvolvimento tecnológico e de formas alternativas de produção habitacional; adoção de
mecanismos de acompanhamento e avaliação e de indicadores de impacto social das políticas,
planos e programas; e por fim, estabelecer mecanismos de quotas para idosos, deficientes e
famílias chefiadas por mulheres (Brasil, 2005).
Os programas integrantes do SNHIS são financiados com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT); Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social (FNHIS); e outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao
SNHIS. O FNHIS possui natureza contábil, objetivando centralizar e gerenciar recursos
orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a implementar
políticas habitacionais direcionadas à população de baixa renda (Brasil, 2005).
O SNHIS centraliza todos os programas, planos e projetos destinados a habitação de interesse
social e sendo assim, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009 pelo
governo federal, faz parte deste sistema.
2.1

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)

O PMCMV, instituído a partir da publicação da Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009), embora tenha
sofrido diversas alterações através de Medidas Provisórias, Instruções Normativas, Portarias,
Decretos e Leis Complementares, desde o princípio tem por finalidade promover mecanismos
de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais (Brasil, 2009, p. 1). Na
primeira versão da Lei nº 11.977 (BRASIL, 2009), a União estava autorizada a transferir recursos
ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);
conceder subvenção econômica para implementação do PMCMV aos Municípios com população
de até cinquenta mil habitantes; participar do Fundo Garantidor de Habitação Popular (FGHab);
e conceder subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
No caso das famílias com renda de zero a três salários mínimos, a disponibilidade de recursos
ocorre por meio da participação da União no FAR, mediante integralização de cotas e da
transferência de recursos ao FDS. O subsídio é concedido através de prestações mensais do
financiamento durante cento e vinte meses. De acordo com o Decreto nº 103 (Brasil, 1991), o
FDS, destina‐se ao financiamento de projetos de relevante interesse social nas áreas de
habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e equipamentos comunitários.
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A Lei 11.977 (Brasil, 2009) permite nos empreendimentos multifamiliares, custeados com
recursos do FAR, a produção de unidades destinadas à atividade comercial somente quando
vinculada ao edifício, e o resultado de sua exploração deve ser destinado integralmente ao
custeio do condomínio, sendo proibida a venda dessas unidades comerciais (Incluído pela
Medida Provisória nº 514, de 2011). Portanto não há outra forma de inserção do comércio nos
empreendimentos em foco, se não esta mencionada.
Embora o SNHIS tenha como uma de suas diretrizes a sustentabilidade econômica, financeira e
social dos programas e de projetos implementados, observa‐se que a própria legislação do
PMCMV impõe barreiras quando, por exemplo, restringe a inserção do comércio no bairro.
Embora entende‐se que a sustentabilidade urbana não se resume somente à questão do uso do
solo misto (habitação/comércio/serviço), esta pesquisa contribui para evidenciar esse processo
de transformação recorrente em vários empreendimentos do PMCMV como possibilidade de
demonstrar um “morar” mais sustentável.
3
3.1

ESTUDO DE CASO: RESIDENCIAL VISTA BELA – LONDRINA PR
Apresentação do Residencial Vista Bela

Para análise do problema realizou‐se um estudo de caso no Residencial Vista Bela, projeto
integrante do PMCMV. Localizado na zona Norte de Londrina, no Paraná – uma cidade de porte
médio, com população de 537.566 hab. (IBGE, 2010) – o empreendimento encontra‐se a
aproximadamente a 8,5 km de distância do centro histórico, e a 3,5 km da Avenida Saul Elkind,
uma via caracterizada como subcentro da zona norte da cidade, com expressiva gama de
comércio e serviços (SILVA, MORAES e MEDEIROS, 2013) (Figura 02).

Figura 2. Localização do Residencial Vista Bela em Londrina ‐ PR. Fonte: Google Earth, alterado pela autora, 2012.

O Residencial Vista Bela iniciou suas obras em 2009 e teve em 27 de Junho de 2011 o primeiro
lote de unidades habitacionais entregues. Nesta primeira fase foram inseridas 178 famílias, e a
partir daí, sucederam mais doze entregas, sendo a última em 01 de Junho de 2012, totalizando
2712 unidades habitacionais – 1206 casas do tipo geminadas, 66 casas especiais (para idosos e
PCD) e 1440 apartamentos em edifícios multifamiliares – resultando numa população de
aproximadamente 11.000 habitantes.
De acordo com o Plano Local de Habitação de Londrina, há duas formas de acesso à participação
no PMCMV: “uma intermediada pela COHAB‐Ld, que atende ao cadastro de demandantes da
Companhia e outra, onde as pessoas individualmente ou pequenas construtoras apresentam a
proposta diretamente à Caixa Econômica Federal” (LONDRINA, 2011, p. 89). No Residencial Vista
Bela, de acordo com Aragão (2014), a CoHab‐Ld ficou responsável pelo cadastramento, seleção
e entrega das casas para as famílias e a execução ficou a cargo de três construtoras consorciadas.
A implantação do Vista Bela, desconexa da malha urbana, evidencia a falta de diretrizes básicas
de sustentabilidade urbana, devido a sua extensão, seu uso único, ausência de equipamentos e
distante da infraestrutura da cidade. Além de gerar outro problema apontado por Maricato
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(2001, p. 69), que defende que “um empreendimento mal localizado gera desperdícios, pois a
extensão das redes e equipamentos urbanos para lugares não urbanizados impõe um alto preço
ao conjunto da sociedade, que financia seus custos”. Uma análise realizada num raio de três
quilômetros do Residencial Vista Bela revela a carência de equipamentos de educação e saúde
em seu entorno imediato na época de sua implantação (Figura 3).

Figura 3. Mapa síntese realizado com base nas informações do projeto de lei do Plano Diretor de 2008.

Esse modelo de implantação é visível em várias cidades brasileiras e, de acordo com Ferreira
(2012, p. 8), “desde 2009, o PMCMV tornou‐se a locomotiva da produção habitacional do País,
em inédito esforço de enfrentar a questão da moradia”. O resultado é a produção massiva de
casas idênticas formando uma paisagem monótona, consequente da imposição de um traçado
regular, com intuito de maximizar o espaço privado, alcançando a maior quantidade de casas
possíveis (Figura 4).

Figura 4. Vista panorâmica do Vista Bela. Fonte: site da construtora Protenge Engenharia, em 29/07/2014.

Portanto foram muitos os impactos gerados na vida dos novos moradores, devido à ausência de
Unidade Básica de Saúde, de escola, de áreas de abastecimento das necessidades básicas, além
do aumento do percurso casa/trabalho. Segundo Lavos (2009), esses novos bairros estão
excluídos das centralidades e dos serviços urbanos em função da especulação imobiliária. E para
Maricato (2001), o PMCMV tem interesse apenas na quantidade de moradias e não em sua
condição urbana.
3.2

Setor terciário no Residencial Vista Bela

Rotem‐Mindali (2012) faz a correlação entre áreas residenciais e setores varejistas e afirma que
onde existe a demanda será realizada a oferta. Afirma ainda que o tamanho do mercado é
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definido pela renda da população e insere a acessibilidade como uma condição necessária para
desenvolvimento da atividade de varejo.
Por meio do mapeamento do comércio realizado no empreendimento, em três momentos ‐
Outubro de 2012 (um ano e quatro meses após entrega do primeiro lote de casas); Dezembro
de 2013 (dois anos e meio após a entrega do primeiro lote) e em Julho de 2014 (momento atual)
‐ percebe‐se um crescimento gradativo desses estabelecimentos: na primeira visita (2012)
levantou‐se 26 unidades comerciais; no segundo momento (2013), esse número cresceu para
73 estabelecimentos e, no levantamento realizado recentemente (2014) constatou‐se 82
unidades, além dos comércios instalados nas proximidades para atender a população do Vista
Bela, desde 2013.

Figura 5. Levantamento de uso e ocupação do solo (Outubro/2012). Figura 6 . Levantamento de uso e ocupação do
solo (Dezembro/2013).

Observa‐se o avanço no número de estabelecimentos entre o primeiro e o segundo
levantamento, no intervalo de um ano triplicou‐se o número de unidades habitacionais com
algum tipo de comércio ou serviço. As Figuras 5, 6 e 7 identificam o perímetro do
empreendimento, as unidades do setor terciário e o comercio no bairro adjacente, com o
objetivo de atender a demanda gerada do Vista Bela. Segundo Rotem‐Mindali (2012) a oferta
caminha sempre em direção à demanda, principalmente em relação ao comércio varejista em
áreas residenciais.

Figura 7. Levantamento de uso e ocupação do solo ( Julho/2014)

Os 82 estabelecimentos foram agrupados de acordo com o ramo de produtos comercializados.
Observa‐se o destaque da categoria do setor alimentício – seja para preparo e consumo
doméstico ou para lazer. Este tipo de comércio é considerado de fácil ingresso, em virtude do
baixo capital inicial e existência de consumidores (Figura 8).
Os estabelecimentos do setor terciário no Vista Bela comercializam produtos para atender as
necessidades básicas, de uso cotidiano dos moradores e, devido à proximidade com as
residências, é facilmente acessível. O grande número de comércios relacionados a alimentação
fortalece as características de um comércio local. O setor terciário no bairro pode ser
correlacionado também à categoria de comércio não planejado, ou seja, um varejo de origem
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espontânea, onde o comércio se instala em edifícios construídos ou não para esta finalidade
(Vargas; Mendes, 1999). Segundo Rotem‐Mindali (2012) esses centros podem evoluir ao longo
do tempo, adequando‐se à demanda dos consumidores de forma flexível.

Figura 8. Quadro de categorias de comércio e serviços levantadas no Vista Bela.

3.3

Análise dos comerciantes no bairro

Para compreender o surgimento do setor terciário no bairro, foi elaborada uma ferramenta de
coleta de dados – questionário – aplicada a 31 empreendedores que realizam algum tipo de
atividade terciária no residencial Vista Bela. O questionário aborda questões como: identificação
do comércio, tipologia, funcionamento, administração, produtos comercializados e perguntas
relacionadas à inserção do comerciante no mercado informal.
Entre os participantes da pesquisa, 74,2% residem na mesma unidade habitacional e 25,8% têm
o Vista Bela como seu local de trabalho. Entre estes tem‐se os vendedores ambulantes (internos
e externos), comerciantes que arrendaram parte do lote de moradores e aqueles que
compraram um estabelecimento comercial já consolidado em uma residência (Figura 09).
Os comércios podem ser considerados como independentes por apresentarem algumas das
seguintes características elencadas por Vargas (2000): ausência de visão empresarial, baixa
qualificação, idade avançada, conservadorismo, resistência à mudança, pouca preocupação com
o espaço físico e desconsideração para com o mercado.
A maioria dos comerciantes entrevistados mudou‐se para o bairro em 2011 (61,3%) e 12,9%
destes comerciantes não são moradores. No gráfico verifica‐se que no primeiro ano, 19,4% dos
participantes da pesquisa já haviam instalado seus comércios. No entanto, o maior número de
abertura de comércios ocorreu em 2012 (35,5%). No ano seguinte 22,6% dos entrevistados
iniciaram suas atividades comerciais e, 22,6% do total, iniciaram no primeiro semestre de 2014.
Esses dados revelam o acréscimo de unidades comerciais no bairro, evidenciando o surgimento
de atividades para suprir necessidades diárias.

Figura 9. Data de mudança dos comerciantes e data da abertura dos comércios.

Quanto à origem dos moradores que atuam no comércio, os dados foram sobrepostos em um
gráfico de dispersão, demonstrando que: 50% dos comerciantes moravam em casa alugada e já
atuavam no ramo comercial e, o a outra metade iniciou essas atividades após adquirir a casa
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própria no Vista Bela. No caso dos comerciantes oriundos de assentamentos irregulares, a
maioria já praticava a atividade comercial e transportou esta para bairro atual. Infere‐se que
alguns moradores viram no Vista Bela um novo mercado consumidor para os seus produtos e
outros inseriram novos produtos de acordo com o perfil e necessidades da população (Figura
10). Ambos os casos revelam a importância econômica desta atividade para geração de renda
da família.

Figura 10. Diagrama de dispersão: atuação anterior no comércio e origem dos respondentes.

A maioria dos proprietários de estabelecimentos entrevistados enquadra‐se nas características
do setor informal elencadas por Cacciamali (2000). No primeiro item, apenas um dos comércios
não é de propriedade familiar. No quesito origem e aporte próprio dos recursos, 83,9% dos
respondentes iniciou o comércio com seu próprio capital, as origens dos recursos são diversas:
rescisão do emprego anterior, economias, capital de giro de outros negócios, ganho de ação
judicial, lucro de outros comércios, herança, compra de estoque parcelada e venda de carro.
Entre os 16,1% as fontes foram: empréstimos e financiamento em banco e empréstimos de
familiares e amigos (Tabela 1).
Tabela 1 ‐ Características do setor informal, encontradas no Vista Bela.

Não
Sim

Propriedade
familiar

Recursos
próprios

Pequena
escala de
produção

Facilidade
de
ingresso

(%)
3,2
96,8

(%)
16,1
83,9

(%)
12,9
87,1

(%)
22,6
77,4

Uso
intensivo
do
trabalho e
tecnologia
adaptada
(%)
9,7
90,3

Habilidades
a parte do
sist. Escolar

Competitividade
e não
regulamentação

(%)
3,2
96,8

(%)
41,9
58,1

Nota: Esta tabela foi elaborada pela autora com base no trabalho de CACCIMALI (2000).

O porte dos estabelecimentos e volume de vendas indica estabelecimentos de pequena escala.
77,4% dos comerciantes encontraram boa recepção no Vista Bela, porém 22,6% relataram
dificuldade em ingressar no mercado. Não foi verificado uso de nenhum tipo de tecnologia nos
comércios. Apenas o mercado, maior estabelecimento do bairro, utiliza um sistema
informatizado de caixa e um dos bazares possui máquina de recarga de créditos no celular. As
habilidades profissionais dos comerciantes, na maioria foram adquiridas à parte do sistema
escolar de ensino; e por fim, quanto à participação em mercados competitivos, 58,1% dos
proprietários acreditam que há alta concorrência entre os comércios do bairro.
Quando questionados sobre os lucros do negócio, 84% afirmam que os rendimentos adquiridos
cumprem apenas a função de suprir as necessidades básicas da casa, caracterizando um
comércio de subsistência. Os outros 16% acreditam que os lucros contribuíram na melhora do
nível de vida e proporcionaram a aquisição de bens, como automóvel. Estes últimos alegam que
o lucro obtido no comércio ou serviço pode dar suporte a uma condição melhor de qualidade
de vida.
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A análise dos dados aponta para a necessidade de revisão das diretrizes e parâmetros dos
programas habitacionais vigentes para inserção de princípios básicos da sustentabilidade
econômica e social.
4

CONCLUSÃO

Por meio dos dados apresentados, percebe‐se a importância do comércio nestes
empreendimentos de habitação de interesse social. Conclui‐se que o setor terciário ocupa não
apenas o papel de abastecimento desta população com acesso às necessidades diárias a pé, mas
também, de relevância socioeconômica se consideramos como fator de geração de renda.
O movimento do urbanismo sustentável aponta para problemas estruturais de nossas cidades e
Farr (2013) defende que o bom planejamento urbano diz respeito à cidade como um todo e
aponta para a falta de comércio e empregos próximos à moradia como uma das questões de
sustentabilidade urbana.
Portanto, por meio da análise da legislação do PMCMV e da situação constatada no estudo de
caso evidencia‐se o fato da necessidade de correlacionar a política habitacional com as sociais e
as econômicas. Nesse sentido, o comércio e o serviço devem ser considerados devido aos
seguintes fatores: geração de receita e renda; geração de oportunidades de trabalho;
abastecimento da população nas diversas escalas de consumo; reforço da centralidade; reforço
da atratividade urbana; e por fim, interferência na qualidade de vida urbana em sentido amplo
que inclui desde as possibilidades de consumo até a qualidade do ambiente urbano (ambiente
construído, e oportunidades), na escala local e regional (Vargas, 2000).
Verifica‐se que os princípios de sustentabilidade urbana expostos contribuem para reavaliação
dos projetos habitacionais, agregando qualidade aos espaços para garantir efetivamente o
direito à moradia adequada em termos holísticos para buscarmos a sustentabilidade econômica,
social e ambiental de nossas cidades.
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ABSTRACT: The processes of urban expansion and transformation, through which they pass most
medium and large cities, often with undue encroachment on slopes, margins of rivers and
natural areas, end up generating serious social and environmental problems. Environmental
concerns, increasingly fall in the urbanization process, bringing new proposals for planning and
land management, advancing the prospect of a systemic perspective, using new techniques for
monitoring and evaluation. In this study a literature review was conducted addressing urban
sprawl, sustainable development and tools for planning and municipal management, with the
focus on the city of Teresina, Piauí State, Brazil. It was initially observed that missing information,
control, monitoring and cross‐checking to provide linkage between planning and planned
actions.
Keywords: Urban Sprawl, Sustainability, Planning and Environmental Management.
RESUMO: Os processos de expansão e transformação urbana, pelos quais passam a maioria das
médias e grandes cidades brasileiras, muitas vezes com a ocupação indevida de áreas de
encostas, de margens de rios e de áreas naturais, terminam por gerar graves problemas
socioambientais. As preocupações ambientais, cada vez mais, se inserem no processo de
urbanização, trazendo novas propostas para o planejamento e ordenamento do território, que
avançam na perspectiva de um olhar sistêmico, com utilização de novas técnicas de
monitoramento e avaliação. Neste trabalho foi realizada revisão bibliográfica abordando
expansão urbana, desenvolvimento sustentável e instrumentos para o planejamento e gestão
municipal, tendo como enfoque a cidade de Teresina, estado do Piauí, Brasil. Foi observado,
inicialmente, que faltam informações, controle, monitoramento e cruzamento de dados, para
proporcionar articulação entre planejamento e ações previstas.
Palavras‐chave: Expansão Urbana, Sustentabilidade, Planejamento e Gestão Ambiental.
1

INTRODUÇÃO

A crise ambiental atual é apontada por muitos estudiosos como reflexo da busca desenfreada
do homem pelo crescimento econômico e á ocupação ampla e intensa de todos os espaços. O
homem apropria‐se e transforma a natureza para garantir as condições necessárias para sua
sobrevivência. No entanto, esta busca pelo desenvolvimento, tem exaurido os recursos e dimi‐
nuído o poder da natureza de recompor‐se. E esta crise fica mais evidente nas cidades, onde o
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meio físico, como suporte das atividades humanas é mais requisitado, refletindo‐se na ocupação
e organização do território (Rodriguez& Silva, 2013).
A expansão urbana, ou como definem Nascimento & Matias (2011), a expansão horizontal das
cidades é uma realidade mundial. Cada vez mais, as cidades se tornam o centro das realizações
humanas e um polo atrativo de oportunidades. No entanto, o visível crescimento urbano e po‐
pulacional, também, traz problemas ambientais e de gestão. Há demanda crescente por habita‐
ção, infraestrutura, saneamento, serviços de saúde e educação, etc.
À medida que cresce, a cidade ocupa áreas de encostas, margens de rios e áreas naturais. A
expansão do perímetro urbano para construção de conjuntos habitacionais ou mesmo regulari‐
zações de ocupações espontâneas são realidades nas “urbes” brasileiras. Tudo isto, segundo
Braga (2001, p. 95) “tem causado a degradação progressiva de áreas de mananciais, com a im‐
plantação de loteamentos irregulares e a instalação de usos e índices de ocupação incompatíveis
com a capacidade de suporte do meio”.
As preocupações ambientais, cada vez mais se inserem no processo de urbanização, trazendo
novas propostas para o planejamento e ordenamento do território, que avançam numa pers‐
pectiva de um olhar sistêmico, com utilização de novas técnicas de monitoramento e avaliação.
Para Rodriguez & Silva (2013, p. 337) gestão ambiental é “um processo de aplicação, gestão e
exploração de recursos e serviços dos espaços e áreas do território a partir de uma perspectiva
ambientalmente racional e equilibrada”. Dentre os instrumentos de gestão ambiental em nível
municipal, o Plano Diretor, é considerado o principal instrumento de controle e ordenamento
de conflitos no processo do uso e ocupação do solo.
Teresina, capital do estado do Piauí, apresenta os mesmos problemas das cidades brasileiras
marcadas por uma expansão urbana crescente e desordenada, perversa e desigual. Tem‐se gran‐
des conjuntos habitacionais, como é o caso do conjunto Jacinta Andrade, com previsão de 4.300
unidades, recentemente construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida, situado na região
norte da cidade, ou ainda, ocupações irregulares, como vilas e favelas, sem infraestrutura ade‐
quada ou serviços básicos.
Apesar de considerada uma cidade planejada na sua origem, efetivamente seu primeiro plano
urbano é de 1969, Plano Diretor Local Integrado (PDLI), depois veio o de 1977, I Plano Estrutural
de Teresina (I PET), ambos com poucas aplicações, devido principalmente à falta de legislação
que os amparasse. Depois, têm‐se o II Plano Estrutural de Teresina (II PET), de 1988, com legis‐
lação em vigor até 2002 e o atual Plano de Desenvolvimento Sustentável ‐ Teresina Agenda
2015, de 2002 e legislações complementares em 2006 e 2011.
No entanto, o que se constata inicialmente, é que estes planos buscam crescimento econômico
sem observar critérios ambientais na gestão urbana. Faltam informações, controle, monitora‐
mento e cruzamento de dados, um planejamento que articule todas as ações.
Neste artigo são discutidos aspectos relacionados à expansão urbana e a incorporação de novas
áreas ao espaço da cidade, abordando a atuação dos planos diretores e os novos desafios apre‐
sentados ao planejamento urbano e seu papel de gerir espaços socialmente mais justos e sus‐
tentáveis, tendo como enfoque a cidade de Teresina, Piauí.
2

EXPANSÃO URBANA E A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Desde o ressurgimento das cidades, no final da Idade Média, os aglomerados urbanos enfrentam
desafios de gestão e conflitos de interesses. As cidades, como citam Leite & Awad (2012, p.1)
“são o maior artefato já criado pelo homem. Sempre foram objetos de desejos, desafios, opor‐
tunidades e sonhos”.
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O processo de urbanização é um fenômeno mundial. Em 1950, somente um quarto da popula‐
ção do planeta vivia em cidades. Já se caminha para um percentual próximo dos 80% segundo a
ONU.
Como esclarece estudiosos da cidade e da produção do espaço como Correa (1989), Santos
(1997) e Lopes (1998), as cidades são polo de atração já que os benefícios de acesso a bens e
serviços são mais vantajosos que os problemas de congestão, poluição, exclusão, informalidade
e violência. Além disto, a terra com sua condição particular de mercadoria, associada aos seus
diferentes usos, torna o território fragmentado e desigual.
A expansão urbana é apontada por Nascimento & Matias (2011, p.67) como “uma das expres‐
sões mais concretas do processo de produção do espaço” no mundo de hoje. A concentração
espacial de pessoas no espaço urbano devido ao trabalho e ao consumo, promove o desenvol‐
vimento e acelera a reprodução do capital, o que aumenta ainda mais o crescimento populaci‐
onal e a necessidade cada vez maior de espaço.
Os agentes sociais que participam da produção e consumo do espaço urbano surgem da dinâ‐
mica de acumulação de capital, das relações de produção e conflitos de classes. Neste sentido,
Rolnik (2008, p. 23) coloca que a acelerada urbanização brasileira “ocorreu sob a égide de um
modelo de desenvolvimento urbano que privou as faixas de menor renda de condições básicas
de urbanidade, de inserção efetiva à cidade”. Para Farina (2006, p.3), o Brasil, de economia pe‐
riférica na lógica capitalista, adotou políticas que resultaram “na implantação de um modelo de
desenvolvimento de base urbano‐industrial, com a exploração incontrolada dos recursos”, que
levaram “à deterioração dos ambientes naturais e à ocupação desordenada das áreas urbanas”.
As cidades de hoje são a expressão destas diferenças e como explica Araújo (2006, p. 146), “[...]
são marcadas pelo fenômeno urbano, que produz espaços de privilégio e exclusão, de especu‐
lação e de inovação, com transformações ambientais que provocam incerteza quanto ao futuro
das cidades”.
A atual crise urbana, que se mostra nas contradições espaciais observadas na cidade é descrita
por Acselrad (2004, p. 35), como a “dualização funcional da cidade entre áreas ricas e relativa‐
mente mais protegidas e áreas pobres submetidas a todo tipo de risco urbano”.
Até bem pouco tempo atrás, o modelo de urbanização que se buscou foi o de uma ocupação de
espaços, visando o crescimento econômico, o que gerou uma cidade desigual com sérios pro‐
blemas socioambientais. E acompanhando este processo de expansão econômica, um modelo
de planejamento fragmentado, com foco na localização dos usos do solo e na implantação de
infraestrutura (Farina, 2006).
Para alguns estudiosos, o modelo de cidade mais compacta com maior controle da expansão
urbana seria uma solução aceitável. Gonçalves (2011), por exemplo, acha que há vantagens no
adensamento urbano, pois implica no uso mais eficiente dos recursos, pela proximidade entre
as atividades socioeconômicas de um ambiente urbano. Leite & Awad (2012, p. 9), também,
concordam e ressaltam que “as consequências deste espraiamento urbano são dramáticas em
termos de total insustentabilidade ambiental, social, econômica e urbana [...]”.
No entanto, Acselrad (2009, p. 39) alerta que os discursos sobre “sustentabilidade urbana” são
variados e incompletos. Ele afirma que não se pode restringir o conceito de cidades sustentáveis
“[...] às concepções de um urbanismo ecologizado que se satisfaça em promover cidades com‐
pactas, capazes de economizar espaço e energia”. Acselrad (2009, p. 40) afirma que deve ser
buscado “um modelo de desenvolvimento urbano baseado nos princípios de democratização
dos territórios, no combate à segregação sócio‐espacial, na defesa dos direitos de acesso aos
serviços urbanos e na superação da desigualdade social [...]”.
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Portanto, os autores estudados, veem a expansão urbana, seu controle e planejamento, na
busca de uma cidade sustentável, como algo amplo que incorpora não só os aspectos econômi‐
cos, mas principalmente, os sociais e os ambientais, em um contexto democrático e participativo
na superação das desigualdades.
3

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: NOVOS DESAFIOS PARA O PLANEJAMENTO E GES‐
TÃO MUNICIPAL

O desenvolvimento econômico que marcou a era industrial sem preocupações ambientais ca‐
minhou junto com a expansão urbana desordenada, que não compatibilizou natureza e socie‐
dade. No entanto, Farina (2006, p.3) destaca que “a desordem da sociedade, identificada pelos
profundos desequilíbrios sociais e ambientais choca‐se com os anseios de um desenvolvimento
mais amplo, sustentável”.
A sustentabilidade urbana é um tema bastante discutido, sendo uma aproximação mais locali‐
zada das preocupações, em escala mundial, com o desenvolvimento sustentável. Geralmente
associado a crescimento econômico, o termo desenvolvimento ganha novas dimensões, a partir
do final dos anos 1960, quando se somam preocupações ambientais e sociais. Nas discussões
dos problemas ambientais são referências a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambi‐
ente, em 1972; o relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão Mundial para o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (CMMAD), que apresentou um conceito para desenvolvimento sustentável,
em 1987; e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21 Global,
na Rio‐92, em 1992 (Malheiros et al. 2013).
Como explica Florissi (2004, p. 30), o aparecimento do termo desenvolvimento sustentável coin‐
cide com o “despertar humano do limite da duração dos recursos naturais não renováveis”. A
partir de então, busca‐se o aprofundamento e compreensão do conceito, suas dimensões e im‐
plicações.
O desenvolvimento sustentável requer políticas ambientais, novas formas de planejamento ur‐
bano, uso de tecnologias limpas, um ordenamento do território compatível com os ambientes
naturais, mais participação e transparência na utilização dos espaços. Para Farina, (2006, p.7)
“projetar e construir assentamentos humanos em harmonia com a natureza exige consciência
da abrangência do tema e perspectiva no tempo. Exige também um tratamento sistêmico”. Se‐
gundo Rodriguez & Silva (2013, p. 57) “a visão sistêmica representa um salto conceitual para
superar visões fatoriais, mecanicistas e simplificadoras, visões subjetivistas, unidisciplinares, de‐
terministas e excessivamente globalizadoras”.
O dinamismo da expansão urbana e seus aspectos socioambientais trazem mudanças ao plane‐
jamento e gestão das cidades. Rodriguez & Silva (2013, p.155) apontam as diferenças entre o
Planejamento Tradicional e o Planejamento Estratégico, que engloba o Ambiental. Mostram
que, enquanto o Planejamento Tradicional visa estabelecer uma ordem, é determinista, busca
solução única e admite a participação passiva da população, enquanto que, o Planejamento Es‐
tratégico e sua categoria Ambiental é voltado para uma organização multidisciplinar. Desta
forma, o Planejamento Estratégico é sistêmico, buscando soluções abertas com gestão social e
democrática. E concluem, ainda, que só é possível uma “articulação sistêmica, consistente e
abrangente” entre Planejamento e Gestão Ambiental quando se tem uma visão estratégica e
não a tradicional.
No Planejamento Ambiental, Rodriguez & Silva (2013) alertam que é necessário considerar to‐
dos os sistemas ambientais, espaço natural, espaço geográfico, paisagem cultural e território,
num todo, que se articula com o contexto, as relações de interesse, a cultura e demanda da
população local. Os níveis hierárquicos do Planejamento Ambiental, de acordo com a teia de
interligações que afetam, são categorizados pelos autores como: Ordenação e Ordenamento do
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Território, Avaliação de Projetos, Avaliação Estratégica, Gestão Empresarial, Avaliação de Pro‐
dutos e Auditorias Ambientais. Em relação à Ordenação e Ordenamento do Território, os prin‐
cipais instrumentos de Gestão Ambiental, no âmbito municipal são Legislação Ambiental, Lei
Orgânica, Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Postura,
Código Tributário, Código Sanitário.
O Brasil tem avançado no tratamento legal da questão urbana nos últimos anos, exemplo disto
é a Constituição de 1988 e seus artigos 182 e 183, compondo o capítulo da Política Urbana,
tendo como diretrizes o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e estabelecendo
o Plano Diretor como seu principal instrumento (BRASIL, 1988), a Agenda 21 Nacional de 2000
e o Estatuto da Cidade de 2001.
O Plano Diretor se torna, então, um instrumento básico da política municipal de desenvolvi‐
mento e expansão urbana e segundo Braga (2001, p. 97), instrumento definidor “do controle do
uso, ocupação, parcelamento e expansão do solo urbano”, processo mais conhecido como zo‐
neamento urbano. Para Braga (2001), é importante buscar um zoneamento que não divida a
cidade e em que as densidades urbanas sejam feitas, exclusivamente, baseadas na capacidade
de suporte da infraestrutura e do meio ambiente.
No entanto, os desafios enfrentados pelo Estado, em especial o poder público municipal, na
busca da sustentabilidade urbana, são muitos. Faltam recursos e principalmente, informações.
Cada vez mais fica evidente que no processo de construção do desenvolvimento sustentável, a
disponibilização e acesso à informação como base para formulações e implementações de polí‐
ticas locais são importantes para otimizar estruturas e recursos na gestão ambiental urbana
(Malheiros et al., 2013).
Outras dificuldades inerentes ao planejamento municipal são a assimilação de novas tecnolo‐
gias, o desconhecimento da evolução dos processos sociais e a dificuldade de integrar informa‐
ções e equipes multidisciplinares. Segundo Farina (2006, p. 9), as técnicas convencionais de pla‐
nejamento “não têm conseguido acompanhar a velocidade com que o desenvolvimento urbano
ocorre”. Para o autor, uma solução eficaz seria o emprego de técnicas de geoprocessamento
que seriam “mais adequadas para detectar, em tempo quase real, a expansão urbana e as alte‐
rações ambientais decorrentes, contribuindo para maior eficiência da ação dos órgãos de pla‐
nejamento.”
4

O CASO DE TERESINA: EXPANSÃO E PLANOS URBANOS

Teresina é uma cidade de porte médio, mas tem grande influência regional devido a sua locali‐
zação estratégica, situada num dos maiores entroncamentos rodoviários do Nordeste do Brasil.
No eixo leste‐oeste, liga os estados do Ceará, Maranhão e Pará, e no eixo sul, liga‐se à capital
federal, Brasília, e ao estado do Tocantins. Está localizada na margem esquerda do rio Parnaíba,
na confluência com o rio Poti, ficando a 366 km do litoral. Com uma população de 814.230 ha‐
bitantes, tendo 767.557 habitantes residentes na zona urbana e 46.673 habitantes na área rural.
Seu IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) é considerado alto, com taxa de
0,751 (IBGE, 2010). No entanto, os contrastes são visíveis, principalmente sua periferia, onde
estão vilas e favelas como a Vila Irmã Dulce, Parque Jurema, conjuntos habitacionais populares
como o Jacinta Andrade, na zona Norte, e condomínios fechados de alto padrão como Alfhaville
e Aldebaran, na zona Leste.
Criada em 1952 para ser a nova capital do estado do Piauí, Teresina teve como modelo de ocu‐
pação, uma malha xadrez de 43 km², tendo como marco zero a igreja de Nossa Senhora do Am‐
paro e sua praça frontal. Este foi seu primeiro plano urbano definido pelo sistema viário, zone‐
amento baseado na localização das instituições públicas e crescimento limitado pelos 3 km de
quarteirões desenhados no sentido norte‐sul e pelo rio Poti, no sentido leste (Teresina, 1993).
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Nas primeiras décadas após sua fundação o crescimento urbano de Teresina se deu de forma
lenta. Até 1900, a malha ortogonal inicialmente abrigava toda a população (Teresina, 1994).
A partir da década de 1950, a cidade registra crescimentos maiores. Entre 1940 e 1950 a taxa de
crescimento da população urbana foi de 4% e na década seguinte foi de 6,7%. O crescimento
populacional se deve, entre outros fatores, ao aumento do fluxo migratório vindo do interior do
Estado (Teresina, 1979).
Os fluxos migratórios cresceram principalmente na década de 1970, época de maior expansão
do espaço urbano. Consolidou‐se o sistema viário de penetração na cidade com aberturas de
grandes avenidas e se iniciou a ocupação da zona leste, além do rio Poti (Façanha, 1998). O
crescimento urbano de Teresina se deu, não somente em função do incremento natural da po‐
pulação residente, mas, sobretudo, em decorrência do intenso fluxo migratório de cidades de
pequeno porte e de áreas rurais em direção ao município. Em consequência, a cidade de Tere‐
sina passou a deter, isoladamente, quase 40% do contingente urbano do Piauí, confirmando a
tendência de polarização urbana e o peso esmagador da capital em relação aos demais municí‐
pios do Estado (Mendes, 1996).
A construção de conjuntos habitacionais de baixa renda financiada pelo BNH, COHAB, também
facilitou este crescimento. Nas décadas de 1970 e 1980, surgiram novos bairros a partir de con‐
juntos habitacionais populares, como Primavera (1966) e Mocambinho (1979) na zona Norte,
Monte Castelo (1966), Parque Piauí (1968), Bela Vista (1976), Saci (1979) e Promorar (1982) na
zona Sul, Itararé (1977), Tancredo Neves (1985) e Renascença (1986), na zona Sudeste. Até a
extinção do BNH, em 1986, foram construídas em Teresina mais de 38.000 unidades habitacio‐
nais, abrigando mais de 150.000 pessoas (Teresina, 2012).
Ainda hoje, os grandes conjuntos habitacionais fazem parte da construção da cidade, primeiro
mais concentrados nas zonas Sul e Sudeste, e mais recentemente na zona Norte. Grandes pro‐
jetos de estrutura viária e equipamentos foram realizados.
Com a expansão urbana da cidade surge, então, a necessidade de se elaborarem estudos e pla‐
nos de ordenação. O primeiro plano de desenvolvimento urbano, o PDLI (Plano Diretor Local
Integrado), foi elaborado para Teresina em 1969 por uma empresa baiana de consultoria. No
entanto, por falta de uma legislação que o amparasse, este não foi implantado, sendo apenas
realizada a proposta do sistema viário radioconcêntrico e o anel rodoviário. Em 1977 foi elabo‐
rado, então, o I PET (I Plano Estrutural de Teresina) pelo IPAM (Instituto de Planejamento e Ad‐
ministração Municipal) em convênio com a UNB (Universidade de Brasília). Este plano foi instru‐
mentalizado pela Lei nº 1.591, de 31 de agosto de 1978, que procurou fixar padrões de
densidade por zona e um perímetro urbano compatível de 100 hab/ha para 1985. A orientação
fortemente moderno‐funcionalista, com zoneamento de funções baseado em eixos de polariza‐
ção, reforçou o sistema radioconcêntrico da cidade.
Em 1983, foram iniciados estudos para a elaboração de um novo plano, o PDDU (Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano) que não se concretizou. Em abril de 1987, foi realizado o seminário
Planejando Teresina, com o propósito de obter sugestões e soluções para o agravamento dos
problemas urbanos e a formulação do II PET.
O II PET (II Plano Estrutural de Teresina), lei nº 1.932 de 16 de agosto de 1988, tinha como dire‐
trizes no setor político‐administrativo a descentralização pública municipal através da implanta‐
ção de administrações regionais e uma maior participação da comunidade. Nas diretrizes de uso
e ocupação era incentivada a descentralização do Centro (bairro inicial de ocupação) e a ocupa‐
ção da zona leste (Socopo/Pedra Mole e Todos os Santos/São Sebastião), com restrição de cres‐
cimento para a região Sul (área de topografia acidentada e proteção do manancial de abasteci‐
mento d’água) e Norte (concentração de lagoas e áreas alagadiças). Também, propunha como
meta um novo perímetro urbano com projeções de área para ocupação até o ano 2000 e obje‐
tivos de densidade urbana de 70 hab/ha. Ainda, foram propostas, como metas, a indicação de
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zonas residenciais de interesse social em áreas próximas ao local de emprego e à rede de infra‐
estrutura, a implantação de conjuntos habitacionais, localizando‐os em vazios urbanos, meca‐
nismos tributários e incentivos fiscais para estimular o uso de terrenos desocupados, regulari‐
zação de ocupações em área de conflito, a criação do Fundo Municipal de Terras, a determinação
de não ocupação de áreas de mananciais e ao longo dos rios, etc. O II PET veio acompanhado de
leis urbanísticas no sentido de viabilizar a sua implantação (Teresina, 1988).
A construção da ponte sobre o rio Poti, na região Norte de Teresina, estabeleceu um novo vetor
de crescimento naquela direção, fazendo com que em 1992 novas leis fossem sancionadas, obje‐
tivando disciplinar os processos de urbanização ao norte do rio Poti, inclusive a delimitação do
perímetro urbano e dos bairros naquela área. O perímetro urbano, em 1993, tinha no sentido
norte‐sul, 23,5 km e, no sentido leste‐oeste, 16 km, distribuídos de modo fragmentado. A den‐
sidade bruta de Teresina, em 1993, era de 40 hab/ha, valor muito baixo, devido ao grande nú‐
mero de lotes vazios e glebas estocadas para especulação imobiliária (Mendes, 1996). Tanto no
sentido norte‐sul como no sentido leste‐oeste existem áreas densamente ocupadas e grandes
vazios demográficos como se observa na figura 01, com a evolução urbana de Teresina até 2000.
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Figura 1. Evolução Urbana de Teresina até 2000

Em linhas gerais, as diretrizes do II PET se alinhavam com a Constituição de 1988, em que parti‐
cipação da população e preocupações sociais estavam presentes. No entanto, na prática, o que
se observou foi um crescimento urbano disperso, em que as zonas Norte e Sul se configuram
como áreas de conjuntos habitacionais e população de baixa renda, e zona Leste, com cresci‐
mento de médio e alto padrão, sendo a área mais valorizada da cidade (Rodrigues et al. 2013).
Também a ocupação de margens de rios e lagoas na zona Norte tornou‐se um problema social
e ambiental.
Até 2000, Teresina ainda era regida pela legislação de 1988 e as leis que a alteraram. Esta estava
ultrapassada face às mudanças e transformações ocorridas na cidade, marcadas pela expansão
urbana, aumento de vilas e favelas e a verticalização Este processo deixa, segundo Lima (2011,
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p. 8) “antever a insuficiência dos instrumentos urbanísticos para responder às exigências da di‐
nâmica espacial e social”
Então, após a aprovação do Estatuto das Cidades, em 2001, inicia‐se em Teresina, o Congresso
da Cidade, evento que busca abrir uma discussão para a elaboração da Teresina Agenda 2015 –
Plano de Desenvolvimento Sustentável concluído em 2002. Dentre os pontos fracos apontados
estavam a grande extensão do perímetro urbano da cidade, os vazios urbanos, a ocupação de‐
sordenada do solo urbano com loteamentos irregulares e o desaparelhamento do setor público
na área de controle urbanístico (Teresina, 2002).
Dentre os problemas ambientais enfrentados pelo município de Teresina destacou‐se a drena‐
gem urbana precária já que o esgoto sanitário atende menos de 20% da população; o aterro
sanitário, que por não seguir as normas legais é chamado “controlado”; o desmatamento; as
queimadas; a mobilidade e o transporte urbano. A administração municipal tem consciência
destes problemas, mas os Planos de Drenagem Urbana, Saneamento e Mobilidade se arrastam
em sua aprovação, captação de recursos, licitação e ação. Além, é claro, do já citado desapare‐
lhamento do órgão público no controle e monitoramento de sua execução.
Em 2006, a lei nº 3151/2002 foi alterada pela lei nº 3558/2006, aprovando o plano diretor e
nomeando‐o Plano de Desenvolvimento Sustentável ‐ Teresina Agenda 2015. A instrumentali‐
zação do plano, por meio de leis de zoneamento, uso e ocupação do solo, vem acontecendo
lentamente. As leis de delimitação do perímetro urbano, parcelamento do solo e ocupação do
solo foram publicadas em outubro de 2006.
Como apontam estudos de Rodrigues et al. (2013), elementos como a instalação de empreendi‐
mentos importantes, a abertura de eixos viários e a implantação de conjuntos habitacionais se
destacam como os principais vetores da expansão de Teresina. Reflexos do modelo de planeja‐
mento baseado no desenvolvimento econômico que visa principalmente, “localizar usos de solo
e projetar infraestrutura”. Para Rodrigues et al. (2013), também, não avançam os dois últimos
planos, pois “trazem apenas diretrizes gerais como a descentralização da cidade e a ocupação
dos vazios urbanos”
Teresina, uma cidade de quase um milhão de habitantes, banhada por dois rios, Poti e Parnaíba,
tem apenas 15,2% de sua população com esgoto tratado. Isto se reflete no tapete verde de
aguapés que sufoca o rio Poti devido à poluição, e no assoreamento, visível no aumento de ban‐
cos de areia presentes no rio Parnaíba. A questão ambiental ainda está muito restrita à reserva
de áreas para preservação.
Segundo o censo de 2010, 16% da população teresinense vive em vilas, favelas e invasões. Este
quadro se apresenta, apesar das políticas de construção habitacional marcantes em toda a his‐
tória do crescimento da cidade. Em Teresina, do início da década de 1990 até o término de 2001,
foram entregues 14.086 unidades habitacionais. Assim, apontando para mais de 30% da popu‐
lação residente em Teresina morando em unidade de conjunto habitacional, segundo dados le‐
vantados em 2001, do documento Teresina Agenda 2015 (TERESINA, 2008). De 2001 a 2012
acrescentou‐se a este quadro mais 19.051 unidades habitacionais (TERESINA, 2012).
Ou seja, ao prover a construção de grandes conjuntos habitacionais na periferia da cidade, jus‐
tificada pelos altos custos de uma implantação mais próxima, devido ao valor da terra e a fatores
ligados a disponibilidades de grandes lotes, além de incentivar o crescimento horizontal, pro‐
movendo os vazios urbanos, os desmatamentos, os contrastes espaciais e sociais, o poder pú‐
blico ampliou a dicotomia centro ‐ periferia.
Enfim, o acelerado processo de transformação pelo qual passam as cidades, hoje, exige um pla‐
nejamento também mais dinâmico, em que todos os dados e planos setoriais se integrem para
se obter uma visão global e, dessa forma, o monitoramento e acompanhamento sejam ações
continuadas.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os autores estudados, afirmam que o Planejamento e Gestão Ambiental devem conside‐
rar o equilibrio entre o homem e seu ambiente, como sistemas que interagem de forma com‐
plexa, numa teia de interligação que afetam todo o conjunto. Num primeiro momento, os planos
buscavam atender necessidades imediatas da oferta urbana (solo, infraestrutura, equipamen‐
tos), dando ênfase à infraestrutura e uso do solo, sem considerar os aspectos socioambientais.
Atualmente, busca‐se atender à demanda urbana, principalmente visando o bem estar dos ci‐
dadãos e critérios de desenvolvimento sustentável, levando em consideração as inter‐relações
entre a sociedade e a natureza. Não basta apenas atender a demanda por infraestrutura, nem
tão somente delimitar as áreas de preservação, devendo a gestão urbana promover a combina‐
ção de ações urbanísticas, sociais, econômicas, ambientais, buscando a participação e justiça na
distribuição equânime dos benefícios urbanos.
Os planos devem ser pensados de modo contínuo, identificando ações e formulando indicadores
de monitoramento e acompanhamento de execução e resultados, envolvendo, dessa forma,
toda a comunidade neste processo. Entende‐se que é complexo e difícil, e requer renovação das
estruturas públicas e participação de todos os atores, pois o conhecimento, informações, dados,
novas tecnologias, parcerias são necessárias para aprimorar o processo de planejamento e ges‐
tão urbana.
Em Teresina, a falta de continuidade das ações e planos, a ineficiência da máquina administra‐
tiva em monitorar e acompanhar o processo, a inexpressiva participação da população (univer‐
didades, pesquisadores, administradores, empresários, ONGs) e, principalmente, a desatualiza‐
ção de informações e técnicas são fortes entraves no Planejamento e Gestão Municipal na busca
de uma cidade mais sustentável.
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ABSTRACT: Brazilian urbanization induces part of the population to live precariously in
hazardous areas. Environmental injustice worsens in urban areas, with inadequate morphology,
functionality and infrastructure of collective use areas. Given a huge housing deficit, the federal
government has introduced a social housing policy based mainly on construction projects
conducted by the private initiative. This article, based on a thesis of 2013, analyzes a housing
project in Campinas, SP, which received families who were under the risk of floods and
landslides. It attempts to point to methods for more sustainable projects. The study involved
Google Earth images (2002‐2013) analyses, flyby studies (2012 – 2013), questionnaires and
sunlight simulation studies with the aid of Revit program. Impact of the development in the
region may be observed and some flaws in the program revealed relative to poor urban insertion
of the project, proximity to environmentally vulnerable areas, as well as implantation without
insolation studies.
Keywords: Social housing, risk areas, sustainable solutions, Minha Casa Minha Vida Program.
RESUMO: A urbanização brasileira impõe parte da população a habitar de modo precário em
áreas de risco. Não é de hoje que a injustiça ambiental se agudiza no meio urbano, com
inadequação da morfologia, funcionalidade e infraestrutura dos espaços uso coletivo. Dado o
enorme déficit de moradias, o Governo Federal instituiu uma política de habitação social
baseada principalmente na construção de conjuntos pela iniciativa privada, investindo, pela
primeira vez, um montante jamais visto para esse fim. Esse artigo, baseado em dissertação de
2013, analisa empreendimento em Campinas, SP, que recebeu famílias que sofriam risco de
inundação e desbarracamentos. Busca indicar métodos para projetos mais sustentáveis. A
pesquisa envolveu análises de imagens do Google Earth (2002 a 2013), sobrevoos de 2012 e
2013, questionários e simulação de incidência solar com auxílio do programa Revit. Observa‐se
o impacto do empreendimento na região e são reveladas algumas falhas no Programa,
relacionados à má inserção urbana do conjunto, proximidade de áreas ambientalmente
sensíveis, bem como implantação sem estudos de insolação.
Palavras‐chave: Habitação social, áreas de risco, soluções sustentáveis, Programa Minha Casa
Minha Vida.
1

INTRODUÇÃO

No Brasil foram registrados nada menos que 31.723 desastres naturais entre os anos de 1991 e
2010 (Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 2012), sendo que, dentre os 12 tipos de riscos
classificados, os três quantitativamente mais expressivos foram às estiagens ou secas, as
inundações ou alagamentos e os movimentos de massa (NAME e BUENO, 2013).
Da classificação com 12 tipos de riscos, dois que afetaram mais de 96 milhões de pessoas no período [...] Apesar
de secas serem muito comuns nas mesorregiões Nordeste e Sul do país, são os dois últimos tipos de desastre que
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geram mais impacto sobre as populações: enquanto 10% dos mortos foram vítimas de estiagens e secas, 43% e
20% dos mortos foram respectivamente vítimas de inundações bruscas e de movimentos de massa (NAME e
BUENO, 2013).

Os locais onde mais se agravam os riscos e danos afetados por efeitos negativos das chuvas
intensas no Brasil são as cidades e metrópoles, em decorrência do avanço do uso e ocupação do
solo predatório. (NAME e BUENO, 2013).
Do conjunto de ocorrências recentes [...] destacam‐se: em 2010, chuvas intensas nos estados de Alagoas e
Pernambuco resultaram respectivamente em 56 e 20 mortos e 53.123 e 82.609 desabrigados, além da destruição
de pontes e prédios públicos. Em 2011, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, escorregamentos
desencadeados por chuvas intensas mataram 916 pessoas e afetaram mais de 90.000. No mesmo ano, no estado
de Santa Catarina, Região Sul, chuvas causaram 20.970 desabrigados e 178.509 desalojados, além de seis mortos
(Cf. http://s2id.integracao.gov.br).

Parte dos problemas ambientais urbanos também pode ser explicada pela relação entre
industrialização e urbanização. A presença de indústrias alterou as funções das cidades,
inicialmente voltadas ao comércio e à distribuição de mercadorias. Para Ribeiro, “a cidade
passou a desempenhar também a função de produtora de mercadorias” (RIBEIRO, 2008).
Maricato afirma que a moradia é uma mercadoria especial, pois apresenta valor de uso sendo
necessidade humana, produzida, entretanto, no contexto capitalista (MARICATO, 1997).
Não trataremos nesse texto o aprofundamento dessa questão em específico, mas sim de um
estudo de caso feito em Campinas‐ SP, relacionando a questões habitacional e ambiental às
caracteríticas paramétricas de arquitetura e urbanismo, para entender um processo de
modificação do solo urbano com a implantação de um empreendimento habitacional do
Programa Minha Casa Minha Vida.
Assis, Valadares e Souza (1995) propõem inclusão na legislação urbana e edilícia de exigência de
acesso solar (no mínimo uma hora de sol no solstício de inverno) em qualquer fachada que não
esteja orientada para o quadrante sul, com tolerância de mais ou menos 15º (VOSGUERITCHIAN
e SAMORA, 2006). Segundo Duarte (2001) na legislação europeia é obrigatória que janelas
possam ser abertas, o que ocorre nos EUA, o que induz à climatização artificial ou extremo
desconforto. Assim, diferenças de concepção de legislação induzem falta de cuidados no projeto
arquitetônico, com impactos no bem‐estar, na saúde e no consumo de energia.
2

CAMPINAS E A QUESTÃO HABITACIONAL – OBJETO DE ESTUDO

A precariedade habitacional em Campinas está relacionada ao desenvolvimento urbano da cidade
que foi marcado, nas últimas décadas, por diferentes processos de ocupação urbana em sua
macrorregião. Campinas caracteriza‐se por duas formas antagônicas de suburbanização com uso
habitacional: a dos condomínios horizontais fechados, ocupados por camadas de renda média e
alta, e dos loteamentos e bairros populares periféricos.
Este modelo de urbanização disperso, fragmentado e excludente concentra a precariedade
habitacional nas regiões sul, sudoeste e noroeste. Os tipos predominantes de assentamentos
precários nestes locais são as favelas e os loteamentos irregulares. As situações de risco ocorrem,
sobretudo, nas margens de rios ou córregos, sujeitas a inundação. Também é notável a ocupação
de encostas íngremes. Diferentes núcleos urbanos precários se instalaram neste território desde
a década de 1940, a partir do vetor sudoeste de expansão da mancha urbana, que tem como eixo
principal a Rodovia Anhanguera. Acompanhada de loteamentos privados, empreendimentos
habitacionais públicos e áreas mantidas vagas, esta expansão foi fortemente influenciada pela
implantação de indústrias ao longo da rodovia Anhanghera. Justamente nesse vetor de expansão
urbana está localizado o recorte dessa pesquisa, local marcado pela escassez ou mesmo carência
de serviços e equipamentos públicos, onde estão sendo construídos conjuntos habitacionais para
população de baixa ou sem renda.
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Em julho de 2009 foi instituído, pela lei federal nº 11.977/09, o Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV), que tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas
unidades habitacionais ou a requalificação de imóveis urbanos. O programa do Governo Federal
do Brasil trouxe a perspectiva de atendimento em larga escala ao déficit habitacional na faixa de
mais baixa renda – 0 a 3 salários mínimos – colocando a iniciativa privada como principal agente
de operacionalização da produção habitacional. Tal modelo de produção, promoção e moradia
apresenta aspectos positivos e outros que devem ser vistos com maiores detalhes. Se, por um
lado, o programa tem como objetivo prover moradia/habitação segura e de qualidade para a
população de baixa renda, com subsídios diretos para os adquirentes, conforme a renda. Outro
aspecto que não pode ser ignorado é a questão da inserção desses empreendimentos na malha
urbana, além de outros aspectos já analisados em literatura recente.
No caso de Campinas, parte dessas habitações é destinada à população reassentada que vive em
locais de riscos, como prevê o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (2011). Os locais
mais afastados têm recebido os novos conjuntos para reassentamento da população. É o caso dos
moradores que vivem à beira do ribeirão Piçarrão, no Jardim Florence II, região sudoeste de
Campinas. Parte dessa população está sendo reassentada para dois empreendimentos do PMCMV
– Residencial Sirius II e Jardim Bassoli, juntamente com famílias de outras 12 favelas de Campinas,
o que implica em diversas mudanças na dinâmica social do bairro.
3

MODIFICAÇÕES DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Para analisar a modificação do uso e ocupação do solo ao longo do tempo foram utilizadas
imagens do Google Earth, (Figuras 1 e 2) destacando‐se o local do Jardim Florence II e do
Residencial Sirius, em 2002 e 2013, com drástica transformação da paisagem e quantidade de
áreas permeáveis.

Figuras 1 e 2: Imagens da área de estudo em 2002 e 2013. Fonte Google Earth, 2013

A construção do Residencial Sirius resultou em uma área aproximada de 160 mil metros qua‐
drados de área impermeabilizada. Duas áreas verdes em meia lua, logo abaixo do Residencial
Sirius são nascentes próximas ao empreendimento. Certamente, isso gera uma modificação na
dinâmica hídrica do entorno com redução da área permeável e aumento do escoamento
superficial. Apesar do aumento da população, pode‐se observar que houve pequenas
modificações no sistema viário. Ao mesmo tempo, o bairro Jardim Florence II não parece sofrer
muitas modificações, como mostram as imagens. Um dos possíveis motivos é a localização do
bairro, entre duas barreiras físicas: de um lado o ribeirão Piçarrão e do outro os trilhos
ferroviários do Corredor de Exportação. Outro motivo de pouca modificação visível em foto
aérea seria o critério de remoção das casas junto ao ribeiraão – uma faixa de 15 metros.

4

ENTORNO URBANÍSTICO E DESENHO URBANO

As análises do entorno urbanístico foram feitas com base em imagens do Google Earth, fotos de
sobrevoo de 2012 e 2013, visitas de campo, questionários e entrevistas com a população.

1603

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

Figuras 3 e 4: Foto do Residencial Sirius. Fonte: Jonathas Magalhães, 2013. E Laura Bueno, 2013

Nas Figuras 3 e 4 nota‐se a ausência de urbanização no entorno dos conjuntos habitacionais
exclusivamente residenciais. A ausência e ou a distância de comércio induziu que moradores
montassem barracas de comércio em volta do empreendimento. Os trilhos são uma barreira
física entre o Residencial Sirius e o bairro Jardim Florence II, local onde, muitas das famílias
moravam. A presença dessa barreira física faz com que parte dos moradores se submeta a riscos
de vida ao atravessar a ferovia, poia a única travessia é a Avenida John Boyd Dunlop, a mais de
2 km do conjunto.
O transporte mais utilizado pelos moradores é o ônibus. Segundo relato de morador do local,
quando as famílias se mudaram não havia transporte público e tinham que andar bastante até
chegar ao ponto de ônibus mais próximo. Após uma movimentação dos moradores, a imprensa
foi chamada e 15 dias após o episódio a Prefeitura colocou uma parada próxima, o que segundo
ele, facilitou bastante “mas ainda não é o ideal”.
Quando aplicados os questionários, foram reconhecidas algumas insatisfações quanto à
distância ou falta de equipamentos públicos mais próximos. A maioria das famílias entrevistadas
alegou utilizar os serviços e comércio do Jardim Florence II. Alguns alertaram que os serviços são
bons, porém insuficientes, pois os usuários estão aumentando.
A repetição do desenho urbano unifuncional e da planta dos edifícios gera um ar de monoto‐nia
e homogeneidade na paisagem (Figuras 3, 5 e 6) devido à ausência de originalidade no projeto
e planejamento paisagístico.

Figura 5: Foto do Residencial Sirius. Foto: Barbara Ghirello, 2013.

Por outro lado, como constatado em visita a campo, o entorno das antigas casas ao longo do
Córrego Piçarrão possui uma vegetação de beira de rio e frutíferas nos quintais, que auxiliam no
controle da temperatura, umidade e na qualidade do ar. Alguns moradores alegam que
prefeririam unidades térreas em lote, sentindo falta de quintal, hortas, jardins e animais de
estimação.
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A pouca quantidade ou mesmo ausência de equipamentos públicos de lazer dentro do conjunto
e no entorno é algo que preocupa as famílias (a maioria com crianças pequenas), como relatou
um morador, pois muitas vezes as famílias não se conhecem e dificilmente estabelecem uma
relação de vizinhança. O fato de o empreendimento abrigar famílias de todas as partes de
Campinas, e sem conhecimento prévio ou laços de amizade, diminue a sensação de segurança
para deixar os filhos nas áreas de convívio. Segundo relato de moradores, os poucos
equipamentos que têm para as crianças são rapidamente depredados, ou seja, os que têm,
duram pouco.
Outra carência que se nota nesses empreendimentos é a vegetação, tanto entre os edifícios
como nas áreas de lazer e de entorno. A falta ou pouca presença de árvores impede o
favorecimento à manutenção do ciclo oxigênio‐gás carbônico essencial, à renovação do ar.
A vegetação contribui de forma significativa ao estabelecimento dos microclimas. O próprio processo da
fotossíntese auxilia na umidificação do ar através do vapor d’água que libera. Em geral, a vegetação tende a
estabilizar os efeitos do clima sobre seus arredores imediatos, reduzindo os extremos imediatos (ROMERO, 1988:
p.31).

Figuras 6 e 7: Fotos do condomínio analisado. Fontes: Barbara Ghirello, 2013.

5

A INSOLAÇÃO NO CONDOMÍNIO CAMPO DAS VIOLETAS

O Residencial Sirius engloba 118 prédios com piso térreo mais quatro andares, sem elevadores,
distribuídos em 14 condomínios, totalizando um montante de 2.360 unidades habitacionais
(apartamentos de 37 m2 de área útil) podendo se estimar de 10 a 12 mil moradores levando‐se
em consideração que cada unidade abriga uma família de, em média, cinco pessoas.
A análise foi realizada no conjunto de prédios analisados, condomínio Campo das Violetas,
localizado no Residencial Sirius. Esse empreendimento é composto por 140 unidades,
distribuídas em sete torres.
Para a realização dessa análise foi redesenhada a planta dos edifícios utilizando‐se o programa
Revit (Foi utilizada a planta fornecida no Manual de Proprietário, a planta em AutoCAD fornecida
pela construtora). Com o desenho tridimensional, a planta, as fotos aéreas e imagens do Google
Earth, foi possível fazer uma sobreposição, com uma aproximação mais fiel da realidade.
O programa utilizado para as simulações de insolação é especializado para estudos bioclimáticos
de projetos arquitetônicos. Entre diversos programas para simulação, esse se destaca pela
praticidade e agilidade.
Foram selecionadas diferentes épocas do ano, representando as quatro estações, e de dois a
três horários durante o dia, mostrando o caminho solar. As datas escolhidas foram os equinócios
e solstícios, 20 de Março, 21 de Junho, 22 de Setembro e 21 de Dezembro, e os horários foram
às 9h da manhã, 12h e 15 horas. Nesse estudo não está sendo considerada a presença de nuvens,
por serem inconstantes e não previsíveis nessa análise. Nas figuras 10 a 20 apresentam‐se as
cartas solares.
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Figuras 8 e 9: Imagens identificando o conjunto analisado. Fonte: Google Earth e Caixa Econômica Federal, 2013.

Figuras 10 e 11: Simulação: 20 de Março 9h e 12h.

Na primeira carta, nota‐se a presença do sol às 9h com maior incidência nas faces Norte de todos
os edifícios e Leste dos edifícios localizados mais à direita. Esse comportamento se dá ao longo
de toda a manhã.
Ao meio dia, com o Sol a pino atingindo seu máximo de altura, o comportamento começa a se
alterar. As faces dos edifícios voltadas ao Norte e ao Leste continuam recebendo uma elevada
incidência solar enquanto que as faces Sul e Oeste não têm incidência solar direta e
luminosidade indireta.
Durante o período da tarde, a incidência solar continua intensa na fachada Norte durante o
período da tarde até o pôr‐do‐sol. As fachadas Oeste dos edifícios do lado esquerdo também
recebem insolação direta no período da tarde. O que se percebe nessa época do ano é que os
edifícios localizados no meio e que têm sua fachada principal voltada para a direção Sul, não
recebem insolação direta em nenhum momento do dia.

Figura 12 e 13: Simulação: 21 de Junho 9h e 12h.

No dia 21 de Junho, no solstício de inverno, período que marca a chegada do inverno, a falta de
incidência solar em algumas faces dos edifícios é preocupante, pois compromete a qualidade
climática, o conforto e salubridade do ambiente construído, principalmente nos primeiros
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andares. Nota‐se que as sombras dos edifícios mais ao Norte cobrem quase que completamente
a fachada dos edifícios que estão localizados mais na direção Sul. As imagens em 3D abaixo
permitem uma visualização melhor desse fenômeno.

Figura 14 e 15: Imagens simuladas em 3D dos edifícios analisados no dia 21 de Junho as 9h, 12h e as 15h.

A falta de Sol foi citada por morador no questionário, que alegou não ter tido incidência do Sol
em seu apartamento, desde que se mudou. Destaque‐se que não faz um ano que os moradores
estão no condomínio. Assim, são as simulações que indicam essa ocorrência.

Figura 16: Simulação: 21 de Junho 15h.

Figura 17 e 18: Simulação: 22 de Setembro 9h e 12h.

Enquanto apartamentos localizados em andares baixos e faces de algumas torres ficam
prejudicados pela falta da incidência de Sol, outros têm alta incidência direta boa parte do ano
e durante o dia inteiro.

Figura 19 e 20: Simulação: 21 de Dezembro 9h e 15h.
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É possível observar as faces recebem a incidência solar direta em boa parte do ano, porém existe
um período crítico no meio do ano, durante o período de inverno, quando a inclinação do sol
está menor em relação ao eixo do terreno. Os meses mais críticos em relação à falta de Sol em
algumas fachadas são os meses de maio a julho, como se pode notar nas simulações dos meses
de junho com faces dos edifícios sem incidência solar todo o dia. Os apartamentos localizados
na parte central e os térreos e andares mais baixos são os mais prejudicados.
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos resultados quantitativamente expressivos, tanto no que tange ao número de
conjuntos/moradias como no montante investido, o Programa MCMV produz um estoque
habitacional de baixa qualidade espacial e sustentabilidade, devido à ausência, para a habitação
de interesse social, de rigor na aprovação da localização, da inserção urbana e qualidade de
engenharia e arquitetura das residências. As características dos conjuntos, já presentes no
período do BNH e superadas somente em projetos experimentais de iniciativa municipal a partir
da redemocratização, retornam no contexto neoliberal, no qual as construtoras privadas
preponderam sobre o planejamento participativo.
O edifício com planta “H”, com unidades habitacionais no térreo, é amplamente adotada na
produção habitacional no Brasil. Embora este modelo otimize o uso da circulação vertical num
espaço mínimo que atende a quatro apartamentos, apresenta grandes problemas. Sempre que
o edifício estiver implantado no eixo Norte‐Sul, uma de suas fachadas não terá insolação. Apesar
de no caso estudado os edifícios estarem dispostos mais a Leste‐Oeste, viu‐se que durante o
inverno alguns apartamentos ficam prejudicados com a falta de insolação e iluminação natural.
Outro aspecto importante relativo à tipologia H é o comprometimento da ventilação cruzada
por não estar implantado sobre pilotis, o que impede as correntes ascendentes de ar.
Quando se trata da questão de conforto ambiental o projeto arquitetônico, deve priorizar a
ventilação cruzada nas unidades, boas condições de conforto térmico e desempenho acústico
adequado. As aberturas devem ser dimensionadas e posicionadas de modo a permitir boas
condições de iluminação e ventilação. Devem‐se priorizar sistemas que possibilitem diferentes
desempenhos, em função das variações regionais, diversidade climática e usos, garantindo
também conforto acústico. Os tamanhos das aberturas devem seguir proporções indicadas na
NBR 15220 – que estabelece percentuais mínimos e máximos de acordo com as zonas
bioclimáticas –, e serem protegidas da radiação solar direta (FERREIRA, 2012).
A boa arquitetura é aquela que consegue variar as tipologias em função do terreno, do clima, da
vista, da acessibilidade, do ruído. Assim, boas soluções são aquelas que não adotam tipologia
única, mas promovem a junção de várias alternativas, como unidades térreas e sobrados uni ou
multifamiliares, pequenos conjuntos, em harmonia com o local e seus condicionantes
(FERREIRA, 2012).
As autoras agradecem à FAPESP, ao CNPq, ao PosUrb e à PUC Campinas o apoio à pesquisa.
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ABSTRACT: This work approaches the issue of social housing as a Brazilian public policy and its
municipal performance after the the City Statute. The objective is to analyze social housing in in
the cities of Passo Fundo, Marau and Carazinho of the Production Region, in the north of Rio
Grande do Sul state, from 2000 to 2013. Based on documental and field surveys, the diagnosis
was conducted emphasizing the specificity of the urban inclusion of housing nuclei. As a result,
it is observed the precariousness of the urban structure and infrastructure, the distance of cen‐
tralities and the difficulty to access community equipment. It has been an advance towards so‐
cial inclusion, urban and housing sustainability, mainly with relation to apartment condomini‐
ums; the dwelling condominiums are located in areas without significant urban infrastructure.
The results contribute to the planning and management of social housing for new municipal
programs in developing countries.
Keywords: housing nuclei, infrastructure for social housing, housing policies.
RESUMO: O trabalho aborda a questão da habitação social como política pública brasileira e seu
desempenho municipal frente ao Estatuto da Cidade. O objetivo é analisar as políticas públicas
para habitação social nas cidades de Passo Fundo, Marau e Carazinho da Região da Produção,
norte do Rio Grande do Sul, Brasil, de 2000 a 2013. Com base em levantamentos documentais e
de campo, apresenta‐se o diagnóstico de programas de habitação social, enfocando a inserção
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urbana dos núcleos habitacionais. Observou‐se precariedade da infraestrutura urbana, distância
das centralidades e dificuldade de acesso aos equipamentos comunitários. A maioria dos
núcleos habitacionais de apartamentos avançou relativamente à inserção social,
sustentabilidade urbana e habitacional, os conjuntos com casas localizam‐se em áreas sem
infraestrutura urbana significativa. Os resultados contribuem para o planejamento e a gestão da
habitação de interesse social, gerando subsídios para os processos de implementação de novos
programas municipais em países em desenvolvimento.
Palavras chave: núcleos habitacionais, infraestrutura para habitação social, políticas
habitacionais.
1

INTRODUÇÃO

A inserção urbana da habitação social tem sido um tema bastante pesquisado tanto em países
centrais como emergentes, tornando‐se importante critério para análise da sustentabilidade
urbana. A localização relativa dos núcleos de habitações sociais nem sempre decorre da análise
de sua viabilidade locacional, mas da disponibilidade de áreas urbanas públicas, em
empreendimentos governamentais, ou da aquisição facilitada, nos de promoção privada.
Ao tratar da Espanha, Montaner, Muxí & Falagan (2010) discutem as ferramentas para habitar
no século XXI, destacando a relação entre o uso do solo e a sustentabilidade na constituição de
cidades, das quais o tecido habitacional representa 80%. Os autores enfatizam os valores de
proximidade das habitações, pois as qualidades urbanas dependem do aproveitamento da
situação urbana, especialmente em relação aos equipamentos básicos e à diversidade funcional
de que devem desfrutar as moradias para se enriquecer. Os percursos cotidianos devem poder
ser realizados ao máximo em distâncias recorríveis a pé, sendo imprescindível o transporte
público, as compras cotidianas, a educação, a saúde, o lazer e esporte e os equipamentos de
bairro.
No Brasil, o período subsequente ao Estatuto da Cidade (2001) e à criação do Ministério das
Cidades (2003) introduz renovação na política de desenvolvimento urbano e habitacional, que,
além de subsidiar investimentos, delega aos municípios tarefas de decisão, implantação e gestão
de programas habitacionais. O Ministério das Cidades tornou‐se o órgão coordenador, da
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, d da Política Nacional de Habitação (PNH),
estabelecendo‐se novo modelo de organização institucional, baseado em um sistema de
habitação (Bonduki, Rossetto & Ghilardi 2008). A partir de 2007, com o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) 1, houve investimentos de recursos em moradia e infraestrutura para
urbanização de favelas, contribuindo para elevar o padrão de urbanidade em áreas urbanas
degradadas. Maricato (2011) comenta aspectos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)
de 2009, gerando postos de trabalho na indústria da construção civil e em parceria com grandes
construtoras e incorporadoras. Retoma o foco na moradia em quantidade, não garantindo sua
condição urbana, maior parte em locais não urbanizados. Conjuntos habitacionais pensados
para resolver déficit habitacional podem trazer problemas, especialmente, no quesito
localização urbana.
Estudos da UNEP (2010), em relação a São Paulo, mencionam que, no início do século XXI, a
seleção de locais para a construção de conjuntos habitacionais levou em conta as características
da vizinhança e a distância aos equipamentos urbanos e à infraestrutura, assim como as
especificidades das famílias atendidas, mas o valor da área a ser ocupada ainda é o fator mais
preponderante. Conforme destacam Lima & Lay (2004), vários autores afirmam que a habitação
social ainda se caracteriza pela falta de relação com o contexto urbano (Carvalho 1985,
Guimarães 2005, Bonduki 2004, apud Lima & Lay 2014), acarretando a construção de territórios
de excluídos, à imagem das ocupações irregulares, com poucas facilidades urbanas.
Em estudo sobre empreendimentos habitacionais de interesse social em Caxias do Sul/RS,
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baseado nas diretrizes dos programas de financiamento habitacional, Fastofski, González & Kern
(2014) avaliam a inserção urbana com base em alguns indicadores como: presença e distância
da rede de abastecimento de água potável; pavimentação e calçamento; energia elétrica e
iluminação pública; drenagem pluvial; esgotamento sanitário; transporte coletivo; mobiliário
urbano acessível; comércio e serviços; escola pública; unidade de saúde ou hospital e
equipamentos ou espaços de lazer.
No âmbito dos programas financiados pela Caixa Econômica Federal (2010), a qualidade urbana
é um dos requisitos de avaliação de sustentabilidade, inclusive a social, orientando escolhas de
áreas para habitação social que incentivem a formação de comunidades sustentáveis. Como
requisito necessário e obrigatório para a aprovação da proposta, a área destinada ao
empreendimento deve estar inserida em malha urbana, além de dispor de serviços,
equipamentos e infraestrutura necessários aos moradores. Para sua análise, estabelece alguns
aspectos, tais como redes de infraestrutura urbana, transporte público, comércio básico, escola
fundamental, equipamento de saúde e equipamento de lazer (Caixa Econômica Federal, 2010).
Tal iniciativa não tem aplicação obrigatória pelos empreendedores privados ou parceiros das
iniciativas públicas municipais ou estaduais.
Visando contribuir com a análise da sustentabilidade e inserção urbana, o trabalho analisa
aspectos de inserção urbana em empreendimentos de habitação social em três municípios polo
da Região da Produção, RS, Brasil, no período de 2002 a 2012. As informações estão baseadas
em levantamentos de campo e análises documentais realizadas entre 2010 e 2014. Os
municípios foram selecionados por serem polos regionais e microrregionais na região
mencionada e pela retomada da construção de conjuntos habitacionais financiados.
2

PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Carazinho tem área territorial de 664,56 km², contando com uma população de 59.317
habitantes (IBGE, 2010). Nos últimos vinte anos, houve declínio da população rural e acréscimo
da população urbana. Entre 2000 e 2010, a taxa média de crescimento populacional anual foi de
0,28%. Em 2010, o IDHM foi de 0,766, estando na faixa de alto desenvolvimento humano. A
legislação urbanística municipal conta com Plano Diretor, Código de Obras e Lei de Parcelamento
do Solo. Poucas normativas regulamentam as políticas públicas de habitação; o Plano de Local
de Habitação está em fase de elaboração. Na década de 2000, alguns projetos habitacionais
foram financiados pelo Programa Fundo Nacional de Habitação e, a partir de 2009, tiveram o
financiamento do PMCMV. No período de 2002 a 2013, foram construídas 340 unidades
habitacionais, sendo 184 casas isoladas no lote (54%), 127 apartamentos (37,5%) e 28 casas
térreas geminadas (8,5%).
2.1 Núcleo Habitacional Passo da Areia
O Núcleo Habitacional Passo da Areia localiza‐se no Bairro São Jorge, sul da cidade, limitado pela
Rodovia BR‐285, nas Ruas Amarolino dos Santos, João Saldanha dos Santos, José Morigi, Antonio
Leiria e Aldino Graeff. Distando 4,4 km do centro da cidade no trajeto da Rua Salgado Filho e 6,2
km pela BR‐285. O núcleo foi implantado em etapas, em projetos municipais por meio de vários
programas habitacionais. A urbanização local é precária, vias não pavimentadas, os passeios
desnivelados e sem calçada. Em 2013, a Rua Amarolino dos Santos recebeu pavimentação
asfáltica, previsto o asfaltamento das ruas de circulação do transporte coletivo. A área dispõe
de energia elétrica, iluminação pública e rede de abastecimento de água O núcleo, embora
distante do centro da cidade, dispõe dos equipamentos urbanos básicos a distâncias não
superiores a 1.300 m e de acesso ao transporte coletivo, a inserção urbana é regular (Tabela 1).
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Tabela 1. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Núcleo Habitacional Passo da Areia

Equipamento comunitário

Posto de saúde

Distância em metros
Até
+ de + de
500
500 1.000
300

Equipamentos de lazer

300

Transporte público

300

Escola de ensino fundamental

1.300

Escola de ensino médio

1.300

Creche

Vista geral

600

2.2 Núcleo Habitacional Planalto
O Núcleo Habitacional Planalto localiza‐se no Bairro Cantares, próximo ao Aeroclube, limitado
ao norte pela Rodovia BR‐285 (acesso a Passo Fundo e Santa Bárbara), a leste pelo Bairro
Aeroporto e pela Avenida Flores da Cunha (Rodovia Estadual RS‐142, ligando Carazinho a Não‐
Me‐Toque), ao sul pelo Bairro Santa Terezinha. O núcleo habitacional está situado nas Ruas
Selbach, Harry Bucholz, José da Silva Amaral e Germano Bernardo Genhr. A infraestrutura
urbana possui rede viária com vias pavimentadas em paralelepípedos, passeios com meio‐fio
nivelados e pavimentados parcialmente com placas de concreto, rede de drenagem urbana e
com nivelamento entre os lotes e a pista veicular. A área dispõe de rede de energia elétrica,
iluminação pública e rede de abastecimento de água. O núcleo, distante do centro da cidade,
dispõe dos equipamentos urbanos básicos a distâncias variáveis, estando os equipamentos de
educação a distâncias superiores a 1.000 m, a inserção urbana é regular (Tabela 2).
Tabela 2. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Núcleo Habitacional Planalto

Equipamento comunitário

Posto de saúde

Distância em metros
Até
+ de
+ de
500
500 1.000
300

Equipamentos de lazer

100

Transporte público

Vista geral

500

Escola de ensino fundamental

1.300

Escola de ensino médio

1.100

Creche

1.100

2.3 Núcleo Habitacional Oriental
O Núcleo Habitacional Oriental está situado no Bairro Oriental, leste da área urbana, sendo
delimitado pela Avenida Flores da Cunha e pelo Bairro São Pedro; a nordeste, pela Rodovia BR‐
386 (ligando a Sarandi e Soledade); a sudoeste, por área de proteção ambiental; e a sudeste,
por área rural, nos limites do perímetro urbano. O condomínio localiza‐se na Rua Pernambuco
e a 2,7 km do centro da cidade. A rede viária é composta por vias pavimentadas com
paralelepípedos em estado regular e vias não pavimentadas com meio‐fio de concreto, passeios
desnivelados e não pavimentados, arborização urbana esparsa, contando com rede de
drenagem urbana. O bairro dispõe de energia elétrica, iluminação pública e rede de
abastecimento de água O núcleo, mais próximo do centro da cidade, está em área urbana
relativamente consolidada, dispondo dos equipamentos urbanos básicos a distâncias menores
do que 1.000 m, apresentando, assim, boa inserção urbana (Tabela 3).
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Tabela 3. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Condomínio Habitacional Oriental

Equipamento comunitário

Posto de saúde

Distância em metros
Até + de
+ de
500 500 1.000
300

Equipamentos de Lazer

300

Transporte público

300

Escola de ensino fundamental

100

Escola de ensino médio

100

Creche

3

Vista geral

600

PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

Passo Fundo tem área territorial de 780 km², com 184.826 habitantes (FEE, 2012). A cidade
polariza a região de mais de 100 municípios do Norte do Estado, e seu desenvolvimento
econômico ocorre em grande parte em torno de arranjos produtivos de caráter regional,
indústria vinculada às atividades agrárias (Soares & Ueda, 2007). Passo Fundo ocupa um lugar
de destaque na rede urbana gaúcha, sendo o 12º município mais populoso do estado e a 10º
maior economia, considerando o PIB municipal de 2010 (FEE, 2012).
Entre 1960 e 1990, a produção da habitação social esteve dividida entre o Estado (Cohab/RS),
Município e a autoconstrução, sendo construídas 2.075 moradias, atendendo cerca de 4 mil
pessoas. A política de construção de grandes conjuntos habitacionais, carentes de
infraestrutura, equipamentos e qualidade construtiva, também ocorreu no Município,
correspondendo à política habitacional nacional de grandes conjuntos afastados das
oportunidades urbanas, gerando guetos. Entre 2000 e 2010, os projetos seguiram a política
municipal, em núcleos de menor porte, financiados com recursos federais dos programas PSH,
PAR e PAC, com contrapartida municipal. Sete núcleos foram em tipologia de unidades térreas
isoladas ou geminadas e cinco em tipologia de unidades multifamiliares de quatro ou cinco
pavimentos, estes com maior impacto (Kalil, 2003; Sobarzo, 2010). Em 2011 e 2012, novos
projetos estão em obras e outros, planejados, totalizando 1.395 unidades.
3.1 Condomínio Jardim Petrópolis
Tabela 4. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Condomínio Jardim Petrópolis

Equipamento comunitário

Posto de saúde
Equipamentos de lazer
Transporte público
Escola de ensino fundamental
Escola de ensino médio
Creche

Distância em metros
+ de
Até
+ de
1.000
500 500
500

Vista geral

200
200
20

O Condomínio Jardim Petrópolis, implantado no Bairro Petrópolis, primeiro a ser realizado no
Programa de Arrendamento Residencial (PAR). O bairro está localizado na zona leste da cidade,
acesso da Rodovia BR‐285 (ligação com Lagoa Vermelha) e da Rodovia RS‐135 (ligação com Ere‐
chim) e área de expansão urbana acelerada. O núcleo localiza‐se na Rua Dr. Bozano; no entorno
possui creche, unidade de saúde, escola, comércio, serviços, posto policial, cemitério, igrejas e
áreas habitacionais. Compõe‐se de seis blocos de quatro pavimentos, quatro apartamentos de
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dois dormitórios por andar, com 96 unidades habitacionais, construídas em tecnologia conven‐
cional. O conjunto é cercado por muros, cerca elétrica, guarita, vigilância noturna e monitora‐
mento, contando com estacionamento coberto, área aberta com playground e quadra, salão de
festas e central de gás Apresenta boa inserção urbana (Tabela 4).
3.2 Condomínio Hélio Toldo
O Núcleo Habitacional Hélio Toldo localiza‐se na Rua Ibicuí, no Bairro Cruzeiro. Construído em
2008, o conjunto possui dez blocos com cinco pavimentos, totalizando 200 unidades habitacio‐
nais. Cada UH possui área aproximada de 35 m², sendo todos os pavimentos tipo, não havendo
unidades com adaptações para portadores de necessidades especiais (PNEs). As áreas de uso
comum incluem quiosques, salão de festas, playground, recantos de estar, rampas e vagas para
PNEs. No entorno do condomínio, encontram‐se estabelecimentos de comércio e serviços de
pequeno porte. As vias pavimentadas com asfalto e paralelepípedos, apresentando passeio em
placas de concreto com faixas de serviço, sem adaptação para rotas de acessibilidade universal.
O conjunto é cercado por cerca de arame, guarita e central de lixo, contando com área aberta
para estacionamento, área de lazer, quiosques com churrasqueiras, salão de festa e playground
A inserção urbana é regular (Tabela 5).
Tabela 5. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Condomínio Hélio Toldo

Equipamento comunitário

Posto de saúde
Equipamentos de lazer
Transporte público
Escola de ensino fundamental
Escola de ensino médio
Creche

Distância em metros
Até
+ de
+ de
500
500
1.000
2.300

Vista geral

700
1.600
600

3.3 Núcleo Habitacional Vila Donária
Na Vila Donária, construído, em 2010, o núcleo habitacional com 58 residências, pela
Construtora Priori Giacomini, utilizando o sistema construtivo com concreto leve polimerizado
moldado in loco, com uso de formas metálicas estanques, bem como de esquadrias metálicas e
vidro nas janelas e portas. Cada terreno corresponde a um módulo de 15 x 30 metros, e cada
moradia possui 40 m², terreno tratado mediante colocação de gramado. A inserção urbana é
precária. (Tabela 6).
Tabela 6. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Núcleo Habitacional Vila Donária

Equipamento comunitário

Posto de saúde
Equipamentos de lazer
Transporte público
Escola de ensino fundamental
Escola de ensino médio
Creche

4

Distância em metros
Até
+ de
+ de
500
500
1.000
1.400

Vista geral

400
1.000
4.200
1.300

PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARAU

Marau possui 33.778 habitantes e taxa de urbanização de 85,1%, município com maior grau de
urbanização e desenvolvimento na região, concentrando indústrias; a maioria agroindústrias,
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alimentícias e metal‐mecânica, atraindo população pela oferta de trabalho e renda. Segundo o
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), entre 1995 e 2001, o investimento em
habitação e urbanismo em Marau ficou entre 9,25 e 16,98% do total da despesa anual. Os
programas habitacionais realizados pelo governo municipal com aporte de recursos federais,
entretanto, a falta de infraestrutura administrativa no setor habitacional impede maior adesão
aos programas habitacionais do governo federal. A alta valorização fundiária no Município
dificulta a implantação de programas para baixa renda, principalmente a adesão ao Programa
Crédito Solidário (FDS) e ao Fundo de Arrendamento Familiar (FAR). O financiamento principal
é pelo PMCMV, facilitado pela parceria com construtoras e incorporadoras locais.
4.1 Loteamento Casulo
O Loteamento Casulo, que foi promovido pela Prefeitura Municipal, integrante do Programa de
Subsídio à Habitação (PSH Urbano), está localizado em área periférica, no Bairro Fátima, um dos
mais pobres da cidade de Marau. Situa‐se próximo à área de preservação de mata nativa e a
córrego, bem como aos Bairros Vila Verde, Loteamento Primavera e Loteamento Angelina
Rodigheri, de interesse social. O núcleo está localizado na Rua Miguel Angelo Perotti, distando
cerca de 2,5 km do centro da cidade. A área dispõe de equipamentos comunitários: Escola de
Educação Infantil Mundo Encantado e Escola de Ensino Fundamental Honorino Pereira Borges,
bem como Associação Beneficiente São Francisco de Assis. Em bairro próximo, conta com
Unidade Básica de Saúde do PSF, Escola de Ensino Fundamental e de Ensino Infantil Toca do
Coelho. Inserção urbana é regular (Tabela 7).
Tabela 7. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Loteamento Casulo (2003)

Equipamento comunitário

Posto de saúde
Equipamentos de lazer
Transporte público
Escola de ensino fundamental
Escola de ensino médio
Creche

Distância em metros
Até
+ de
+ de
500
500
1.000
800
700

Vista geral

500
3.000
500

4.2 Residencial Frei Adelar
Tabela 8. Localização relativa dos equipamentos urbanos no Residencial Frei Adelar (2011)

Equipamento comunitário

Posto de saúde
Equipamentos de lazer
Transporte público
Escola de ensino fundamental
Escola de ensino médio
Creche

Distância em metros
Até
+ de + de
500
500
1.000
5.000

Vista geral

2.300
1.900
2.700

O Residencial Frei Adelar está localizado na Rua Alfredo Calonego, no Loteamento Frei Adelar,
parte do Bairro São José Operário. O empreendimento, área construída total de 6.643, 74 m²,
compõe‐se por sete blocos com quatro pavimentos, 112 unidades habitacionais (apartamentos),
sendo três blocos com apartamentos de dois dormitórios e quatro blocos mistos com aparta‐
mentos de dois e três dormitórios. O entorno está em consolidação, dispondo de via com pavi‐
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mentação asfáltica, passeio com brita, iluminação pública, rede de abastecimento de água, ener‐
gia elétrica, rede telefônica e coleta de lixo regular. Os equipamentos comunitários estão loca‐
lizados no Bairro São José Operário, mas em distâncias superiores a 1.000 metros (Tabela 8).
4.3 Condomínios Residenciais Frei Adelar I e II
Os Condomínios Residenciais Frei Adelar I e II estão localizados na Rua Bomfilho De Rocco, es‐
quina com a Rua José Antonio Longo, Bairro Frei Adelar, Bairro São José. O entorno da área está
parcialmente consolidado com habitações de empreendimentos habitacionais anteriores;, a via
não está pavimentada e não dispõe de passeio público. Apresenta rede de energia, abasteci‐
mento de água, telefonia e iluminação pública. São dois condomínios verticais anexos, com 32
unidades habitacionais de dois e tres dormitórios, totalizando 64 apartamentos. Ambos apre‐
sentam dois blocos de quatro pavimentos, com dezesseis apartamentos, resultando em uma
área de 2.038,61 m². A inserção urbana é ruim, pela distância dos equipamentos comunitários
(TaBELA 9).
Tabela 9. Localização relativa dos equipamentos urbanos nos Condomínios Residenciais Frei Adelar I e II

Equipamento comunitário

Posto de saúde
Equipamentos de lazer
Transporte público
Escola de ensino fundamental
Escola de ensino médio
Creche

5

Distância em metros
Até
+ de
+ de
500
500
1.000
5.700

Vista geral

3.000
2.600
3.400

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos projetos habitacionais implantados no período 2002‐2013, percebeu‐se que se localizam
em áreas periféricas ou de urbanização recente, com o mínimo de equipamentos comunitários
nas proximidades. Exceção ocorre em condomínios do PAR em Passo Fundo. As ações
habitacionais confirmam a segregação urbana, seguindo as estratégias espontâneas dos
moradores nas áreas de ocupação irregular. Há tendência de a urbanização ocorrer subsequente
à provisão habitacional, mesmo em projetos governamentais. Portanto, as políticas
habitacionais antecedem as políticas de desenvolvimento urbano, em lógica perversa de
dificultar a integração dos moradores como cidadãos plenos.
Sobre os equipamentos comunitários, embora muitos atendam aos requisitos mínimos do Selo
Casa Azul quanto à distância, não se observa em relação às necessidades de inserção urbana e
de serviços aos moradores em cidades de porte médio e pequeno analisadas. O deslocamento
e a mobilidade são prejudicados pelas precárias condições das vias, especialmente para
pedestres, e o transporte coletivo, se existente, onera‐os; os equipamentos de lazer são os mais
distantes ou inexistentes, e seriam promotores da vivência comunitária e inserção social das
comunidades; os conjuntos multifamiliares incluem espaços internos de convivência e lazer,
gestão condominial e manutenção mais cuidada; os núcleos com unidades isoladas apresentam
maior precariedade e distância do centro, demandando tempo e despesa de deslocamento aos
moradores; dentre os equipamentos educacionais, a escola de ensino médio é a mais distante,
o que dificulta acesso e permanência, especialmente para jovens trabalhadores; os conjuntos
são organizados de forma endógena e segregada e, embora cumpram a função moradia, têm a
sustentabilidade prejudicada em relação ao hábitat como um todo.
Conclui‐se, que os projetos habitacionais nos municípios polo da Região da Produção, com
financiamentos públicos federais e municipais, pouco avançaram em relação à inserção urbana
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e à sustentabilidade. Mesmo após a revisão crítica e bibliográfica sobre os programas
habitacionais instituídos pelo extinto BNH nas décadas de 1970 e 1980, as áreas continuam
periféricas, pouca inserção e infraestrutura urbanas. Grande parte da infraestrutura nesses
loteamentos é precária e os equipamentos urbanos mínimos localizam‐se em distâncias
relativas, indicando que os interesses econômicos privados e o descaso governamental
preponderam sobre a qualidade de vida e a cidadania proposta à população moradora desses
programas.
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ABSTRACT: The present study aims to compare digital and analogic methodological tools for data
analysis and to present the results about the occupation process in risk areas, in zones of steep
slopes, in Rio Doce valley region, in the town of Colatina, Espírito Santo, Brazil. The resident
population difficulty in comprehend the risk in slope areas and the challenge of the government
in controlling those regions are the establisher problem of the analysis. Comparing the tools
displayed, there are, as results, the indications that the physical model is a tool of information
and research of additional data about the population, while the georeferenced file/ lifting digital
model are constituted as storage tools and overlapping data for reflection and discussion of the
proposals. The use of these tools presents the possibility of mitigating new discussions about
the urban and social processes existing in the city.
Keywords: Occupation of slopes; Model; Georeferencing; Risk monitoring.
RESUMO: Este estudo objetiva comparar ferramentas metodológicas digitais e analógicas para
análise de dados e apresentação de resultados sobre o processo de ocupação de áreas de risco
em zonas de declividade acentuada, na região do vale do Rio Doce, na cidade de Colatina,
Espírito Santo, Brasil. A dificuldade da compreensão do risco por parte da população residente
em áreas de encostas e o desafio do poder público em monitorar tais regiões é o problema
instaurador da análise. Comparando as ferramentas, obtiveram‐se como resultados as
indicações de que a maquete física se apresenta como ferramenta de exposição de informações
e busca de dados complementares com a população, enquanto o arquivo digital
georreferenciado/ modelo digital de elevação se constituem como ferramentas de
armazenamento e sobreposição de dados para reflexão e discussão de propostas. A utilização
destas ferramentas apresenta uma possibilidade de mitigação de novas discussões dos
processos urbanos e sociais existentes nas cidades.
Palavras‐chave: Ocupação de encostas; Maquete; Georreferenciamento; Monitoramento de
risco.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma comparação entre duas ferramentas de compreensão e análise do
território, a maquete física e a maquete virtual, ambas de áreas com declividades acentuadas e
que apresentam riscos de deslizamentos na cidade de Colatina, Espírito Santo, Brasil. O estudo
dos processos de ocupação urbana e dos fatores que originam a ocupação de áreas de risco,
assim como o levantamento de ferramentas para compreensão e apresentação de resultados, é
parte desta pesquisa que visa associar essas distintas ferramentas para melhor compreensão da
situação urbana e apresentação de futuras propostas. Tais ferramentas buscam atender falhas,
ou demandas, de alguns processos de monitoramento de áreas de risco, de conscientização da
população e a definição das áreas de risco por parte dos agentes públicos.
Inicialmente é importante compreender basicamente o processo de urbanização do Brasil,
principalmente a partir da década de 1960. Com a industrialização crescente das cidades estas
se tornavam cada vez mais atrativas e a população rural imigrava em busca de melhores
condições de vida. Este cenário associado a uma ineficiência de políticas públicas (leis, planos
urbanísticos, códigos de obras, etc.), falharam na tarefa de ordenar o parcelamento e ocupação
do solo e a habitação popular adequada, permitindo que áreas de encostas, muitas em risco,
fossem ocupadas, sendo esta a situação urbana de muitas cidades brasileiras atuais (Afonso e
Micheleti, 2012).
Além da ineficiência de políticas públicas e legislações, a falta de fiscalização e de profissionais
qualificados atuantes no processo de construção das cidades (cidade informal) permitiu que
muitas ações antrópicas gerassem instabilizações e impactos ao solo e aos humanos. Foi só em
fins da década de 1970 que o poder público estabeleceu a primeira lei referente às construções
em encostas, a Lei Lehmann 6.766/79 (BRASIL, 1979), a qual determina diretrizes sobre o
parcelamento do solo e proíbe a ocupação em terrenos com declividade igual ou superior a 30%,
a menos que sejam seguidas as recomendações técnicas específicas.
No entanto, a aparente preocupação do Estado com a criação de leis federais e municipais
mostrou‐se insuficiente. Houve e ainda há uma carência de fiscalização nos locais de risco, de
técnicos capacitados, de informações à população e de cartas geotécnicas municipais. As
consequências dessas falhas são perceptíveis em períodos chuvosos, quando muitas habitações
em áreas de risco sofrem fissuras, desmoronamentos, ou são soterradas colocando a vida dos
moradores em perigo.
A urbanização de encostas exige uma maior análise técnica e projetual. Não é indicado se utilizar
os mesmos conceitos e técnicas para a ocupação de um terreno plano, pois a sua estabilidade
está relacionada a fatores naturais como o clima, vegetação, linhas de drenagem naturais e
características geomorfológicas. Segundo Cunha (1991 apud Afonso e Micheleti, 2012), o
homem atua como um modificador do meio ambiente e, nas encostas, essa interferência
potencializa o processo de instabilização e de risco.
2

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo comparar e associar ferramentas metodológicas digitais e
analógicas (maquete física e modelo virtual) para análise de dados e apresentação de resultados
sobre o processo de ocupação de áreas de risco em regiões de declividade acentuada, no caso
apresentado, na região do vale do Rio Doce, na cidade de Colatina, Espírito Santo, Brasil. Tais
ferramentas são elementares para futuras pesquisas e materiais de apoio a elaboração de
políticas públicas, para compreensão de risco pela população e para profissionais do meio, além
de apresentarem uma possibilidade de novas discussões dos processos urbanos e sociais
existentes nas cidades e diminuir o risco de futuras ocupações habitacionais em encostas.
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3

METODOLOGIAS DE ANÁLISE DE OCUPAÇÕES EM ENCOSTAS

Para a análise da ocupação de áreas de risco em morros e encostas foram elaboradas duas
maquetes topográficas da área urbana da cidade de estudo, uma física e outra digital. Para efeito
de comparação e apresentação para a população de áreas de risco, as mesmas informações
contidas nas diferentes ferramentas foram utilizadas, são elas: relevo, arruamentos, hidrografia
e áreas de preservação. No entanto, convém ressaltar que a maquete virtual possui outras
informações espaciais associadas à ferramenta.
Colatina é uma cidade com aproximadamente 120.000 habitantes, segundo o censo de 2010,
localizada na região noroeste do estado do Espírito Santo, na região Sudeste do Brasil, conforme
mostra a figura 1.

Figura 1: Localização do município de Colatina. Fonte: ALBANI, 2012.

Além disso, Colatina apresenta seu relevo marcado pela presença do vale do Rio Doce, que corta
a cidade em duas partes, norte e sul, e condiciona a ocupação da cidade a basicamente duas
condições: áreas de inundação e áreas de morros e encostas, conforme mostra a figura 2.

Figura 2. Fotografia da cidade na enchente do Rio Doce em dezembro de 2013. Foto dos autores.

Ambas as ferramentas metodológicas foram analisadas com objetivos distintos e

1623

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

complementares, a fim de uma melhor compreensão dos espaços em risco, além de facilitar a
visualização das áreas em risco de encostas habitadas. Para análise comparativa das ferramentas
apresentadas foi realizada uma entrevista com moradores de uma das região de risco de
desabamento de Colatina. Na entrevista, após a apresentação das ferramentas, foi questionado,
entre outras questões, qual dos meios apresentados é mais eficiente para percepção de risco de
deslizamentos de terra. Além disso, foi comparado em laboratório de pesquisa a possibilidade
de utilização das ferramentas enquanto meios de agregação de informações para o
planejamento urbano.
3.1 Maquete física
Ao longo da história, desde século V a. C. aos dias atuais, a maquete física artesanal vem sendo
utilizada como uma ferramenta eficaz de representação e apresentação de projetos. Há
registros de modelos de estudos arquitetônicos datados da época neolítica européia, feita em
cerâmica com características arquitetônicas de residências, produzidas provavelmente por
artesãos para fins agrícolas (Rozestraten, 2003). Com o passar dos séculos as maquetes foram
se aperfeiçoando, surgiram novas técnicas, novos materiais e novas tecnologias. Mesmo com o
advento da era da cultura digital na década de 1990, com a criação de ferramentas
computacionais de modelagem tridimensionais rápidas e precisas, a maquete física ainda
permanece como forma de comunicação arquitetônica principalmente para os leigos, como
sendo o melhor meio de representação espacial.
Segundo Paulo Mendes da Rocha (2007, p.12) “a maquete, assim, representa para o arquiteto
um momento de aferição, no qual ele verifica as proporções, as transparências, as sombras que
aqueles volumes geram e a relação com as diferentes escalas urbana e humana.” Não somente
possui utilidade para o arquiteto, mas também para os leigos, que, em contato com a maquete,
a noção de escala, a compreensão do projeto e a atenção aos detalhes ficam mais perceptíveis.
Assim, sabendo a importância da utilização da maquete como ferramenta metodológica, e
agente facilitador de compreensão tridimensional e espacial, foi confeccionada uma maquete
física topográfica do relevo da área urbana da cidade de Colatina, a qual foi analisada e
comparada com a digital. A construção deste modelo em escala teve por objetivo apresentar
aos moradores que ocupam regiões de risco em morros e encostas o perigo de tal ocupação. A
percepção da situação real através da visualização da maquete é importante ferramenta na
tentativa de convencimento dos riscos de deslizamentos por parte da população.
Para a confecção da maquete topográfica, primeiramente foram adquiridos dados cartográficos
da área de estudo através de dados fornecidos pela prefeitura de Colatina, em arquivo do tipo
.dwg. Em seguida, foi definida a escala ideal para a maquete, optando‐se pela 1:2000. Essa escala
foi a que possibilitou um corte mais preciso do material e que permitiu que a maquete não fosse
inviabilizada pelo seu tamanho, até mesmo para que o transporte e manuseio da mesma seja
facilitado, uma vez que é objetivo que ela seja apresentada para a população nas áreas de risco.
Na confecção, foi utilizado o papel do tipo paraná, devido ao seu ótimo custo benefício e sua
facilidade de manuseio. Após a definição da escala e dos materiais, dividiu‐se a área de estudo
em placas no formato A1 (841 x 594 mm), as quais foram numeradas para melhor organizá‐las.
A maquete física apresentada na entrevista está apresentada na figura 3.
A pesquisa realizada com os moradores de uma das áreas de risco selecionada comprovou a
facilidade de apresentar informações topográficas espaciais através da maquete física. Segundo
resultado da pesquisa, 81% dos moradores entrevistados compreende melhor as áreas de risco
de encostas com a maquete física, quando comparada à maquete virtual. Além disso, 60% dos
moradores reconheceram imediatamente o espaço apresentado na maquete física.
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Figura 3. Fotografia de placa da maquete topográfica apresentada na entrevista. Foto dos autores.

Entretanto, nas comparações realizadas em laboratório de pesquisa, com objetivo de agregar
informações na maquete física para o planejamento urbano, verificou‐se a dificuldade em
trabalhar com múltiplas informações nesta ferramenta. A rigidez do material e a dificuldade em
sobropor informações mostrou que esta ferramenta não é eficaz para análise de múltiplos dados
concomitantes.
3.2 Maquete digital
A visualização através de um mapa impresso é algo frequente na sociedade, tanto em livros
didáticos, como em revistas e jornais. Sendo assim, é um meio de visualização de elementos que
busca transmitir informações diversas de forma clara e concisa, entretanto, suas características
impõem algumas limitações, como por exemplo, na análise combinada de diversos mapas e na
atualização e sobreposição de dados.
As ferramentas computacionais cada vez mais proporcionam novos meios de apoio a diversas
áreas de estudo. Nos meios de representação digital, novos sistemas de análise estratégica e
aquisição de informações são criados a cada ano. Seguindo essa linha, os dados geográficos, a
partir da metade do século XX, passam a ser manuseados por práticas matemáticas e
computacionais, denominadas de Geoprocessamento, que para Câmara et al. (2005) tem como
finalidade estudar e implementar diferentes formas de representação computacional do espaço
geográfico.
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG ou GIS ‐ Geographic Information System)
notificam‐se por serem consideradas as ferramentas operacionais do Geoprocessamento que
permitem a realização de análises complexas, pois permitem integrar dados de diversas fontes
e criar bancos de dados georreferenciados (Câmara et al., 2005).
Para Burrough (1986), estes sistemas não concedem apenas a atribuição de manipulação de
dados geográficos, mas, dentro de um SIG, os dados estruturados representam um modelo do
mundo real. O software usado para a fabricação do modelo digital desta pesquisa utiliza da
tecnologia SIG, que visa esse tipo de combinação através da produção de mapas digitais, com a
possibilidade de análise e interação do usuário.
Para Fitz (2008), SIG é conceituado como um sistema constituído por um conjunto de programas
computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas com objetivo de coletar,
armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados especialmente referenciados a um
sistema de coordenadas conhecido. A conceituação de Fitz (2008) é importante para esta
pesquisa pois acrescenta um importante elemento ao sistema, as pessoas e a interação com as
informações.
O arquivo digital, elaborado no laboratório de Geoprocessamento do Instituto Federal do
Espírito Santo (IFES), Campus Colatina, foi desenvolvido com o intuito de ser um material com
maior precisão de dados e que contribua como referência para análise e discussão de propostas,
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além de ser uma base para sobreposição de informações territoriais diversas. Tal estudo já
construiu um mapa de declividades com precisão maior do que a apresentada por setores
responsáveis pelo planejamento da Prefeitura Municipal de Colatina (PMC).
A concepção do arquivo digital georreferenciado se deu através de outro arquivo, em formato
.dwg, também georreferenciado, que foi adquirido na PMC, com informações das curvas de nível
do perímetro urbano da cidade, localização de vias, quadras e residências. O software ArcGIS,
foi utilizado para apresentar novas informações da pesquisa e tornou possível a execução do
material proposto.
O arquivo fornecido pela PMC foi trabalhado pelos autores para que produzisse informações
dos locais com declividades superiores ao que se considera adequável à implantação de
ocupações habitacionais em encostas, baseados na Lei Federal 6.766/1979. Portanto, as
marcações produzidas no modelo informam áreas com declividades de 30%, 40% e acima de
60%, estas inaptas ao parcelamento do solo urbano, conforme mostra a figura 4.

Figura 4. Mapa de declividade de microrregião da cidade de Colatina (Aproximação da cidade em região norte do
Rio Doce) com as demarcações das áreas com declividades acentuadas e altitudes do local.

Após a delimitação dessas áreas de risco, um modelo digital 3D foi elaborado, para que se tenha
uma melhor percepção das condições topográficas em questão, suas elevações e seus
respectivos graus. Além da indicação dos locais com declividade impróprias para implantação
de edificações, esse mesmo arquivo contém a caracterização da altitude dessa região,
informando os locais com maior e menor elevação. Além de exibir a projeção das ruas e das
edificações da cidade, conforme mostra a figura 5.
Sendo assim, após análise do arquivo digital verificou‐se a facilidade em se sobrepor
informações distintas no mesmo arquivo para que o planejamento urbano ocorra de maneira
mais clara e com o máximo de informações espaciais possível. Este arquivo foi apresentado ao
setor de planejamento urbano da prefeitura de Colatina como ferramenta de estudo de análise
e os profissionais reforçaram a necessidade do estudo e da ferramenta.
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Figura 5. Perspectiva da cidade de Colatina, Espírito Santo, Brasil, retirada do software ArcGIS, com representação
das projeções das edificações, arruamentos e graus de declividade.

Convém ressaltar que o arquivo apresentado na entrevista para comparar as ferramentas possui
apenas as informações contidas na maquete física, uma vez que o objetivo principal da
comparação era avaliar qual ferramenta é mais indicada para apresentar dados de habitação em
encostas para a população.
4

RESULTADOS ALCANÇADOS

A comparação das ferramentas metodológicas produzidas nesta pesquisa: a maquete física, o
mapa de declividades e modelo digital de elevação, foi realizada em busca da melhor aplicação
das diferentes ferramentas estudadas.
As placas da maquete física, construída com papel paraná e em escala, com as mesmas
informações de relevo, arruamentos, hidrografia e áreas de preservação, mostrou‐se uma
excelente ferramenta para apresentação de informações espaciais para a população. Em um
primeiro momento, o morador sem conhecimento técnico sobre plantas planialtimétricas,
observa o objeto para em seguida, após uma imersão no contexto conhecido da cidade,
compreender as caraterísticas espaciais da mesma. Por essa razão, e, em consequência disso, as
condicionantes de risco podem ser apresentadas e debatidas de maneira mais clara com a
população.
A maquete completa, com todas as placas e de toda a cidade, será exposta ainda em eventos
para a comunidade com o objetivo de explicitar a importancia do tema e conscientizar a
população sobre a ocupação de regiões de risco. Além disso, a maquete já tem sido utilizada
amplamente nas disciplinas de topografia dos cursos técnico em Edificações e superior em
Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Colatina, como recurso
didático para demonstração de conteúdos, principalmente a planialtimetria. Tal uso se mostrou
eficiente para os primeiros contatos com o conteúdo técnico da disciplina.
Os modelos digitais desenvolvidos, mapa de declividades e modelo digital de elevação,
mostraram ser ferramentas de grande importância, pois se caracterizam por serem arquivos
com informações atualizadas e detalhadas em relação à ocupação de encostas na cidade. Tais
informações existentes nos setores públicos municipais, encontradas na pesquisa até então, são
superficiais e pouco interativas. Por se tratar de uma ferramenta de fácil agregação de
informações, com diversas aplicações para o setor de planejamento urbano, este material foi
apresentado à técnicos municipais de planejamento que afirmaram a necessidade desta para o
desenvolvimento de atividades de discussão, análise e planejamento da cidade.
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5

CONCLUSÕES

Com base nas análises e nos estudos realizados com a maquete física e digital, conclui‐se que
ambas as ferramentas metodológicas devem ser utilizadas de forma complementar. Cada uma
possui suas especificidades, possuindo qualidades e deficiências, o que evidencia a afirmação de
Paula et al. (2013) que alega que o surgimento das tecnologias digitais não descartou, ou mesmo
subutilizou, as técnicas tradicionais e modelos tridimensionais. Ele afirma ainda que quando
uma nova forma de trabalho surge, ela não pressupõe a extinção de uma tecnologia ou técnica
anterior, ela geralmente complementa.
A maquete física se apresenta como ferramenta de apresentação de informações e busca de
dados complementares com a população, uma vez que é de leitura fácil, porém, é limitada
quanto à sobreposição de diversas informações. O arquivo digital georreferenciado e a maquete
digital se constituem como ferramentas de armazenamento e sobreposição de dados para
reflexão e discussão de propostas sobre intervenções estratégicas relacionadas ao
desenvolvimento urbano. Desta forma, se disponível em rede, sua utilização poder ser mais
colaborativa e flexível.
Por fim, convém ressaltar que a metodologia e a utlização das ferramentas pode ser aplicada a
qualquer aglomerado urbano que apresente problemas com ocupação de morros e encostas.
Além disso, entradas de pesquisa estão em fase de elaboração para complementação da análise
da situação urbana, dentre elas a análise da vegetação existente, do tipo de solo e avaliação da
infraestrutura urbana para que o entendimento e as ações sobre as áreas de risco sejam mais
eficientes. A utilização destas ferramentas apresenta uma possibilidade de novas discussões dos
processos urbanos e sociais existentes nas cidades e almeja uma contribuição mais efetiva na
promoção da qualidade urbana das habitações.
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ABSTRACT: Our planet is undergoing accelerated changes in recent decades causing global
alarms, such as global warming, resources depletion, biodiversity loss, etc. Building works,
architecture and urbanism consume goods and natural resources causing environmental
degradation in the global life‐cycle. This paper, based on a life sustainability criteria, supports
the importance of the architecture as a human heritage by giving priority to the possibilities of
the reuse, recycle and conservation over its demolition and replacement. Some formal
neighborhoods in Montevideo despite being at central and well served locations are getting
degraded as population abandon this central areas to settle in informal boundaries increasing
social margination levels. This paper coments some proposals in terms of building heritage
preservation aiming to promote urban recovery with a social inclusion criteria.
Keywords: sustainability, natural resources, architecture, built heritage, housing refurbishment
RESUMEN: Los cambios precipitados en las últimas décadas en nuestro planeta generan alertas
mundiales: calentamiento global, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, etc. Las
obras de construcción, arquitectura y urbanismo que utilizan durante todo su ciclo de vida
bienes y servicios naturales, contribuyen con la contaminación ambiental. Desde el criterio de
Sustentabilidad de la Vida, este trabajo promueve una valoración de la arquitectura de todas las
épocas como patrimonio de la humanidad que debe ser considerado con extremo cuidado,
priorizando en tanto sea posible, su reutilización, reciclado y mantenimiento, frente a su
demolición y reposición. En Montevideo, existen barrios formales que pese a su buena ubicación
y servicios han resultado deteriorados, debido a la expulsión de parte de su población hacia la
periferia informal y la marginación social. Este trabajo presenta soluciones arquitectónicas que
procurando la preservación del patrimonio construido y formas de vida barriales, impulsan
recuperación urbana con inclusión social.
Palabras Clave: sustentabilidad, recursos naturales, arquitectura, patrimonio construido,
reciclaje de viviendas.
1
1.1

INTRODUCCIÓN: MARCO CONCEPTUAL
Criterio de Sustentabilidad

El concepto de Sustentabilidad que plantea este trabajo es el de estricto respeto por los límites
ecológicos del planeta en el mantenimiento y reposición de los recursos y servicios que la
Naturaleza brinda (Pierri‐Foladori 2001). Respetando y favoreciendo su tendencia y capacidad
de regenerar constantemente un equilibrio ambiental que permite el desarrollo y evolución de
la vida: su biocapacidad (REES W. 1996). La actual sobreexplotación y destrucción de la
biodiversidad y de recursos de todo tipo, va más allá de las posibilidades de reposición del
planeta, poniendo en peligro la continuidad de la vida. Por tales motivos este trabajo valora la
protección y preservación de los recursos naturales en su totalidad, que nuestra forma de vida
pone en peligro.
Algunos de los impactos más visibles de esta situación como el cambio climático, ocupan en
forma destacada la agenda política mundial, aunque a pesar de su importancia, no se logren
acuerdos globales y soluciones que deberían ser más radicales aún que las fracasadas
propuestas de Kyoto y Copenhague (Naciones Unidas 1998). Otros fenómenos menos visibles
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pero igualmente importantes, como el agotamiento de algunos recursos, no son tratados con la
misma visibilidad ni se les da la importancia debida. Considerando dicho agotamiento, se
plantean, amplios conceptos de patrimonio natural y construido. Desde este criterio de
Sustentabilidad, nuestro planeta debería ser considerado como patrimonio colectivo de la
humanidad, incluyendo todo lo que implica: desde el recurso suelo hasta la conservación de
toda forma de vida Patrimonio natural y construido
Se trata de la revalorización tanto del patrimonio construido como del natural en cuanto a
materiales de construcción, tendiendo a una utilización responsable y cuidadosa de los mismos:
sustentable.
Los conceptos considerados, no son los convencionales. (Pedemonte 2013) Cuando este trabajo
refiere a recursos naturales, no sólo abarca los renovables (flora, fauna, biodiversidad) sino
también los no renovables, de los que hace uso la industria en general, el urbanismo y la
construcción, tales como metales, minerales, hidrocarburos, el suelo, etc. cuya formación data
de otras eras geológicas terrestres, y cuya cantidad es finita.
El uso de dichos recursos, es indispensable para el desarrollo de la vida humana. Pero se debe
realizar una utilización responsable y sustentable de los mismos. Se parte de la hipótesis de que
el patrimonio natural en su totalidad está amenazado, debido a su sobreexplotación
indiscriminada. Algunos autores pronostican el agotamiento de los combustibles fósiles
“baratos” más utilizados ‐petróleo, gas natural, carbón‐para las próximas décadas. (Fernández
Durán, 2012). Sin embargo la humanidad continúa utilizándolos como si fueran infinitos o como
si contáramos con más de un planeta, permitiendo su sobreexplotación y sus consecuencias.
(Arenas Cabello F. 2003) (Planeta Vivo 2012).
Esta propuesta define como patrimonio natural, el conjunto de todos los recursos y servicios,
renovables o no, que brinda la naturaleza, indispensables para el mantenimiento de toda forma
de vida. No sólo los singulares, sino también aquellos más comunes, abundantes, con o sin valor
mercantil asignado.
La arquitectura y el urbanismo, son actividades humanas que utilizan recursos naturales a gran
escala, en todas las etapas: movimientos de tierra, construcción, mantenimiento, reutilización,
demolición y disposición final. Recursos naturales renovables y no renovables, que provienen de
la región o de lugares remotos, generando una huella ecológica (M. Wackernagel‐W. Rees 1996)
mayor que el suelo sobre el que se apoyan, el cual ha sido transformado irreversiblemente.
Consumen una gran superficie para abastecerse de materiales, energía, agua y otros insumos,
afectando amplios territorios como sumidero de residuos en tierra, aire y agua. Todos los
elementos que intervienen en la arquitectura y el urbanismo, desde el suelo donde se apoyan,
o la mina o el bosque desde donde provienen, hasta la energía y el agua utilizados, han sido
transformados, de forma casi siempre irrecuperable. (Matteucci S. 2003)
Desde este punto de vista todo el patrimonio construido por la humanidad tiene un enorme
valor, ya que buena parte de los recursos empleados son finitos. Su mantenimiento, reutilización
o reciclaje debe ser priorizado tanto como sea posible, por lo que no debería ser reemplazado
salvo por obsolescencia irreparable, intentando así poner freno al consumismo arquitectónico.
Este concepto de patrimonio construido es amplio y no convencional, en el sentido de que no
sólo considera las obras de arquitectura singulares por su belleza, o su cualidad de irrepetibles.
Se considera patrimonio construido al conjunto de la arquitectura que la humanidad ha
construido en todos los tiempos, independientemente de su valor mercantil convencional.

1630

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

2
2.1

PROBLEMAS DE LA URBANIZACIÓN GLOBAL
La realidad urbana latinoamericana

La modalidad de vida urbana, es un fenómeno creciente en el mundo y particularmente en
Latinoamérica, lo cual está muy lejos de ser un indicador de desarrollo o de una mejor forma de
vida. Tal crecimiento, que según los expertos, viene disminuyendo de intensidad en los últimos
años (ONU‐HABITAT, 2012) es un fenómeno complejo que hasta hace poco parecía no tener
límites. Los actuales patrones de consumo de las áreas urbanas, ya inadmisibles para toda la
humanidad, serán cada vez más insostenibles, agravándose las desigualdades sociales que hoy
existen. Las grandes urbes son las que más problemas ambientales presentan resultando sin
embargo las más codiciadas.
La migración se genera, en la búsqueda de acceso a servicios como trabajo formal, vivienda,
salud, educación y recreación. Sin embargo la dificultad de inserción física, social y económica
en la urbe a la que se llega, ubica a buena parte de los nuevos habitantes, en barrios llamados
“informales o irregulares” como respuesta urbana a una realidad social de marginación,
segregación, empobrecimiento y desplazamientos campo‐ciudad, centro‐periferia. En la
mayoría de los casos no se llega a la forma de vida anhelada.
Este fenómeno, va acompañado de una forma de “construir ciudad” que en gran porcentaje es
informal. Se construye en lugares inadecuados, sin intervención de técnicos. Los “sin techo” en
Brasil, las “villas” en Argentina, los “asentamientos” en Uruguay, se generan de forma similar:
con gran rapidez y concertadamente se ocupan tierras y se levantan carpas, casillas de lata y
cartón, u otros elementos, como forma de asegurarse un lugar y no ser desplazados o por lo
menos generar presión hasta lograr que se les destine otro lugar.
La proporción de población en esta realidad es variable según el país y la ciudad considerada ya
que son diferentes y complejas las causas de tal situación. Se estima que en Latinoamérica el
27% de la población vive en zonas de alta marginación y urbanización informal (Delgado et Al
2012). Montevideo no escapa a ello pero en su caso, la expansión urbana ‐ocupando suelo
productivo‐ no se debe al crecimiento de la población sino entre otras causas a un vaciamiento
de áreas centrales.
Los gobiernos progresistas de la región han comenzado a tomar medidas tendientes a revertir
esta realidad social, con aciertos y dificultades, a través de políticas públicas que aseguren entre
otras, la cobertura mínima de necesidades básicas de las capas más excluidas de la sociedad.
3

MONTEVIDEO: DISTINTAS FORMAS DE “CONSTRUIR CIUDAD”.

3.1 Ciudad no planificada
Uruguay, es un país con una población de tres millones doscientos cincuenta mil habitantes,
urbana casi en su totalidad ‐95%‐ y que no ha crecido prácticamente en las últimas décadas. La
mitad de la población del país aproximadamente, se concentra en la capital y su área
metropolitana. (INE censo 2011)
Montevideo, la capital, no es ajena al problema latinoamericano de expulsión de población de
los barrios urbanos formales, que pasa a habitar los “asentamientos irregulares” De acuerdo con
la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE), son asentamientos aquellas agrupaciones
de más de 10 familias ocupantes de predios en forma irregular.
El porcentaje de población de los asentamientos en Montevideo (8.5%), es mayor que en el resto
del país (5%), (INE‐MVOTMA 2006), y dado que en la capital se concentra la mitad de la
población del país, la cantidad de población en dicha situación es importante (112mil habitantes
de un total de 165mi). Se trata de ocupaciones “ilegales”, de tierras por lo general fiscales,
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(costas inundables, predios municipales sin uso,) que luego los organismos competentes,
“regularizan”.
3.1.1. Regularización de asentamientos.
Se contrata a equipos multidisciplinarios, que trabajando con los vecinos ocupantes del lugar,
define y lleva adelante las actuaciones necesarias para regularizar la situación: determinación
de predios, trazado de calles, realojos en algunos casos, equipamiento de espacios públicos,
implantación de servicios de salud y educación, etc. Estas intervenciones multidisciplinarias,
tratan además de generar e incentivar el involucramiento de los vecinos, mediante trabajos
colectivos. Es así que se generan grupos de trabajo en distintas áreas, durante la realización de
las obras, que luego se pueden mantener como organizaciones sociales de los vecinos,
integrando redes barriales y generando formas de participación. Este involucramiento, implica
mayor cohesión social, sentido de pertenencia y defensa de valores. Los grupos de vecinos
trabajan en común, todos son parte del colectivo, cuestionando tradiciones de una sociedad
patriarcal y machista.
3.1.2 Vaciamiento de áreas centrales, bien servidas.
Otros barrios formales, que cuentan con todos los servicios, se han vaciado por diferentes
motivos y algunos mantienen una densidad mínima, sin crecimiento. (Delgado 2002). Existe una
proporción variable según el lugar, de viviendas que se encuentran vacías por diferentes
motivos: en alquiler o venta, viviendas de veraneo, deterioradas, o ruinosas, etc. En este caso
interesan las que estando vacías están en proceso de deterioro, generando huecos urbanos y
tugurios que en caso de llegar a ser ocupadas ilegalmente, deterioran aún más el estado de la
construcción. El dato de viviendas desocupadas en Montevideo según un trabajo realizado por
la Facultad de Arquitectura (Portillo; Vallés, 2012), se sitúa en unas 7.500 a 10 000 viviendas
factibles de ser ocupadas nuevamente en zonas que cuentan con todos los servicios
(saneamiento, transporte, educación, salud, trabajo, comercio, etc.). La rehabilitación de estas
viviendas resultaría una economía para la ciudad desde todo punto de vista: en términos
económicos rehabilitar viviendas es menos costoso que extender la ciudad, en términos sociales,
es una forma de alentar la inclusión social y evitar la migración de la población hacia zonas
marginales y en términos ecológicos‐productivos mantener suelos productivos de carácter
agrícola, es una situación reversible, mientras que la urbanización no lo es.
La paradoja de una ciudad que se expande paralelamente a la aparición de huecos urbanos, de
una población que no crece y de un déficit de viviendas prácticamente constante, debe ser
abordada desde estrategias políticas de estado tanto a nivel central como departamental. Es un
proceso en curso en Montevideo, cuya gestión presenta gran complejidad.
3.2. Ciudad Planificada?
3.2.1. El borde costero.
Montevideo se extiende en su área metropolitana, acompañando sus rutas nacionales, y el
borde costero del departamento de Canelones. Esta zona presenta una alta densidad de
población, es allí que se ubican las viviendas pertenecientes a las clases altas y donde más se
construye. La costa es muy buscada y valorada, por su privilegiada ubicación geográfica, donde
la ciudad se vuelca al río “ancho como mar”. La construcción desarrollada en este borde
montevideano, se traduce en edificios de más de diez pisos, principalmente destinados a
vivienda, auque también comienzan a trasladarse hacia allí, otros servicios que dejan “la Ciudad
Vieja” por problemas que el aumento del parque automotriz genera: falta de estacionamientos,
congestión del tránsito, etc. Dicho esquema de clases altas ubicadas en la costa, se extiende
hacia el este en la llamada “Ciudad de la Costa” que forma parte del área metropolitana pero
con menor densidad y características de ciudad jardín. Estas características del borde costero
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este, se interrumpe en el puerto de Montevideo y hacia el oeste (como hacia el norte de la
ciudad) la realidad es diferente: baja densidad y población de bajos recursos, deterioro
ambiental, abandono. En esta zona la ciudad le da la espalda a la bahía, allí se ubican depósitos,
grandes empresas, la refinería, etc. Una ruta (“la rambla”) bordea toda la ciudad, constituyendo
accesos nacionales a ella, tanto desde el este como del oeste. Sin embargo la rambla tiene
característica de paseo urbano en la zona este, que es muy usada por los montevideanos. Por
sus características de uso, prácticamente se trata de un parque lineal costero.
Esta zona debe su transformación fundamentalmente a las leyes del mercado: la especulación
inmobiliaria triunfante. Es así que la alta muralla edificada resultante de los 10 pisos admitidos
en Pocitos, no permite la llegada del sol a la playa a partir de la media tarde. En los días soleados
de invierno, la gente que va a la rambla a tomar mate, caminar y a reunirse en los muros‐
asientos, se acumula en las desembocaduras de las calles, por donde llega algo de sol.
3.2.2. El Plan Fénix.
Uno de los intentos inmobiliarios de planificación urbana, fue impulsado desde organismos
públicos y privados para revitalizar una zona del barrio de “La Aguada” muy cercana a la bahía,
al centro y al puerto, que contando con todos los servicios urbanos, y una ubicación privilegiada
ha resultado con grandes extensiones vacías y deterioradas.
La zona que rodea la bahía, en otras épocas de gran actividad comercial por su cercanía al puerto
con la llegada, salida y depósito de mercadería, ha perdido tal actividad con la desafectación del
tren como medio de transporte a gran escala. Originando que enormes galpones destinados a
depósito en otra época, quedaran vacíos de uso y de contenido. El propio edificio de la Estación
Central del Ferrocarril, General Artigas cuyo espléndido edificio de fines del siglo XIX (inaugurado
en 1897) fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1975, se encuentra
abandonado y sin uso desde hace dos décadas, y en permanente riesgo, debido a los intrusos.
Esta realidad contribuye al deterioro del barrio y al vandalismo e inseguridad en la zona.
Este intento llamado Plan Fénix, fue lanzado en 1996 por el presidente Julio Ma. Sanguinetti por
el cual se suponía se construirían edificios en altura, centros comerciales y culturales que
revitalizarían el barrio. Sin embargo el plan fracasó, se construyeron pocos edificios, y la zona
sigue igualmente deteriorada, a pesar de las privilegiadas vistas hacia la bahía de Montevideo y
el Cerro, que tienen los habitantes de dichos edificios.
3.2.3. Otras posibilidades de actuación.
Revertir las situaciones socio económica y ambientalmente complejas, requiere de esfuerzos
multidisciplinarios, que generen los diagnósticos y las respuestas adecuadas desde distintas
miradas de forma integral: educación, trabajo, vivienda, salud, ambiente, etc. Una de las formas
de recuperar los valores perdidos en aquellas zonas en las que se han detectado problemas
como los anteriormente descriptos, de vaciamiento y deterioro, puede ser aumentar la densidad
de población afincada en la zona, aumentando la cantidad de viviendas y habitantes en esos
lugares.
4

REDENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD FORMAL.

Se plantean algunas hipótesis referidas a la posibilidad de reversión de algunos de los problemas
que presenta Montevideo:
Es posible controlar la migración de población formal hacia la periferia, actuando sobre las
causas sociales y económicas.
Es posible lograr la redensificación controlada de algunas áreas, afectando de manera aceptable
la forma de vida del barrio, minimizando los impactos negativos.
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Es posible colaborar en el control de la expansión no planificada de Montevideo reintegrando
parte de las poblaciones afincadas irregularmente, a zonas del tejido urbano consolidado,
volviendo a asentar allí parte de la población perdida.
Algunos autores confirman estas hipótesis: “...Si bien los sectores de ingresos alto y medio se
han concentrado en la faja costera de Montevideo y Canelones (Ciudad de la costa) y los sectores
más pobres ocupan la periferia norte y oeste de la ciudad,.... con políticas socio‐habitacionales
adecuadas, la tendencia es reversible.” (Delgado Ma.2002)
4.1

La mirada social y económica.

Desde el punto de vista socio‐económico y ambiental resulta más beneficioso para el país,
subsidiar la inclusión de este sector de la sociedad en los huecos urbanos, que asistir al
crecimiento de la ciudad, regularizando los hechos consumados. Los ocupantes de tierras lo
hacen donde pueden, generalmente en zonas no adecuadas desde el punto de vista colectivo,
extendiendo infraestructuras (transporte, electricidad, agua, escuelas, policlínicas, etc.). La
inclusión permitiría atacar las patologías que genera la vida en la periferia: exclusión, pobreza,
falta de dignidad, inseguridad y la degradación ambiental que se genera en estas situaciones.
(Martínez E.2012).
Naturalmente el traslado de personas no resuelve dichos problemas, si no existen políticas
públicas apoyando y completando el circuito. Si se traslada una familia que no tiene ingresos,
trabajo, acceso a la salud, educación, etc, continuará siendo excluida en su nueva ubicación. Se
debe garantizar el acceso a sus derechos básicos para poder modificar realmente su condición,
lo cual lleva implícito un importante ingrediente de trabajo social en sistemas de participación
ciudadana, cooperativismo u otros que ayuden a las nuevas familias a su integración en el nuevo
medio‐barrio.
4.2

La mirada ambiental: a favor de la Sustentabilidad

Montevideo mantiene en sus edificios, ‐como la mayoría de las ciudades latinoamericanas‐, la
materialización de su historia de colonización (española fundamentalmente), con aportes de la
mano de obra de sus ancestros mediterráneos, (ya que la raíz indígena fue brutalmente
aniquilada). Lo que fuera el casco amurallado de la ciudad colonial mantiene aún, a pesar de las
transformaciones de la ciudad bancaria y comercial, gran cantidad de edificaciones históricas en
diferente estado de conservación: la mayoría en muy buen estado, otras deterioradas o
abandonadas. Lo mismo sucede más allá de esa zona, en la expansión de la ciudad “nueva”
allende el ejido, con viviendas de fines del siglo 19 y principios del XX, muchas de las cuales se
mantienen aún en muy buen estado.
Desde el punto de vista de dicho patrimonio construido, toda intervención tendiente a su
recuperación, o a su reformulación para albergar otras actividades, es en definitiva una mirada
cuidadosa y respetuosa del ambiente ya que se está preservando un stock construido que puede
continuar siendo útil a varias generaciones. De esta manera se afecta en menor medida el
patrimonio natural en cuanto al uso de nuevos materiales de construcción. Se trata de una
actitud que tiende a la Sustentabilidad global del planeta, en cuanto estas decisiones cuidadosas
respecto a lo construido sean tomadas a nivel local y global. La reutilización del patrimonio
existente resulta una alternativa sustentable a la obra nueva, además de contribuir con la
valoración de la memoria y la identidad de una sociedad.
5

PRESENTACIÓN DE CASOS

En este sentido de cuidado, mantenimiento y preservación del patrimonio construido, se
presentan los resultados de una estrategia puesta en práctica en Uruguay en las últimas décadas
del siglo XX y que devino en una forma de hacer arquitectura apreciada por los montevideanos,
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que ha valorizado algunas zonas de la ciudad aumentando su valor inmobiliario, recuperando
valores culturales, históricos, paisajísticos y de ubicación que se habían perdido con el
vaciamiento y tugurización de algunos sectores.
El método utilizado en Uruguay desde el estado, incentivando cierto tipo de préstamos
hipotecarios, destinados a realizar intervenciones en viviendas de fines del siglo XIX y principios
del XX, resultó exitoso no solo por los resultados arquitectónicos sino también debido a la
aceptación por parte de los usuarios. Un conjunto de organismos estatales (ministerios,
intendencias, Banco Hipotecario etc) intervino en el diseño de la estrategia para llevar adelante
esta política de vivienda. Dicha herramienta hasta ahora fue bien aprovechada principalmente
por una franja social de ingresos medios, como forma de acceso a la vivienda.
La propuesta que se ha popularizado como “reciclaje de viviendas” presentada en este trabajo,
ha sido fomentada e instrumentada desde el sector público a través del Banco Hipotecario del
Uruguay (BHU) otorgando préstamos a las familias que desearan acceder a una vivienda, de
estas características. Asimismo fue fundamental la participación de la Intendencia Municipal de
Montevideo, (IM) a través de la creación de las Comisiones Permanentes que se preocuparon
por la conservación del patrimonio construido y a través de la flexibilización de las normativas
vigentes, para este tipo de intervenciones: alturas de locales, anchos de baños, etc. También se
debe incluir a otros participantes como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas
por Ayuda Mutua (FUCVAM) que comienza su actuación en la década del 70, y tuvo participación
en ejemplos de este tipo de “reciclajes” realizados en forma colectiva por los cooperativistas,
con asesoramiento de un equipo de técnicos (arquitectos, asistentes sociales, contadores). Se
obtuvieron casos de buenas soluciones arquitectónicas, que además de ser valorados por su
preservación del patrimonio construido, agregan otras cualidades que derivan en
redensificación de zonas abandonadas, reconsolidación barrial y recuperación de los espacios
públicos, etc.
5.1

Edilicios: reciclaje de viviendas.

El mantenimiento de estas edificaciones, su reciclaje, reforma y reuso, involucra una postura de
sustentabilidad en la valoración del patrimonio construido. Las viviendas que se utilizan para
este tipo de reciclajes, son características de una arquitectura montevideana bastante uniforme
tipológica y constructivamente, ya que son resultantes del crecimiento urbanístico de fines del
siglo XIX y primeras décadas del XX. En la edificación de esa época, abundan las viviendas de una
o dos plantas, con gruesos muros de mampostería, entrepisos y techos de bovedilla de ladrillo
con perfilería metálica, o de madera. Las alturas de los locales son de cinco metros o más y la
ventilación de los locales se realiza por patios con claraboyas móviles que deslizan en horizontal.
Los préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) implicaban el aumento
de la cantidad de unidades por cada vivienda“reciclada”. Dicho aumento se logró básicamente
por el entrepisado de las viviendas, que al contar con 5mts de altura o más, permiten, colocando
entrepisos, lograr locales de altura adecuada: 2.40mts es la altura mínima de la normativa
municipal que fue flexibilizada hasta los 2.20mts para estos casos. Los locales con claraboyas,
fueron utilizados por lo general como patios abiertos, circulación y acceso a las nuevas viviendas
y para lograr su ventilación e iluminación.
Las fachadas de este tipo de viviendas por lo general tenían altas aberturas a los lados de un
acceso central, o lateral en padrones angostos, que se corresponde con una circulación en planta
que va enhebrando las habitaciones a ambos lados, o a un lado de ella, según el ancho del
padrón considerado (figura 1.)
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PLANTA TIPO

FACHADA

CORTES
Figura 1. Reciclaje de viviendas en Montevideo. Relevamiento de las 2 viviendas originales. Arqs. Rodríguez–Gutiérrez

El entrepisado de una vivienda de estas características, permite aumentar la superficie
construida, por lo que se pueden obtener varias viviendas, de una o más plantas según el caso,
mejorando las condiciones ambientales de las mismas, en relación a las de la vivienda original.
La apertura de patios, permite la reformulación de las condiciones de iluminación y ventilación
natural de las viviendas. En el caso presentado se trata de dos viviendas, una en Planta Baja y
otra en Planta Alta. En este caso, como en la mayoría de este tipo de viviendas, está construido
el 100% de la superficie del predio por lo que se trata de habitaciones sin iluminación ni
ventilación directa, más allá de la lograda a través de claraboyas sobre las circulaciones. En la
fachada (figura 1) se observa que estas viviendas son del tipo de acceso lateral con una ventana
por planta al frente y una sucesión de habitaciones sin ventilación, (excepto las de fachada) lo
que se remediaba mediante una gran altura de los locales, de 5 metros promedio.

Plantas
Corte longitudinal
Figura 2. Reciclaje de viviendas en Montevideo: tres viviendas con patio. Arqs. Rodríguez–Gutiérrez.

El reciclaje (figura 2) transformó dichas viviendas en tres nuevas unidades de tres plantas, muy
luminosas y bien iluminadas, gracias a la apertura de tres patios. Las nuevas viviendas tienen
dos dormitorios, y toda la estructura para poder incorporar dos más, agregando otro entrepiso
de madera sobre los dormitorios que tienen suficiente altura. Cuentan con un pequeño sótano
habitable cada una de ellas, bien aislados acústicamente en forma natural por la envolvente en
tierra, ya que se trata de usuarios jóvenes, algunos de ellos dedicados a la música.
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5.2

Urbanos: revalorización del barrio, equipamientos urbanos.

Existen barrios en que por cada manzana hay varias viviendas “recicladas” del tipo descrito. Estas
soluciones producen un aumento controlado de la densidad, que deviene en una recuperación
de las características barriales, en lugares donde el abandono y vaciamiento habían resultado
en un deterioro social y físico importante.
Los habitantes de estos reciclajes que presentan mejores características físicas de confort, y
diseño, se encuentran más propensos al cuidado de su barrio, logran apropiarse de los espacios
verdes semiprivados y públicos, incidiendo en su cuidado y mantenimiento. En tales lugares, los
casos de vandalismo disminuyen, por la propia vigilancia que ejercen los vecinos.
6

CONCLUSIONES

Las intervenciones arquitectónicas a favor de la sustentabilidad general, son las que resultan
respetuosas con el patrimonio construido por la humanidad.
Procurando el mantenimiento del stock edilicio y las características del barrio mediante una
densificación controlada, se mantienen y mejoran la forma de vida de sus habitantes
promoviendo la conservación y cuidado tanto de los bienes privados como de los públicos. En
Montevideo, los resultados obtenidos han sido muy buenos, logrando la valorización social y
económica de la propuesta. Algunos barrios (Palermo, Parque Rodó, Cordón) han aumentado su
cotización inmobiliaria de mercado. Pero lo más valioso, es la aceptación social de este tipo de
arquitectura “reciclada”, buscada por los usuarios. Ellos se apropian de los espacios públicos,
exigiendo mayor respeto por los bienes comunes, lo cual es de esperar logre revertir los índices
de vandalismo existentes.
Al interior de los barrios, este tipo de intervenciones edilicias no sólo han logrado mantener una
coherencia formal sino además, las características históricas y culturales de los mismos. Se
incluyen nuevos habitantes, y/o desplazamientos internos, que valoran y aceptan por igual el
patrimonio urbanístico, edilicio, y cultural del lugar. Dichos valores son respetados, buscados y
preservados por igual, tanto por los promotores, arquitectos, constructores, como por los
usuarios. Más allá de la uniformidad de criterios de intervención generados por la normativa
municipal y por los mecanismos de préstamos hipotecarios, se generó un criterio de respeto
hacia el barrio y hacia la unidad a reciclar, muy aceptada por todos los actores.
Un mecanismo similar debería ser reinventado para intervenir en la reinserción de otros
sectores sociales, con similares resultados a los obtenidos hasta ahora, pero destinados a una
franja poblacional de menores ingresos. Se podrían plantear subsidios mayores del estado,
según los ingresos familiares, ya que revertir la expansión urbana, a la larga se traduce en un
ahorro de todo tipo para el estado: menor extensión de la ciudad, y por lo tanto menor extensión
de los servicios e infraestructuras; reversión de la segregación y exclusión social, menor uso de
materiales nuevos, en definitiva, menor costo social, económico y ambiental.
Reinsertar en este tipo de programas población proveniente de asentamientos periféricos,
implica una actuación compleja organizada desde múltiples organismos del sector público, en
forma interdisciplinaria y multidimensional, incluyendo participación ciudadana y de todos los
actores involucrados.
En el respeto por la Sustentabilidad general de la vida, estamos todos involucrados, las actuales
generaciones y las futuras, debiéndose actuar con las herramientas que en cada lugar, país o
región, permitan una adecuada valoración y mantenimiento del patrimonio natural y del
construido. El camino es complejo y difícil, pero es imprescindible recorrerlo, por
responsabilidad hacia toda forma de vida actual y futura, de este planeta.
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ABSTRACT: Changes in land use patterns in the urban context sometimes occur from excessive
and/or unregulated manner, causing changes in the urban surface that has serious conse‐
quences for its users. There was increased waterproofing result of changes that have occurred
and understand the influence of waterproofing in urban runoff is of fundamental importance
for the planning of the city. The work seeks to identify in two stages, the land use and occupation
and its waterproofing index for the region east of the city of Teresina, observing the relationship
of this with the changes in land use that occurred in the period. For the evaluation, we used
remote sensing tools obtaining information on the use and occupation of land and sealing, wa‐
terproofing through the index. The study noted cases of flooding coincide with the regions had
more change in land use and increase in total impervious areas in the region.
Keywords: Urban Waterproofing, ISA, use land cover, Remote sensing
RESUMO: Mudanças nos padrões de uso do solo no contexto urbano, por vezes ocorrem de
modo desmedido e/ou não regulamentado, ocasionando alterações na superfície urbana que
tem consequências graves para os seus usuários. Ocorreu aumento na impermeabilização
consequência das transformações ocorridas e compreender a influência da impermeabilização
no escoamento superficial urbano é de fundamental importância para o planejamento da
cidade. O trabalho busca identificar em dois momentos, o uso e ocupação do solo e o respectivo
índice de impermeabilização para região leste da cidade de Teresina, observando as relações
disto com as alterações no uso do solo que ocorreram no período. Para a avaliação foram
utilizadas ferramentas de sensoriamento remoto obtendo informações sobre o uso e ocupação
do solo e impermeabilização, através do índice de impermeabilização. O estudo observou os
casos de alagamento coincidem com as regiões mais tiveram alteração no uso do solo e elevação
no total das áreas impermeabilizadas na região.
Palavras‐chave: Impermeabilização urbana, ISA, uso ocupação do solo, Sensoriamento remoto
1.

INTRODUÇÃO

O crescimento das cidades foi intensificado a partir da segunda metade do século XX
aumentando assim, o grau de concentração da população em áreas denominadas urbanas, esse
acúmulo populacional sem o devido planejamento da estrutura urbana tem acarretado
impactos negativos ao meio natural. Para Tucci (2008), o meio formado pelo ambiente natural
e pela população (meio socioeconômico e urbano), é um ser vivo e dinâmico que gera um
conjunto de efeitos interligados, e falta de controle pode levar a cidade ao caos.
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Nas cidades brasileiras, o processo de urbanização ocorreu em ritmo ainda mais acelerado e de
maneira não planejada, tornando a malha urbana uma forma caótica (SANTOS, 2005). Essa
expansão urbana exerce pressão sobre as infraestruturas básicas, que já são marcadas pela
insuficiência da demanda, pela inexistência ou ineficiência do serviço e, muitas vezes, pela
adoção de soluções ambientalmente condenáveis.
Com a expansão territorial das cidades em ritmo mais acelerado do que a ampliação da sua
infraestrutura, os impactos sobre o meio natural tendem a aumentar, ocasionando diversos
problemas como: a perda da cobertura vegetal, em consequência, da ocupação humana e
industrial e da instalação de vias de circulação com pavimentação impermeável, diminuindo
assim a infiltração da água no solo, afetando a fauna e a flora, reduzindo a umidade atmosférica
e aumentando a erosão. Com isso, dentro das áreas urbanas ocorrem problemas como o
assoreamento de canais, mananciais e represas, a falta d’água, deslizamentos de morros e as
inundações. A ação antrópica tem, com o passar dos tempos, se constituindo em um importante
agente modificador do meio ambiente, interferindo em seu equilíbrio, potencializando e
acelerando diversos processos da dinâmica superficial, principalmente no meio urbano (CUNHA,
1991).
Um dos principais problemas com a transformação do uso do solo que tem resultados visíveis
nos problemas com águas pluviais é o aumento no número de vias e espaços de estacionamento
com cobertura asfáltica, por consequência do crescimento da demanda de automóveis. Para as
águas pluviais, essa mudança de pavimento, sem um correto projeto de drenagem urbana, tem
impactos diretos na ocorrência de inundações, pois a nova pavimentação impede a infiltração
no solo e eleva a velocidade de escoamento das águas pluviais, e consequente acúmulo,
causando transtornos e prejuízos. Segundo Tucci (2000), a impermeabilização de 7% da área dos
lotes urbanos pode acarretar a duplicação do escoamento superficial e que casos mais extremos,
como a impermeabilização de 80% do lote, geram volumes de escoamento superficial oito vezes
maior.
Segundo Tucci (1999), o planejamento urbano brasileiro, embora seja concebido por meio de
fundamentos interdisciplinares, na prática é realizado dentro de um âmbito mais restrito e não
alcança a eficiência esperada.
O presente trabalho objetiva identificar em dois momentos, 1985 e 2010, os usos do solo e
índices de impermeabilização para bairros da região leste da cidade de Teresina, observando as
alterações no uso do solo que ocorreram no mesmo período e os possíveis impactos causados
com inundações urbanas.
2 METODOLOGIA
2.1 Caracterização da área de estudo
O estudo foi conduzido no Município de Teresina (05°05'20" S; 42°48'07" W) localizado na região
centro‐norte do Estado do Piauí, à margem direita do rio Parnaíba, com uma área aproximada
de 1756 km2 (Figura 01), sendo 284 km² área urbana e 1.472 km² área rural e uma população
de 814.230 habitantes (IBGE, 2010).
A parte central da cidade encontra‐se entre dois rios perenes, rio Poty e Rio Parnaíba, fato esse
que orientou o crescimento da área urbana de maneira alongada e com grandes áreas
margeando os rios, possuindo um relevo com suaves ondulações, com uma altitude média de
72 metros. A densidade urbana é de 2.386 hab/ km² e a expansão da mancha urbana está em
crescimento, onde nas duas últimas décadas, a área urbana praticamente dobrou.
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Figura 1. Localização do Município de Teresina em relação ao Estado do Piauí.

O clima da região caracteriza‐se por ter duas estações bem distintas, com o primeiro semestre
quente e úmido, com as temperaturas máximas médias entre 30 a 32 °C e umidade relativa
média entre 75 a 85%. No segundo semestre, praticamente não há precipitações, o clima é
quente e seco, com temperaturas médias máximas entre 33 a 36 °C e umidade relativa do ar
entre 55 a 65%. Os meses que apresentam as maiores incidências de chuvas são de dezembro a
maio com médias entre 101,1 a 334,2 mm; nos meses de junho a novembro as variações de
precipitações são entre 8,7 a 53,6 mm, A precipitação média anual é de 1.367,5 mm (SILVEIRA,
2007).
Esse curto período chuvoso é marcado por chuvas intensas e é o período com históricos
problemas de inundação e inúmeras famílias desabrigadas, além de áreas centrais inundadas
por problemas no sistema de drenagem.
Os bairros estudados nesta pesquisa foram Jockey Clube e Nossa Senhora de Fátima, que estão
situados na região leste da cidade de Teresina (Figura 02), os bairros são contíguos e possuem
uma área de 404,43 ha.
A região se destacou como área nobre da cidade, com grandes casarões e edifícios e que
atualmente passa por uma transformação no uso do solo, em que vias principais estão se
convertendo em importantes eixos comerciais. Os bairros foram consolidados nos anos de 1960,
a área onde hoje estão delimitados os bairros, até o final dos anos 1950, era formada por sítios
e grandes extensões de terras pertencentes, na maioria das vezes, a pessoas que residiam no
centro da cidade e utilizavam a região como segunda residência nos fins de semana. O local
passou a despertar o interesse de novos moradores principalmente depois da criação de uma
pista de corrida de cavalo ainda na década de 50, considerada o embrião de um dos clubes mais
elegantes da época, o Jockey Clube de Teresina, que deu nome ao novo bairro.
Posteriormente, houve a implantação do centro social da paróquia de Fátima em área fronteira
ao bairro Jockey clube, e em conjunto com a inauguração da ponte Juscelino Kubitschek, em
1957, ligando o centro da cidade aos novos bairros facilitando o acesso ao lado leste da cidade.
A ponte viabilizou o desenvolvimento do bairro de Fátima principalmente no que se refere a
investimento dos proprietários de terras da região que passaram a lotear as terras ou até mesmo
residirem no bairro, este fato em conjunto com o centro social da paróquia de Fátima que levou
assistência médica e educacional ao local originando assim, o nome do novo bairro.
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Figura 2. Localização da área de estudo, em relação à mancha urbana de Teresina‐PI.

2.2 Procedimentos
A aplicação de imagens de satélite está sendo de auxílio para o reconhecimento das
modificações causadas na cobertura do solo ao longo do tempo. Para a avaliação foram
utilizadas ferramentas de sensoriamento remoto, onde foi aplicada uma transformação das
imagens do satélite Landsat 5, para obter as informações sobre uso do solo, por meio de uma
classificação supervisionada, a impermeabilização, através do índice ISA (Impervious Surface
Area), que delimita as superfícies impermeabilizadas usando informações do NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index), que apresenta o grau de vigor vegetativo e permite monitorar a
cobertura das superfícies, em cada momento analisado. Para o processo foi utilizado o software
de geoprocessamento SPRING 4.3.
O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é um cálculo, baseado em várias
bandas espectrais, da produção fotossintética (quantidade de vegetação) em um pixel na
imagem de satélite. Ele mede em uma área o vigor vegetativo e pode monitorar a cobertura de
uma dada superfície a partir das informações espectrais obtidas pelos satélites (ROUSE et al.,
1974). Obtêm‐se o índice NDVI pela equação 6:

(6)
Onde ― “IVP” representa a faixa do espectro eletromagnético no infravermelho próximo (0,73 μm – 1,3
μm), iden ficada pela banda 4, e ―V‖ representa a faixa do espectro eletromagnético no vermelho (0,622
μm – 0,700 μm), identificada pela banda 3 (GILLIES, 1997)

Com a obtenção dos dados de NDVI, no período de 1985 e 2010, utilizou‐se o método descrito
por Carlson e Arthur (2000) para obter o índice de Área de Superfície Impermeável (ISA). Este
método apresenta a relação entre o índice de vegetação por diferença normalizada e a fração
de cobertura vegetal para se chegar à Área de Superfície Impermeável, que indica a superfície
que não permite a infiltração de água no solo, altamente relacionada com o escoamento
superficial (BAUER et al., 2004).
O índice ISA, segundo Carlson e Arthur (2000), é calculado pela equação 7:
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(7)
Onde ―”NDVI” representa o índice de vegetação por diferença normalizada, ―”S” representa
os valores para vegetação densa, ― “O” representa os valores para solo exposto e ― ’dev’ indica
que a fórmula deve ser utilizada apenas para regiões classificadas como urbanas. O índice varia
de 0 a 1, sendo que valores mais próximos de 1 mais impermeável é uma superfície e valores
próximo de 0 mais permeável é a superfície (CARLSON e ARTHUR, 2000).
3

Resultados e Discussão

Para compreender as transformações que ocorreram no meio urbano dentro dos bairros, foi
realizada a classificação supervisionada do uso do solo para os anos 1985 e 2010, verificando as
alterações que ocorreram e as transformações na paisagem nesse intervalo de tempo. No ano
de 1985 a região ainda apresentava as margens do rio ocupadas pela vegetação com algumas
lagoas, dentro do bairro a distribuição da área vegetal era bem presente e entremeava as áreas
edificadas (figura 3), pouca presença de áreas de solo exposto, concentrando‐se nas margens
do rio.

Figura 3 – Classificação de uso e ocupação do solo para bairro Jockei Club e Fátima, ano 1985

Para o ano de 2010, ocorreu uma grande mudança nos materiais de cobertura do solo com a
introdução de materiais metálicos nos telhados, além disso, o grande fluxo de automóveis e a
acelerada transformação de usos do solo de áreas residenciais unifamiliares em multifamiliares,
levaram a expansão do número de vias com cobertura asfáltica, além dos grandes
estacionamentos com a implantação de shoppings centers e em grandes edifícios domiciliares.
A área de margem do rio Poty, foi uma região que mais sofreu impactos com a retirada de grande
parte da cobertura vegetal e implantação de uma grande avenida, como se pode observar na
figura 4. Esse conjunto de transformações no uso do solo tiveram reflexos diretos na condição
de permeabilidade do solo, elemento principal para causa de enchentes e inundações nas áreas
urbanas, por conta disso a importância do ISA.
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Figura 4 – Classificação de uso e ocupação do solo para bairro Jockei Club e Fátima, ano 2010.

Para entender como as mudanças de uso do solo podem ter afetado a permeabilidade do solo,
para isso foi utilizado o índice de área de superfície impermeável (ISA). A escala de valores do
índice ISA varia de zero a próximo de 1, no mapa da figura 5 está sendo expressa em escala de
cores, onde as áreas em azul indicam áreas de baixa permeabilidade, com menor índice de
infiltração; enquanto que as áreas em azul e vermelho claro apresentam permeabilidades
intermediárias, aproximadamente entre 40 e 80%, e em vermelho alta permeabilidade.
Para o ano de 1985, a impermeabilização do solo estava concentrada nas vias (figura 5), mas
com a região as margens do rio mais permeável, área essa que recebe o escoamento das águas
das vias, exatamente a região de ocupação com vegetação e as lagoas de transbordo do rio Poty.

Figura 5 – Mapa do ISA para os bairros jóquei clube e Nossa senhora de Fátima, 1985.

Para o Ano de 2010, as mudanças do uso do solo já demonstras impactos visíveis no total de
área permeável existente nos dois bairros. O adensamento no número de vias e o aumento no
total de cobertura asfáltica, são claramente percebidos analisando o mapa do Índice para o ano
2010.
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Figura 6 – Mapa do ISA para os bairros jóquei clube e Nossa senhora de Fátima, 2010.

Figura 7. Fotos dos jornais locais, representando os impactos da chuva na região de estudo.

O estudo demonstrou um aumento significativo no número de vias asfaltadas dentro da zona
leste da cidade, como consequência do maior número de apartamentos e estabelecimentos
comerciais de grande fluxo na região. Algumas áreas que apresentaram crescimento dos casos
de alagamento estão em locais que passaram por mudanças no padrão de uso do solo e
aumento do número de vias asfaltadas nas proximidades. O aumento da velocidade de
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escoamento das águas e não ampliação do sistema de drenagem do local levou a um grande
acumulo de água, gerando prejuízos financeiros e transtornos à população.
Gonçalves (2003) ressalta que o tipo de cobertura da superfície pode impermeabilizar a cidade,
como no caso da cobertura asfáltica, prejudicando a infiltração da água em níveis de até 50%, o
que pode acarretar que uma única tempestade de certa intensidade, pode causar rápidas
enchentes sobre superfícies duras, asfaltadas e com vegetação esparsa, elevando os problemas
relacionados com a falta de drenagem, e como consequência o caos urbano.
Ao se observar a correlação entre total pluviométrico, vias asfaltadas e intensidade de eventos,
nota‐se que as regiões estudadas obtiveram um acréscimo de impactos decorrentes de
inundações de vias, alagamentos de edificações, comprometimento das galerias, além de um
período maior de tempo para dissipar o escoamento das águas pluviais. (Figura 05)
4

CONCLUSÕES

As ações por parte do poder público de forma não planejada que gere a impermeabilização do
solo urbano produz rugosidades favoráveis, para que durante eventos pluviais, provoquem
impactos, das mais diferentes formas, gerando assim problemas sociais e econômicos, para a
população.
Observa‐se que a causa desses impactos não é só da atmosfera, mas sim, principalmente, do
processo inadequado de urbanização que gera empecilhos diante de tais eventos, tendo como
principais agentes o processo de impermeabilização do solo, a falta de galerias adequadas para
escoamento d’água. O monitoramento das mudanças do uso do solo nos municípios é de
fundamental importância no planejamento urbano, para antever ou mitigar problemas
relacionados também aos eventos pluviométricos aliados a impermeabilização do solo. Fato
comprovado na área de estudo.
Portanto, se a causa de tais impactos negativos é a falta de planejamento, cabe aos órgãos
públicos adequar o ambiente urbano, por meio do planejamento e da construção de uma melhor
infraestrutura urbana, diminuindo os problemas socioeconômicos identificados neste estudo.
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ABSTRACT: ECOPOL project is a European public innovation partnership between seven
organizations of six countries from whose results, lines of policy recommendations and tools
that promote eco‐innovation are expected. The focused areas of the project were "Green Public
Procurement", "Waste Management and Recycling" and "Internationalization of eco‐innovative
SME's". Companies do not always respond to the challenges of sustainability aware that this is
an opportunity for differentiation in innovation processes (Eco‐innovation). For the Sustainable
Habitat Cluster, this development paradigm is inclusive of all the Habitat value chains and is
important in terms of material efficiency in their sub‐ranks of construction and of materials and
products. The aim of this study was to demonstrate in the Habitat (PT) value chain and for the
three focused areas of the project, the importance of a collaborative model between public
administration and the Cluster, in the recommendations process construction for policy
instruments to accelerate eco‐innovation.
Keywords: Eco‐innovation, Sustainable construction.
RESUMO: O projeto ECOPOL é uma parceria pública de inovação entre sete entidades de seis
países europeus de cujos resultados se esperam linhas de recomendações para políticas e
instrumentos que estimulem a eco‐inovação. O projecto focou‐se sobre os domínios das
“Compras públicas ecológicas”, “Gestão de resíduos e reciclagem” e “Internacionalização de
PME’s eco‐inovadoras”. As empresas nem sempre respondem aos desafios da Sustentabilidade
conscientes que esta é uma oportunidade de diferenciação nos processos de inovação (Eco‐
inovação). No Cluster Habitat Sustentável, este paradigma de desenvolvimento é abrangente de
toda a fileira Habitat e é importante em termos de eficiência material nas suas sub‐fileiras da
construção e dos materiais e produtos. O objetivo deste trabalho foi demonstrar, na fileira
Habitat (PT) e nos três domínios do projeto, a importância de um modelo colaborativo entre a
administração pública e o Cluster, no processo de construção de recomendações para
instrumentos de política aceleradores de eco‐inovação.
Palavras‐chave: Eco‐inovação, construção sustentável.
1

INTRODUÇÃO

O projeto “ECOPOL – Public innovationpartnership for better policies and instruments in support
of eco‐innovation”, formalmente terminado em 31 de Março de 2014, teve por missão,
promover a cooperação transnacional no desenvolvimento e implementação de melhores
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políticas e instrumentos de eco‐inovação. A participação portuguesa no projeto concretizou‐se
através de dois parceiros, a Agência de Inovação, S.A. (AdI) e a Agência Portuguesa do Ambiente,
I.P. (APA). Com enfoque nos domínios das “compras públicas ecológicas” (enquanto importante
instrumento do lado da procura), “gestão de resíduos e reciclagem” (como setor com uma muito
elevada pegada de CO2 e elevado potencial para a criação de negócios) e “internacionalização
de PME’seco‐inovadoras” (como meio de aumentar a produtividade pelo alargamento de
mercados para os eco‐inovadores), o projeto propôs‐se igualmente promover diversas ações‐
piloto para “pôr em prática” à escala transnacional boas práticas de eco‐inovação, de entre elas
a ”preparação de execução conjunta de instrumentos do lado da procura”.
A experiência Portuguesa na construção sustentável foi desenvolvida dentro do modelo de
governança estabelecido para fins da participação portuguesa no projeto ECOPOL entre
entidades competentes relevantes nas áreas de políticas públicas em observação,
nomeadamente através da colaboração de peritos da Direção Geral das Atividades Económicas
(DGAE), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), da Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP) e da Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública, I.P (eSPap) com as entidades nacionais parceiras no
projeto (APA, I.P., e AdI). Sendo fundamental, no desenho de instrumentos de política para a
aceleração de eco‐inovação, o envolvimento das empresas e das organizações com
responsabilidade nas respetivas Estratégias de Eficiência Coletiva (Clusters apoiados no âmbito
do Programa operacional fatores de competitividade ‐ COMPETE), a colaboração da Plataforma
para a Construção Sustentável (Cluster Habitat Sustentável) com a equipa do projeto revelou‐se
determinante para o desenvolvimento de recomendações no sentido da aproximação da
procura e oferta sustentáveis.
De acordo com os dados apurados sobre a produção e o tratamento de resíduos de construção
e demolição (RCD) conclui‐se que, em Portugal, o setor da construção é o maior produtor de
RCD representando 60% da quantidade de RCD produzidos (O’Brien, 2011). Os restantes 40%
advêm de obras de construção civil realizadas por algumas entidades no âmbito da sua
actividade, apesar de não ser a sua actividade principal, designadamente os municípios, as
empresas municipais ou as empresas do setor do gás. Tendo em consideração os principais
componentes que, em Portugal, contribuem para o DMC (consumo interno de materiais),
ressalta desde logo a importância detida pelos “minerais não metálicos”. Por exemplo em 2011,
estes contribuíram com uma quota de cerca de 70% em peso para o DMC, facto que se deve à
importância que o setor da construção detém a nível nacional (Silva, 2011). Para além disso, este
setor tem em Portugal um significado evidente na contratação pública portuguesa ‐ 57 % em
valor dos contratos celebrados em 2008 (Pais & Ministro, 2012).
Neste contexto, o setor da construção apresenta‐se como um palco para potenciar eco‐inovação
(JOUE, 2011) associada à desmaterialização da economia. A compra pública, enquanto driver,
estabeleceu na Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2008‐2010 (ENCPE)
como prioritário o grupo ‘Conceção e construção de obras públicas, incluindo iluminação e
equipamentos’ (DR, 2007), não especificando, contudo, critérios ambientais nacionais que
tenham tornado efetiva a contratação pública ecológica em obra (ANCP, 2011). ‘Oportunidades
para ganhos de eficiência na utilização dos recursos no setor da construção’ foi objeto de
comunicação da Comissão Europeia, sinalizando mais uma vez o papel esperado da contratação
pública ecológica como contributo ao caminho a percorrer (JOUE, 2014).
Em termos de cadeia de valor, o Cluster Habitat Sustentável envolve desde o setor extrativo, ao
setor transformador de materiais e produtos, à atividade de projeto, construção e imobiliário,
planeamento urbanístico e também outros fornecedores de bens e equipamentos para a
construção do Habitat. A sustentabilidade constitui‐se como uma oportunidade de
diferenciação na inovação, sendo este o paradigma de desenvolvimento de todo o Cluster.
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Pretendeu‐se com este trabalho demonstrar, para a fileira do Habitat (PT) e nos três domínios
de enfoque do projeto, a importância de um modelo colaborativo entre a administração pública
e o Cluster no processo de construção de recomendações para instrumentos de política
aceleradores de eco‐inovação.
2

METODOLOGIA

Para cada um dos domínios temáticos, foram desenvolvidas abordagens de colaboração
adequadas às especificidades e natureza das atividades programadas, conforme abaixo se
descrevem.
2.1

Compras Públicas Ecológicas – a experiência Portuguesa para um repositório Europeu
de produtos da construção

O setor da Construção foi escolhido como estudo‐caso da implementação conjunta ECOPOL para
instrumentos do lado da procura, a qual pressupunha: o exame em detalhe de quatro boas‐
práticas pré‐identificadas (Catálogo Belga de produtos reciclados para compras públicas
ecológicas, Programa top‐runner Japonês, Decreto Italiano de quotas de compras de reciclados
por compradores públicos, e Metodologia comum Europeia para medição do impacto ambiental
de CPE); o desenvolvimento de soluções para potenciar sinergias entre esses instrumentos
(cross regulation); e, em cada país/região, a partilha de informação entre as entidades públicas
nacionais competentes para avaliação da viabilidade da implementação dessas soluções no
respetivo contexto (transferência). Neste contexto, a ação‐conjunta ECOPOL “Estimular a
Adoção de Compras Públicas Ecológicas no Setor da Construção” foi desenhada como ensaio
duma proposta de repositório de produtos de construção para servir de guia às entidades
públicas adjudicantes no espaço europeu.
As especificações CPE‐UE do grupo prioritário produtos de construção segundo o módulo prático
GPPtoolkit recomendado pela Comissão Europeia (JOUE, 2008) foram tomadas como referência
e, atendendo à recente obrigatoriedade de consideração do requisito básico relativo ao uso
sustentável dos recursos no processo de Marcação CE introduzida pelo Regulamento Europeu
dos Produtos da Construção (RE 305/2011) e em aplicação desde 01.07.2013, foi também dada
atenção especial às formas de prova de cumprimento deste requisito para os produtos de
construção ‐ as declarações ambientais do produto tipo III (DAP), ferramentas de comunicação
credível e fidedigna enquadradas por normas relevantes (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) que
têm por base a avaliação de ciclo de vida (ACV). Neste contexto, dado o Cluster Habitat
Sustentável ter em desenvolvimento o projeto dapHabitat para implementação do “Sistema de
Registo de Declarações Ambientais de Produto para o Habitat” em Portugal, foram criadas
sinergias de oportunidade entre ambos os projetos.
Na fase de comparação e benchmarking os parceiros portugueses constataram da não existência
de referências nacionais, da ENCPE ou de outras fontes, para critérios ambientais a aplicar a
produtos de construção. Assim, as especificações CPE‐UE foram tomadas como referência direta
e, para inventariar e pré‐qualificar os fabricantes PT de produtos de construção potencialmente
candidatos ao repositório ECOPOL, recorreu‐se a informação ambiental disponível sobre
desempenho de empresas e produtos em:
 sistemas de certificação (Rótulo Ecológico UE, Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria
EMAS, Sistemas de Gestão Ambiental ISO14001, Sistemas de Gestão Florestal Sustentável
PEFC e Sistemas de Gestão IDI) e registos (Marcação CE, REACH e Regulamentos F‐gases)
potencialmente compatíveis com as especificações dos produtos CPE‐UE;
 processos preparatórios das empresas para se candidatarem à obtenção de DAP em
desenvolvimento no âmbito do “Sistema de Registo de Declarações Ambientais de Produto
para o Habitat”, como potencial ferramenta de demonstração de conformidade CPE‐UE.
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Este trabalho não foi conclusivo na medida em que a informação dos sistemas de certificação
não permitiu, à partida, obter informação sobre o desempenho ambiental dos produtos
compatível com os requisitos CPE da EU, e a informação base para as DAP não está orientada
para criar evidências de resposta a estes mesmos requisitos. Assim, foi iniciada a interlocução
direta com os fabricantes (empresas‐amostra pré‐qualificadas) através de documentos de
trabalho, para explorar o potencial uso da figura de ‘declaração equivalente’ para fins de
demonstração de conformidade CPE‐EU, por via de documentação de qualificação do produto
de que o industrial fosse já detentor (e.g., ficha de produto, rótulos, licenças, declarações de
fornecedor, estudos técnicos e/ou laboratoriais).
2.2

Gestão de resíduos e reciclagem – workshops temáticos para eco‐inovação

O processo de construção de recomendações para gestão de resíduos e reciclagem incluiu a
colaboração do Cluster Habitat Sustentável, sobretudo pelo seu envolvimento na preparação e
participação em dois workshops temáticos realizados em 2013: o primeiro, (A) “Eco‐inovação e
a utilização eficiente de recursos na indústria Portuguesa ‐ Boas práticas e instrumentos de
política“, realizado em 17 de Setembro; o segundo, (B) “Eco‐inovação e compras públicas em
mercados da fileira habitat ‐ Boas práticas e instrumentos de política”, realizado em 5 de
Dezembro. Ambos os workshops foram do tipo colaborativo e reuniram um conjunto alargado
de peritos, entre os quais o diretor do Cluster.
O workshop A veio reforçar a discussão da necessidade sentida ‐ aproximar as políticas de
resíduos com as que promovam a melhor utilização dos recursos por parte da sociedade, e
perceber como esta aproximação poderá constituir‐se num driver de eco‐inovação. O workshop
B veio reforçar a discussão da necessidade sentida ‐ aproximar as políticas de compras públicas
com as que promovem a melhor eficiência do consumo por parte da sociedade, e perceber como
esta aproximação poderá constituir‐se num driver de eco‐inovação. A fileira Habitat foi tomada
como estudo de caso, pois contém um dos fluxos de materiais com maior potencial de
contributo para a ineficiência material da economia Portuguesa.
2.3

Internacionalização – Piloto de instrumento de política: Um novo conceito de vales
sectoriais de internacionalização

Na implementação piloto de vales setoriais para internacionalização de PME eco‐inovadoras foi
decidido desenvolver uma abordagem junto de um grupo‐alvo de eco‐inovadores, de acordo
com o princípio de que a “eco‐inovação acontece em toda a economia: quando uma empresa
adquire um produto, serviço, gestão de um processo de fabrico, ou método comercial com
vantagem ambiental essa empresa é eco‐inovadora” (Kemp & Pearson, 2008). Este instrumento
foi projetado com base nos resultados das análises das lacunas realizadas durante a fase
analítica do projeto, relativamente às políticas de internacionalização e regimes de apoio
portugueses. Foram identificadas duas dimensões de lacunas que se considerou interessante
explorar por meio de um instrumento inovador, como é o caso do vale para internacionalização:
a escassa cooperação entre empresas nacionais para mercados internacionais e a recorrente
falta de competências em internacionalização nas PME.
Através do estudo das práticas de outros países do consórcio, foram consideradas relevantes
boas práticas de suporte à internacionalização que demonstram que as PME podem aumentar
a sua competitividade internacional, operando em grupo, acrescentando competências,
partilhando conhecimentos e reduzindo custos. Os níveis de cooperação em negócios em
Portugal são ainda baixos, tendo sido identificado o instrumento financeiro Finlandês “Business
Export Partnership” (Parceria Empresarial para a Exportação) como uma boa referência para a
conceção do vale, com vista a reforçar a cooperação entre empresas e fornecer consultoria
individualizada. Com base na perspetiva de que as políticas públicas, incluindo os regimes de

1650

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

incentivos, devem em geral reconhecer a eco‐inovação como um tópico estratégico na senda do
desenvolvimento sustentável, esta dimensão foi igualmente considerada na conceção do vale.
O programa foi, assim, concebido para apoiar grupos de empresas que pudessem oferecer uma
solução portuguesa para uma necessidade num mercado internacional significativo. O objetivo
do programa foi apoiar parcerias de empresas com suficiente maturidade para garantir um
processo de internacionalização eficiente, cobrindo parcialmente os custos da abordagem inicial
a um novo mercado. Nesse sentido procurou‐se encontrar um alinhamento coerente de Clusters
no âmbito da população de empresas eco‐inovadoras. Este caminho suscitou o envolvimento,
em grupo de trabalho, dos organismos públicos relevantes com competências em Inovação,
Ambiente, Internacionalização e Assuntos Económicos: AdI, AICEP, APA e DGAE.
O desenho do vale foi discutido por este grupo de trabalho com os Clusters que prosseguem
ativamente a eco‐inovação como alvo fundamental no âmbito das suas atividades, e que têm
um historial comprovado de iniciativas ou projetos demonstrativos do seu empenhamento na
eco‐inovação e, em particular com o Cluster Habitat Sustentável, a sua adequabilidade para as
empresas da indústria da construção. Neste contexto foi discutida e aperfeiçoada uma primeira
proposta deste instrumento elaborado pela AdI e a AICEP com as contribuições do diretor deste
Cluster.
O teste deste novo conceito de vales para a internacionalização foi financiado pelo orçamento
atribuído ao projeto, em 12.500 euros para cada parceria, fomentando a aceleração da
internacionalização das PME e assim apoiar as empresas envolvidas a lançarem as suas
operações e a desenvolverem competências de internacionalização. A meta era permitir que
cada empresa envolvida na parceria estabelecesse, de forma independente, as suas operações
em mercados‐alvo num período de 2‐3 anos.
Após a fase de desenho, foi lançado um concurso público para submissão de propostas de
projetos de internacionalização de parcerias de empresas eco‐inovadoras (3 a 6 empresas), cuja
proposta de valor deveria ser desenvolvida a partir da complementaridade das suas
competências. Após avaliação de mérito, estas candidaturas (de parcerias) tiveram cerca de 6
meses para desenvolver o seu projeto de internacionalização.
A avaliação dos resultados do piloto de um novo conceito de vales para internacionalização foi
realizada por meio de debates durante as reuniões de acompanhamento, bem como da análise
dos contributos e opiniões das empresas envolvidas em resposta a questionário elaborado para
o efeito. Estes instrumentos foram utilizados para apoiar as conclusões e recomendações.
3

RESULTADOS

Os resultados obtidos para cada uma das iniciativas no modelo de colaboração com o Cluster
são abaixo apresentadas por domínios temáticos.
3.1

Compras Públicas Ecológicas – a experiência Portuguesa para um repositório Europeu
de produtos da construção

A partir de um universo potencial de 148 empresas inicialmente identificado, foram
selecionadas 16 empresas candidatas ao repositório, as quais submeteram 45 fichas de
produtos. Após a análise da fiabilidade (ou compatibilidade) aos desempenhos declarados, foi
possível selecionar 24 fichas de produtos de exportação de 8 empresas Portuguesas que
integram a proposta de repositório ECOPOL com os seguintes dados:



Informação de produto: nome do produto, descrição, produtor, origem;
Declaração de produto: documentação ‐ rótulo, auto‐declaração, DAP, declaração equiva‐
lente (Tabela 1), compatibilidade ambiental ‐ demonstrativo e justificação, referência;
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Correspondência com critérios CPE (fundamentais e complementares): avaliação geral, ava‐
liação detalhada.

e com a seguinte distribuição por categoria de produto de construção CPE‐UE:
 Painéis interiores de parede (gesso): 5 produtos, 1 empresa;
 Painéis interiores de parede (madeira): 9 produtos, 2 empresas;
 Janelas, portas envidraçadas e claraboias: 1 produto, 1 empresa;
 Isolamento térmico: 8 produtos, 4 empresas;
 Revestimentos duros para pavimentos: 1 produto, 1 empresa.
Tabela 1. Documentação para demonstração de conformidade CPE no repositório ECOPOL

Tipo de
comprovativo
Rótulo
Ecológico

Nível de confiança

ISO14020 tipo 1 é o mais comum nos países ECOPOL, com custos adicionais para os
produtores, mas com vantagens conhecidas: garante para consumidor,
desenvolvimento de mercado consciente (produto certificado vs convencional) e
aumento da competitividade do produtor (compromisso ecológico/responsabilidade
ambiental) ‐ NordicEcolabel, natureplus, FSC, PEFC, FLEGT, CITES, ou nacionais,
AustrianEcolabelou Germanblueangel
Auto declaração ISO14020 tipo 2, normalmente usadas pelo produtor e pelo mercado para pressionar
o desempenho ambiental dos produtos
Declaração
ISO14020 tipo 3 (ISO14205 para todos os produtos e ISO21930 para produtos da
Ambiental de
construção), não garantindo o desempenho ambiental do produto (informação do
Produto
ciclo de vida não harmonizado) poderá permitir ser utilizado para comparações entre
produtos
Declaração
Declarações não certificadas, com procedimento mais robustecido quando a
equivalente
verificação é feita por recurso a bases de dados do desempenho ambiental de
produtos (ÖkokaufWien, IBO, Swedish BASTA) ou a prémios ambientais com
reconhecimento de nível nacional

Os resultados obtidos não permitem evidenciar a suficiência da certificação ambiental do
produto como garante de conformidade da resposta a CPE, permitindo concluir não ser possível
obter um desempenho ambiental do produto padrão, reforçando a necessidade de aprofundar
o benchmark das ferramentas‐rótulo (CPE, REUE, DAP, entre outros).
3.2

Gestão de resíduos e reciclagem – workshops temáticos para eco‐inovação

Os resultados que se apresentam dizem respeito ao processo de construção de recomendações
produzidas através das discussões ocorridas em cada um dos workshops temáticos. Numa
primeira fase discutem‐se os resultados da análise da situação Portuguesa em matéria de
produção de RCD e o seu efeito na gestão de fluxos de materiais da fileira Habitat. Numa
segunda fase apresentam‐se os resultados da análise às políticas de compras públicas associadas
a produtos & serviços da fileira Habitat, como driver de eco‐inovação, para a promoção de uma
melhor eficiência do consumo por parte da sociedade.
No contexto do impulso dado em Portugal pela política de RCD, para a diminuição da utilização
de recursos naturais e a minimização da sua deposição em aterro, foram estabelecidas normas
complementares para uma efetiva utilização dos materiais reciclados em detrimento dos
produtos naturais: taxas mínimas obrigatórias de incorporação de materiais reciclados nas
obras; obrigatoriedade de utilização de 5% de materiais reciclados em empreitadas de
construção e manutenção abrangidas pelo código dos contratos públicos (CCP); especificações
técnicas a aplicar a produtos de construção que incorporem materiais reciclados e aos materiais
reciclados a utilizar em obra. Visando estas medidas contribuir para a meta nacional 2020 de
encaminhamento para reutilização/reciclagem/outras valorizações dos 70% dos RCD não
perigosos produzidos,
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Verifica‐se contudo que o uso de materiais reciclados ainda encontra alguns obstáculos de
natureza económica, cultural e técnica, em que por exemplo, relativamente aos RCD, as
estatísticas 2009 do Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA)
indicam que apenas 34% foram valorizados, havendo falta de informação disponível sobre os
custos associados à sua gestão. Por outro lado, sendo reconhecido pelo setor da construção o
papel positivo que têm desempenhado alguns regulamentos (e.g., DL 46/20008 alterado por DL
73/2011 e RE305/2011) para forçar o setor à adoção de boas práticas sustentáveis e, em alguns
casos, contribuir para cadernos de encargos que promovam aquisições orientadoras da oferta,
a procura pública não é identificada como driver para a melhoria de desempenho dos seus
produtos & serviços, a não ser em matéria de eficiência energética.
A reflexão alargada proporcionada pelos dois workshops permitiu construir um conjunto de
recomendações dirigidas a contribuir para a colmatação das lacunas identificadas, com a
possibilidade de interferir ao nível da contratação pública (ou privada) da compra de produtos
e serviços da fileira habitat desmaterializados, e disponíveis nos relatórios dos workshops,
destacando‐se:
 Utilizar a política de compras públicas ecológicas para induzir o conceito de “compra de ino‐
vação”, de produtos mais sustentáveis (ex. desmaterializados).
 Rever legislação para eliminação de prescrições limitativas das equipas de projeto em ter‐
mos de eco‐inovação e estimular o alargamento da responsabilidade da equipa de projeto
até à fase de comissionamento da obra:
a.
Adotar procedimentos de concurso público para produtos/serviços/obras que pos‐
sibilitem uma real valorização dos critérios de qualidade, eficiência e eficácia e ainda
otimizar o tempo e custo dos procedimentos, nomeadamente/preferencialmente
através da adoção do modelo de duas etapas complementares de seleção nos con‐
cursos públicos;
b.
Valorizar o mérito da oferta qualificada de eco‐inovação na elaboração dos cader‐
nos de encargos;
c.
Apelar à implementação de um Código da Construção que concilie a regulamenta‐
ção existente e adote critérios qualitativos de performance do edificado abando‐
nando as prescrições limitativas da atual regulamentação.
 Construir um repositório da oferta eco‐inovadora para resposta a compras públicas. A oferta
eco‐inovadora deve ser efetuada com base em ferramentas de ciclo de vida que recorram a
informação local.
 Desenvolver um sistema harmonizado de classificação de produtos & serviços da fileira ha‐
bitat para resposta a CPE (para avaliação dos desempenho e impactes ao longo do ciclo de
vida), promovendo sinergias (bases comuns de âmbito e metodológicas) entre sistemas de
certificação (eco).
3.3

Internacionalização – Piloto de instrumento de política: Um novo conceito de vales
sectoriais de internacionalização

Os resultados que se apresentam dizem respeito à experimentação de um regime de vales que
permitiram a aquisição de serviços e competências externas para os processos de
internacionalização de empresas, com o objetivo de reforçar a cooperação entre empresas e
fornecer consultoria personalizada, com incidência especial na resposta obtida por parte de
empresas do sector da indústria da construção.
Atendendo a que as prioridades mais importantes do Cluster se concentram no
desenvolvimento de materiais e produtos para uma construção sustentável e tecnologias e
sistemas de conservação, bem como no desenvolvimento de soluções que contribuem para a
minimização do impacto energético e ambiental do ambiente edificado, foi possível obter
candidaturas de diferentes PME eco‐inovadoras da fileira habitat. Uma das candidaturas
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aprovadas foi a “Quickbuild”, parceria de exportação composta por três empresas (empresa
fornecedora de painéis de cortiça para construção, empresa de consultoria em construção
sustentável, empresa industrial integradora do produto), com uma proposta de valor para a
internacionalização de uma casa modular, pré‐fabricada, sustentável e de baixo custo de
manutenção ao longo do seu ciclo de vida. Entre os diversos mercados atraentes possíveis, foi
considerado o mercado‐alvo do Brasil. Esta parceria contratou um consultor com um
conhecimento profundo do mercado brasileiro, que partilhou informações relevantes e
explorou com a parceria a estratégia de entrada do produto naquele mercado. A intervenção do
consultor e a oportunidade do período em que se desenvolveu o projeto, foram particularmente
adequados porque permitiu fornecer informação relevante à equipa do projeto útil para a
evolução do desenvolvimento do produto. Ou seja, antes do trabalho realizado pelo consultor a
parceria tinha considerado um nível de investimento para abordar este mercado que, após este,
foi reequacionado.
Em conclusão, o vale para a internacionalização é um instrumento flexível e muito adaptável
para apoiar aquisição de serviços e competências externas em processos de internacionalização
de negócios, reforço da cooperação entre empresas e fornecimento de consultoria
personalizada. Este tipo de instrumento é especialmente importante para as PME, uma vez que
pode prestar apoio a uma importante fase dos processos de internacionalização dos negócios,
a fase de desenvolvimento de uma estratégia de entrada num determinado mercado. Portanto
contribui para a redução da incerteza dos promotores do negócio e potencia as oportunidades
de sucesso da sua internacionalização.
4

CONCLUSÕES

Os resultados apresentados demonstram a importância da colaboração estreita entre entidades
públicas e organizações dinamizadoras da competitividade das empresas. O projeto ECOPOL,
como modelo original de parceria europeia com vista à construção e aumento de escala de
política pública para o suporte à eco‐inovação, estabeleceu uma coordenação que, a nível
nacional, estruturou em modo experimental sinergias entre entidades com as competências
necessárias de contexto. Este modelo potenciou ‘cross‐governance’ e uma coleta mais robusta
de contributos de diversos atores e partes interessadas e, com isto, criou condições para
desenvolver processos de construção de recomendações para políticas públicas mais suportadas
em conhecimento.
Também lógicas de Estratégias de Eficiência Colectiva associadas a cadeias de valor, e que
tenham a sustentabilidade como elemento diferenciador nos seus planos de desenvolvimento,
permitem desenvolver de forma mais eficaz a construção de políticas públicas que possam atuar
como drivers de eco‐inovação para um uso e consumo eficientes dos recursos.
As concretizações obtidas nas iniciativas apresentadas permitem considerar o sucesso do
modelo sinergístico de colaboração ensaiado entre a equipa ECOPOL e o Cluster Habitat
Sustentável, o que recomenda o exercício da sua replicação.
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ABSTRACT: Sustainable Development has become an important task nowadays. In the urban
level, is paramount to create sustainable cities, which represents a balance solution in the
environmental, social and economic factors. The construction sector has developed
methodologies to assess sustainability at different levels. However at an urban level, there are
few of these tools and models developed, and the majority of the existing ones does not present
a holistic approach. This mean, they don't take into account all aspects of sustainability with the
same degree of importance, being a priority the environmental matters and neglecting the
economic, social and administrative factors. This document presents a comprehensive
methodology for assessing sustainability at the urban level, named "UISA" (Urban Integral
Sustainable Assessment), which is responsible for measuring, assessing and processing
information regarding to any community, dividing the methodological analysis in two urban
levels: city and district levels. This division arises in order to provide pragmatic solutions
regarding the level of assessment and offer more practical recommendations for promoting a
better sustainable development at all urban levels. The main objective of this article is to provide
an overview of the main indicators used by UISA methodology to promote highly sustainable
communities.
Keywords: Sustainable urban development, Urban sustainability, Evaluation of urban
sustainability, Sustainability indicators, Urban level.
RESUMÉN: El desarrollo sustentable se ha convertido en un objetivo importante en la actualidad,
volviéndose fundamental la creación de urbes sostenibles y soluciones equilibradas con el medio
ambiente, el factor social y el aspecto económico. En el sector de la Construcción, se prevén de
metodologías para evaluar la sustentabilidad en diferentes niveles. No obstante, a nivel urbano
existen muy pocas de estas herramientas y los modelos desarrollados hasta el momento no
cuentan con un enfoque integral. Es decir, no toman en cuenta todos los aspectos referentes a
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la sustentabilidad con el mismo grado de importancia, atendiendo con mayor prioridad el
ámbito medioambiental y descuidando los factores económicos, sociales y administrativos. En
este documento, se introduce una metodología de evaluación integral de la sustentabilidad a
nivel urbano “UISA” (Urban Integral Sustainable Assessment), la cual se encarga de medir,
evaluar y procesar información referente a cualquier comunidad, separando el análisis
metodológico en dos niveles urbanos: el nivel ciudad y el nivel distrito. Esta división surge, con
la finalidad de brindar soluciones pragmáticas en cuanto al nivel de evaluación y otorgar
recomendaciones más prácticas, para promover un desarrollo sustentable más adecuado en
todos los niveles urbanos. El objetivo primordial de este artículo, es proveer una visión global
sobre los principales indicadores sustentables que la metodología UISA utiliza para propiciar
comunidades altamente sustentables.
Palabras clave: Desarrollo urbano sustentable, Sustentabilidad urbana, Evaluación de
sustentabilidad urbana, Indicadores de sustentabilidad, Nivel urbano.
1

INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción, es considerada el mayor contribuyente al cambio climático; esto
se debe a que los edificios producen un consumo del: 17% de agua potable, 25% de la cosecha
de madera, 40% de recursos materiales, 70% de electricidad. Además de generar en gran escala
emisiones de CO2 (el 50%) y residuos sólidos (el 60%). Con estas estadísticas, se muestra que es
urgente la generación de cambios importantes que mitiguen tal impacto ambiental, tanto de los
edificios ya construidos, así como durante las actividades de su construcción (Sev, 2011).
Desde 1994, la Construcción Sustentable se ha convertido en una tendencia para contribuir en
“la creación y gestión responsable de un entorno construido saludable, basado en el uso
eficiente de los recursos y principios ecológicos (Kibert, 1997)”; teniendo como una de sus líneas
de acción, la generación de estrategias y metodologías de evaluación y promoción del desarrollo
sustentable.
Siguiendo este concepto, las metodologías existentes de evaluación ambiental a nivel edificio,
en los últimos años han adquirido gran realce en su utilización y a pesar de estar en constante
desarrollo, aun siguen presentando algunas limitaciones, las cuales no deben ser subestimadas
(Haapio & Viitaniemi, 2008). No obstante, estas metodologías no deben ser consideradas las
únicas herramientas a utilizarse, ya que es de vital importancia ampliar el punto de vista y de
escala, pues son las ciudades en su conjunto las que tienden a relacionarse más con el ámbito
sostenible (Kyrkou & Karthausa, 2011).
Los requisitos de sustentabilidad de las zonas de urbanización han aumentado grandemente. El
rápido aumento de la expansión urbana en muchos países del mundo, se ha convertido en una
preocupación importante debido a sus efectos perjudiciales sobre el medio ambiente (Jaeger,
Bertiller, Schwick & Kienast, 2010). Por tal motivo, el uso de las metodologías que evalúan
algunos componentes de los edificios o el edificio por separado, ya no son suficientes, ahora, se
tiene que contemplar todo el entorno construido, el transporte público, los servicios, las
infraestructuras, etc. (Haapio, 2012).
El camino hacia un desarrollo más sustentable, es cada vez más una cuestión urbana en que las
distintas dimensiones del desarrollo económico, social, ambiental, institucional; se unen en la
construcción de políticas públicas y la organización del espacio, para aumentar los niveles de
bienestar (Barton, Jordan, Mabel León & Solis, 2007).
2
2.1

METODOLOGÍAS EXISTENTES DE EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD A NIVEL URBANO
Descripción

En las últimas décadas, una importancia significativa en la aplicación de aspectos de ámbito
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sustentable se ha desarrollado dentro del sector de la construcción, aunado a esto, un gran
número de metodologías de evaluación de la sustentabilidad a nivel de edificio, también se han
desarrollado. No obstante, en los últimos años el paradigma de las herramientas de evaluación
de sustentabilidad, ha ido cambiando desde la escala del edificio a la escala del entorno
construido.
Las ciudades europeas y ciudades de todo el mundo están preocupadas con el desarrollo
sostenible (Castanheira & Bragança, 2014), teniendo una motivación para crear herramientas
de evaluación en diferentes escalas. Las metodologías de evaluación sustentable a nivel Distrito
/ Ciudad, pueden ser reconocidas como la última generación de herramientas de evaluación de
impacto ambiental (Sharifi & Murayama, 2013).
Algunas de las principales metodologías en este ámbito se presentan en la tabla 1:
Tabla 1. Principales metodologías de evaluación de sustentabilidad a nivel urbano.

Tipo de evaluación

Metodologías en base a
criterios

Metodologías con base en
encuestas

Nombre de la metodología
BREEAM Communities
BREEAM ES Urbanismo
LEED Neighborhood Development
SBToolPT Urban Planning
CASBEE City
CASBEE Urban Development
DGNB New Urban Districts
Green Star Communities
BCA Green Mark for Districts
SILENT
SPeAR
Building for Life (BfL) Community
The Egan Review

Escala
Nivel Ciudad
Nivel Ciudad
Nivel Distrito
Nivel Ciudad
Nivel Ciudad
Nivel Distrito
Nivel Distrito
Nivel Ciudad
Nivel Distrito
Nivel Distrito
Nivel Ciudad y Distrito
Nivel Ciudad
Nivel Ciudad

Podemos observar así, que existe una gran cantidad de esfuerzos para desarrollar y promover
este tipo de metodologías.
Los manuales técnicos de estas herramientas han sido publicados recientemente, por lo cual, el
número de artículos científicos que analizan estas metodologías es limitado (Haapio, 2012) y
todavía existe una falta de profundidad en la evaluación crítica de las mismas (Sharifi &
Murayama, 2013); sin embargo, con la información disponible, es posible encontrar limitaciones
dentro de las metodologías existentes, estas son presentadas en la siguiente sección.
2.2

Limitaciones

Comparar indicadores y criterios entre las diferentes metodologías de evaluación es un reto.
Diferentes herramientas, los evalúan de manera distinta; diferentes partes involucradas, tienen
puntos de vista y de opinión variada sobre el mismo tema (Haapio & Viitaniemi, 2008). No
obstante, existen algunas similitudes entre los puntos de debilidad y las limitaciones que las
metodologías existentes presentan.
Entre las principales limitaciones, podemos observar que es posibles agruparlas en diferentes
tópicos, presentados a continuación:
2.2.1

Sobre el concepto de Sustentabilidad

A pesar de que el tema de Sustentabilidad ha sido uno de los tópicos con gran relevancia a
desarrollar desde sus orígenes y que existe una clara definición del termino, aún podemos
observar que en cuanto a las metodologías de evaluación sustentable a nivel urbano, sólo pocas
constituyen un enfoque integral que toma en cuenta los principios de sustentabilidad; en la
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mayoría de los casos el enfoque es para uno de sus aspectos en particular, siendo el ámbito
medioambiental el más estudiado y con mayor cantidad de indicadores disponibles hasta ahora.
Así bien, también existe el conflicto entre la utilización de la cantidad de dimensiones de
Sustentabilidad, encontrando que en países Europeos reconocen solamente tres dimensiones:
la ecológica, la económica y la social; pero en países de los continentes Americano y Asiático, le
dan una importancia fundamental también al pilar de la Sustentabilidad conocido como
institucional, ya que las instituciones tienen un papel esencial en la orientación de las
interacciones humanas (Valentin & Spangenberg, 2000) y su desempeño en diversas áreas
afecta a la sostenibilidad de la comunidad.
2.2.2

Sobre los indicadores

Las metodologías existentes buscan un enfoque para promover el desarrollo sustentable, no
obstante, la mayoría de las veces esto no es posible debido a que la relación entre sus diversos
indicadores es muy débil o en ciertas ocasiones no existe, generando así, que las metodologías
se conviertan en sistemas subjetivos, lo cual aunado al uso de criterios en lugar de sistemas más
cuantitativos, genera una deficiencia en los sistemas actuales.
También, en cuanto a los indicadores respecta, se puede observar que determinados
indicadores representan un mayor peso en la evaluación y otros de igual importancia son
descuidados, incluso a veces puede un mismo indicador ser cuantificado doble vez dentro de un
mismo estudio, esto debido a que las fronteras de las metodologías muchas veces no están bien
establecidas o presentan falta de criterio (Wedding & Crawford‐Brown, 2007).
2.2.3

Sobre su aplicación

Los retos de la sostenibilidad son diferentes de un lugar a otro (Kyrkou & Karthausa, 2011), por
lo que la ubicación del sitio juega un papel crucial en el proceso de certificación. Las condiciones
urbanas difieren entre las ciudades y la calidad de vida depende de factores locales (Diamantini
& Zanon , 2000).
Hasta el momento, no existe estandarización entre las formalidades de las metodologías
existentes, especialmente en el aspecto de adaptabilidad, ya que es posible observar que en
varios casos, las metodologías existentes sólo pueden ser utilizadas para la región o el lugar
donde se desarrollaron.
Otro factor importante que representa una limitante en el aspecto de aplicabilidad, es que estos
sistemas presentan una disparidad entre la implementación de sus indicadores, los objetivos de
la metodología, el proceso de evaluación y la cantidad de créditos atribuidos.
2.2.4

Sobre su permeabilidad, transparencia y método de evaluación

Las metodologías de evaluación se basan en diferentes sistemas de calificación, no existiendo
una unificación en cuanto a criterios y requerimientos, cada institución es libre de proporcionar
criterios diferentes de acuerdo al indicador evaluado. Así bien, los únicos involucrados en el
proceso de evaluación son personas dentro de las mismas instituciones (Kyrkou & Karthausa,
2011), por lo que pueden ser consideradas como no transparentes y exclusivas.
En cuanto al aspecto de ponderación, este representa uno de los aspectos más controvertidos
teóricamente dentro de los sistemas de evaluación sustentable, ya que implica la importancia
de diferentes criterios y a pesar de los esfuerzos realizados para aumentar la objetividad, todas
las herramientas están de alguna manera relacionadas con el desafío que le otorga la
subjetividad de las evaluaciones (Sharifi & Murayama, 2013).
La frecuente naturaleza subjetiva dentro del ámbito de puntuación y ponderación, ha hecho
esta práctica vulnerable a la ambigüedad (Kajikawa, Inoue & Goh, 2011).
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2.2.5

Sobre el propósito de la certificación

Las metodologías de evaluación sustentables, están diseñadas con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones dirigida para promover el desarrollo sustentable, por lo tanto, su competencia
para responder a las implicaciones respecto al desarrollo sostenible obliga a ser el primer tema
que debería ser abordado (Sharifi & Murayama, 2013), no obstante, esta no es la realidad actual.
Hoy en día el interés por los sistemas de certificación es cada vez mayor entre las autoridades y
especialmente entre los inversores globales y promotores inmobiliarios (Rivera, 2009), esto
porque se espera lograr certificaciones para llevar publicidad medible a los desarrolladores, por
lo que se puede decir que hasta ahora, el objetivo principal de evaluar las zonas urbanas, sería
el de generar marketing e incrementar el ámbito de un negocio rentable.
Para finalizar esta sección, cabe mencionar que existe una necesidad imperiosa de introducir
nuevas metodologías de evaluación sustentable a nivel urbano, que cubran las limitantes
presentadas en los apartados del 2.2.1 al 2.2.5, y que funjan como una solución para las
carencias actuales, sin perder de vista su principal objetivo.
3 DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE SUSTENTABILIDA A
NIVEL URBANO – UISA (URBAN INTEGRAL SUSTAINABLE ASSESSMENT)
3.1

Descripción y objetivos

La metodología UISA, es un sistema integral para la evaluación urbana sostenible que surge para
resolver los aspectos negativos, fracos y controversiales de las metodologías existentes descritos
en la sección anterior.
Su objetivo principal es ser una evaluación integral, equilibrada y justificada sobre los aspectos
importantes para generar ciudades sostenibles; por esta razón, los indicadores seleccionados
representan variables estudiadas y clasificadas dentro de las cuatro categorías claves para el
desarrollo sustentable: ambiental, económica, social e institucional; así como implementa
también los principios del nuevo urbanismo, descritos en la “Carta de Nuevo Urbanismo, emitida
por el Congreso para el Nuevo Urbanismo en 1997” (Hernández, 2008).
La metodología UISA aplica algunos principios, los cuales son: Mejora continua, adaptabilidad,
equidad e inclusión social, pensamiento global con acciones locales, enfoque holístico,
implicación de las partes interesadas, responsabilidad, transparencia, participación ciudadana,
innovación y tecnología.
La metodología UISA puede ser utilizada, para la evaluación y el incremento del desarrollo
urbano sustentable en nuevos proyectos urbanos; así como también, en la valoración de centros
urbanos existentes y rehabilitados.
3.2
3.2.1

Estructura
Categorías

La metodología UISA está conformada en base a tres secciones importantes a ser evaluadas
dentro de un Distrito, las cuales son:
 Edificios;
 Movilidad;
 Planeamiento Urbano.
Cada una de estas categorías se subdivide en diferentes tópicos, los cuales son evaluados en
base a diferentes indicadores dentro de las cuatro categorías de sostenibilidad, como se muestra
en la Fig. 1.
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Figura 1. Categorías y subcategorías utilizadas en la metodología UISA.

3.2.2

Indicadores

La selección de los indicadores de la metodología UISA fue basada en la recopilación de
indicadores preponderantes de las metodologías existentes, los cuales satisfacen los criterios
básicos que conforman un distrito, y contribuyen a la comprensión de la problemática de la
sostenibilidad y el diseño de estrategias y políticas en esta área.
Los indicadores de la metodología UISA se presentan en la tabla 2.
En contraste con otras metodologías urbanas de evaluación, la metodología UISA maneja un
sistema de valoración de cada indicador como un proceso separado, interconectado con el resto
del análisis y de los indicadores. Cada indicador tiene una relevancia con el resto de los
indicadores; por lo cual, al final de la evaluación urbana es posible determinar el grado de
sustentabilidad general dentro de un Distrito determinado, la calidad del desarrollo sostenible
y el cumplimiento del mismo, pero no pueden darse evaluaciones parciales porque el estudio
sería presentado incompleto. Cabe mencionar que ningún indicador por sí solo es una medida
de sustentabilidad, ya que tiene que ser considerado en conjunto con el resto de los indicadores
de la metodología, sólo el compendio de todas las variables puede mostrar una visión completa
del desarrollo sostenible de una zona.
Tabla 2. Indicadores metodología UISA. Categorías de sustentabilidad (I) institucional, (MA) medio ambiental, (S)
social y (E) económica.

Edificios

Movilidad

Edificios Sustentables

Peatonabilidad

I
MA

Innovación técnica
Análisis de Ciclo de Vida
Reutilización de edificios
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S

Calidad de viviendas

E

Fuerza laboral

MA

Plan de transporte y es‐
trategia peatonal
Reducida dependencia
del automóvil
Radio peatonal
Calidad de la
infraestructura peatonal
Red peatonal

Ordenamiento Urbano
Fisonomía, diseño e imagen
urbana de calidad
Carácter del lugar
I

MA

Aprovechar los recursos
existentes
Sitio y contexto
Diseño urbano y
accesibilidad
Paisaje
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Edificios
Diseño arquitectónico de
calidad
Plan de consulta
I
Identidad de los edificios

MA

Orientación solar
Diseño en base a
topografía
Ventilación
Mitigación de reflexión
de la luz
Fachadas
Habitabilidad

S
Calidad en los edificios

Movilidad
Accesibilidad peatonal
Prioridad peatonal
Calles seguras y
S
atractivas
Movilidad de peatones
Conectividad e Infraestructura
vial
Proximidad de tránsito
Valoración del
transporte
Infraestructura para el
transporte privado
Infraestructura para el
transporte público
Infraestructura para las
MA bicicletas
Estacionamiento flexible
Estacionamientos
inteligentes
Instalaciones de
transporte público
Instalaciones para
bicicletas
Equipamientos
Accesibilidad al
transporte privado
S
Accesibilidad al
transporte público
Transporte inteligente y
ecológico
Calidad del transporte
Capacidad de transporte
MA público
Red de bicicletas

Ordenamiento Urbano
Radio de espacios verdes
e hídricos
Residuos sólidos urbanos
Red de energía no
utilizada
Reutilización
Rehabilitación del
ambiente construido
Iluminación
Mitigación de
escurrimiento de aguas
Protección del
patrimonio cultural
Conservación histórica
S

Continuidad urbana
Diseño inclusivo
Conectividad social

E

Uso eficiente del suelo

Diversidad de usos mixtos
I

Planes urbanos
Recuperación del suelo

Proximidad entre
vivienda y trabajo
Densidad de edificios y
flexibilidad de usos
Nexo cultural
Nexo de lugares de
atención de salud
S
Nexo de espacios
sociales
Mezcla social y funcional
Empleabilidad
E
Tasa empleo‐población
Estructura urbana
Eficiencia de recursos
Eficiencia de uso de agua
MA
Eficiencia energética
Energía renovable
Estructura urbana
Calefacción y
refrigeración urbana
Contexto urbano–paisaje
Infraestructura existente
Infraestructura para
reciclaje
Instalaciones socio‐
culturales
S
Escuelas
Bibliotecas
Museos
MA
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Edificios

4

Movilidad

Ordenamiento Urbano
Hospitales y clínicas
Parques y plazas
Parques deportivos
Lugares para el ocio
Instalaciones recreativas
Centros comerciales
Entretenimiento
Densidad planificada
I
Gestión medioambiental
Conservación de
recursos
Reciclar, reusar y reducir
MA
Estrategia energética
Estrategia ecológica
Protección de agua
Suministro de servicios
Densidad poblacional
S
Tasa poblacional
Esperanza de vida
Tasa de dependencia
Viabilidad económica
Economía local
Promoción de empleo
E
Programas de incentivos
Impacto económico
Capacitación
Estabilidad

CONCLUSIONES

La generación de esta metodología tiene repercusión en uno de los ámbitos de interés actual,
pretende abrir nuevos caminos en el ámbito del desarrollo sustentable futuro, la tecnología y la
generación de nuevas políticas para la creación de urbes más evolucionadas.
La metodología UISA presentada aquí, redefine la forma de apreciar un Distrito, generando una
guía de acciones para ser realizadas dentro de la zona analizada; otorgando información verídica
y cuantificable; fungiendo como un elemento transparente de ayuda a las personas encargadas
con la toma de decisiones urbanas; evaluando las acciones de los planes de desarrollo que
dirigen un Distrito en un determinado tiempo; otorgando una vertiente con visión a un mediano
y largo plazo; e incorporando a los residentes dentro del sistema de planeamiento de un distrito
aumentando así la conciencia de los habitantes.
En conclusión, la idea general de esta metodología de evaluación sustentable urbana es mitigar
los problemas existentes dentro de nuestras sociedades – ciudades actuales, tales como:
desertificación, trastornos a nivel de distrito, degradación del parque de viviendas, barrios con
baja eficiencia energética, mala distribución de recursos, congestión, contaminación,
delincuencia, ruido, mala calidad de las construcciones, violencia, segmentación social,
empobrecimiento, fragmentación de la población, mal transporte, entre otros (Reyes Nieto,
Simões da Silva, Murtinho, Rigueiro & Gonçalves, en proceso de publicación). Funcionando como
una alternativa viable, sustentable y adaptable, que conduce a la mejora de la calidad de vida
de los Distritos analizados.
Cabe mencionar también, que hoy en día la generación de ideas y conceptos para evaluar,
rehabilitar y mejorar los distritos urbanos, se ha convertido en una prioridad en el campo de la
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planificación urbana, arquitectura, ingeniería y construcción, y este proyecto tiene el potencial
de contribuir a este objetivo.
Por último, este artículo presenta el punto de partida de una metodología que se encuentra en
una etapa temprana de desarrollo, que necesita más desenvolvimiento y profundidad sobre los
indicadores a utilizarse y su proceso de calificación; esto con la finalidad de poder ser empleada
en la evaluación de diferentes casos de estudio en un futuro cercano.
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ABSTRACT: Currently the cities population has been exposed to high and frequent noise levels,
that may cause discomfort and health problems. Considering that much of the noise comes from
the emission of motor vehicles, the objective of this research was to evaluate the level of
exposure of the population in public areas, considering the influence of edificatoria typology.
The methodology builds upon the review of the state of the art and computer simulations, taking
as a case study a portion of an urban area in the city of Vitória / ES. It appears that the sound
propagation obeys the law of propagation in free field, but is also influenced by reflection in
mass volumes built around the open spaces in the city, and that the noise levels are above the
recommended at Brazilian standard. These results can guide necessary changes to the Plans
municipal officers, in order to generate mechanisms of noise control, especially in areas with
high urban density.
Keywords: urban noise, simulation, public areas.
RESUMO: A população das cidades atualmente tem sido exposta a altos e frequentes níveis de
ruído, que podem acarretar em desconforto e problemas de saúde. Considerando que grande
parte desse ruído provém da emissão de veículos automotores, o objetivo dessa pesquisa foi
avaliar o nível de exposição da população em áreas públicas, considerando a influência da
tipologia edificatória. A metodologia utilizada foi estruturada a partir da revisão do estado da
arte e simulações computacionais, tomando como estudo de caso uma parcela da área urbana
na cidade de Vitória/ES. Constata‐se que a propagação do som obedece à lei da propagação em
campo livre, mas que também é influenciada pela reflexão nos volumes da massa edificada do
entorno dos espaços abertos na cidade, e que os níveis de ruído encontram‐se acima do
recomendado pela norma brasileira. Tais resultados podem nortear alterações necessárias nos
Planos Diretores municipais, a fim de gerar mecanismos de controle do ruído, especialmente em
áreas com alta densidade urbana.
Palavras‐chave: ruído urbano, simulação, áreas públicas.
1

INTRODUÇÃO

A poluição sonora, embora seja uma forma de poluição que não gere resíduos, é um dos
aspectos relacionados ao impacto ambiental que mais vem se destacando atualmente nos
estudos urbanos. Muito além do incômodo gerado, é fato que a exposição ao ruído causa
prejuízos à saúde humana, por vezes, irreversíveis. Os problemas podem se manifestar nas
pessoas de diferentes formas, seja na função cardiovascular, respiratória, tensão muscular,
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impactos psicológicos, entre outros (BISTAFA, 2010). Além disso, podem causar a perda de
audição, parcial ou total, através de danos causados nas células pela exposição prolongada.
Diferentemente dos outros tipos de poluição, este muitas vezes é subestimado por ser menos
diretamente perceptível.
Por sua vez, o veículo automotor está presente na maioria das cidades densamente ocupadas,
e na maioria das situações, de forma contínua gerando, consequentemente, ruídos
ininterruptos.
Um estudo realizado por Paz, Ferreira e Zannin (2005) indica que o ruído de tráfego de veículos
é o tipo que causa maior incômodo à população, seja para os moradores de uma região, seja
para os transeuntes.
Observa‐se que a cidade de Vitória – ES (Brasil), assim como a maioria das cidades brasileiras,
tem apresentado indicativos de continuidade no crescimento do número de veículos
automotores em suas vias e, por conseguinte, de ampliação dos problemas de tráfego,
justificando o recorte do estudo para essa questão específica.
Os estudos relacionados ao tema estão intrinsecamente vinculados ao conceito de propagação
do som. Inicialmente, entende‐se que para haver a propagação do som devem existir uma fonte,
um meio de transmissão e um receptor. As fontes sonoras, conforme Carvalho e Rocha (2008)
podem ser classificadas como pontuais ou lineares. A energia propagada pela fonte pontual é a
mesma para todos os pontos à mesma distância. Já na fonte sonora denominada linear a energia
propagada é a mesma para todos os pontos de mesma distância do eixo que contém a fonte. O
tráfego rodoviário é um exemplo do tipo de emissão linear ou por eixo.
Tomando o ar como o meio de transmissão, influenciam na propagação sonora aspectos tais
como o clima, a topografia natural, as barreiras construídas e até mesmo a vegetação, os quais
em conjunto com os aspectos físicos do som têm a capacidade de reduzir ou ampliar o ruído
emitido por uma fonte.
Embora as normas brasileiras tratem das questões do ruído em diversas situações, não há uma
quantificação específica de nível de ruído confortável ou aceitável para áreas públicas de
convívio. Contudo, a norma NBR 10151/2000 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2000),
que designa os procedimentos de avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da
comunidade, estabelece Níveis de Critérios de Avaliação para ambientes externos, ou NCA,
conforme Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Nível de Critério de Avaliação ‐ NCA para ambientes externos, em dB(A). Fonte: ABNT, 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

Noturno

40
50
55
60
65
70

35
45
50
55
55
60

Considerando que o objetivo principal da pesquisa é a identificação da influência das áreas livres
na propagação do som bem como o conforto dos usuários das áreas públicas abertas, adotou‐
se como parâmetro de análise o proposto pela ABNT (2000) correspondente à área mista, com
vocação recreacional.
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2

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO

A cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo/Brasil (Figura 1), conta com uma
população aproximada de 327.800 habitantes, possui uma extensa faixa litorânea e é
caracterizada basicamente como uma ilha que também possui uma parte continental.

Cidade de
Vitória

Figura 1 ‐ Localização da área de estudo. Fonte: adaptados de IJSN (1990‐2014)

A população estimada de Vitória é de 352.104 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2014?).
Conforme dados da Tabela 2, o crescimento da frota de veículos na cidade, considerando os
dados da última década (2004 a 2014), foi de aproximadamente 77% (Pianegonda e Denatran,
2014). Embora os valores estejam inferiores ao percentual de aumento nacional –
aproximadamente 119% conforme a Confederação Nacional do Transporte (Pianegonda, 2014)
–, ainda assim a situação é preocupante, especialmente considerando as características da
cidade, cujos acidentes geográficos e o traçado viário não permitem a ampliação das caixas das
vias ou a expansão urbana horizontal, sendo notória também a tendência de ampliação do
problema relacionado à produção de ruídos pelo tráfego.
Tabela 2 ‐ Evolução da Frota de Veículos no Espírito Santo e Vitória ‐ 2004 a 2014. Fonte: adaptado de Prefeitura
Municipal de Vitória (2014) e complementado por Departamento Nacional de Trânsito (2014).

Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Frota
107.362
113.837
121.347
131.712
142.819
153.360
162.194
170.533
178.463
185.427
190.240*

Vitória
(%) Crescimento
5,2
6,0
6,6
8,5
8,4
7,4
5,8
5.1
4,7
3,9
2,6*

* dados de 2014 obtidos do Departamento Nacional
de Trânsito (http://www.denatran.gov.br/frota.htm
em 29/12/2014)

1669

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

A presente pesquisa teve por objetivo caracterizar o ruído de tráfego nos espaços livres de uso
público na cidade de Vitória, visando especialmente identificar a influência do entorno construído
considerando que os resultados podem interferir na definição das políticas públicas de
ordenamento urbano.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Um dos dispositivos de controle estabelecido pela Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto
da Cidade (Brasil, 2001), determina que as regras de parcelamento e utilização do solo devem
ser estabelecidos pela municipalidade através de seus Plano Diretores. Sob a forma de
zoneamento da área urbana, são atribuídas diretrizes específicas de uso e ocupação do solo para
cada região, de acordo com suas particularidades. Assim, para o recorte da parcela urbana a ser
analisada, foram consideradas as diretrizes e regulamentações propostas pelo Plano Diretor
Urbano de Vitória (Prefeitura Municipal de Vitória, 2006) para escolha das áreas de simulação.
Por se tratar de análise da incidência do ruído em áreas públicas, sob o ponto de vista do
pedestre, além de considerar o ruído emitido pelo tráfego rodoviário, o recorte foi estabelecido
considerando os seguintes critérios:
 Pertencer à porção continental da Ilha de Vitória;
 Estar próximo ou em área definida como Zonas de Ocupação Controlada, sendo esta
composta por áreas com uso misto, residencial e não residencial, e com infraestrutura
completa de saneamento básico, redes de abastecimento de água, coleta e tratamento
de esgoto;
 Ser um local de uso público com espaços livres, preferencialmente destinados a praças,
parques e áreas verdes, conforme art.189 §4º da Lei 6705/2006 (Prefeitura Municipal
de Vitória, 2006);
 Possuir área superior a 200m²; e
 Estar distante aproximadamente 250metros de vias coletoras ou arteriais de fluxo
automobilístico.

Figura 2 – Mapa de uma parcela urbana da cidade de Vitória com a localização dos pontos selecionados para as
medições. Fonte: adaptado de Prefeitura Municipal de Vitória (2006).
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As áreas que atendem aos requisitos citados encontram‐se ilustradas na Figura 2 e
caracterizados conforme Tabela 3.
Considerando‐se que a pesquisa objetiva avaliar a condição de conforto para o usuário, foram
selecionadas como áreas preferenciais aquelas amplamente utilizadas para recreação e
atividades esportivas, ou seja, que requerem espaços agradáveis e saudáveis
Tabela 3 – Caracterização dos pontos selecionados para medições.

Pto Identificação
Bairro
Caracterização
1
Orla de Camburi Jardim da Penha Área pública que acompanha a orla marítima, possui entorno
construído de uso misto contendo edifícios residenciais
multifamiliares e comércio local de até 7 pavimentos
2
Praça
Jardim da Penha Praça pública com entorno construído, predominando edifícios
Philogomiro
residenciais multifamiliares e comércio local de até 7
Lannes
pavimentos
3
Praça Regina
Jardim da Penha Praça pública com entorno construído, predominando edifícios
Frigeri Furno
residenciais multifamiliares e comércio local de até 4
pavimentos
4
Avenida
Mata da Praia Via que margeia o Parque da Pedra da Cebola, possui entorno
construído de uso misto contendo edifícios residenciais
Fernando
multifamiliares e comércio local de até 10 pavimentos
Ferrari
5
Avenida Des.
Mata da Praia Via que margeia o Parque da Pedra da Cebola, possui entorno
Dermerval Lírio
construído de uso misto contendo edifícios residenciais
multifamiliares, residências unifamiliares e comércio local de
até 3 pavimentos
6
Praça Jacob
Mata da Praia Praça pública com entorno construído, predominando
Suaid
residências unifamiliares de até 2 pavimentos
7
Orla de Camburi Jardim Camburi Área pública que acompanha a orla marítima, possui entorno
construído de uso misto contendo edifícios residenciais
multifamiliares e comércio local de até 12 pavimentos
8
Rua Alcino
Jardim Camburi Praça pública com entorno construído, predominando edifícios
Pereira Neto
residenciais multifamiliares e comércio local de até 4
pavimentos
9
Av. Issac Lopes Jardim Camburi Praça pública com entorno construído, predominando edifícios
residenciais multifamiliares e comércio local de até 7
Rubim
pavimentos
10 Parque
Jardim Camburi Parque vizinho a rodovia, cujo entorno construído ainda é
Municipal da
rarefeito, porém predominantemente contendo edifícios
Fazendinha
residenciais multifamiliares de até 10 pavimentos

3.1 SIMULAÇÕES
Para que pudessem ser avaliados os efeitos do entorno construído em relação ao ruído emitido
pelo tráfego de automóveis, foram realizadas simulações nos pontos indicados e
posteriormente foram realizadas suas validações.
O software selecionado as simulações foi o Predictor versão 8.11, ou Predictor‐LimA Software
Suite Type 7810 do fabricante Brüel&Kjær, disponibilizado pelo Laboratório de Acústica
Ambiental, Industrial e Conforto Acústico – LAAICA da UFPR, utilizado sob orientação do Prof. Dr.
Paulo Henrique Trombetta Zanin durante 20 (vinte) dias.
Para a realização das simulações foram necessários, além da base cartográfica da cidade
disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Vitória, as definições de parâmetros de uso do
software. A base normativa adotada foi a ISO 9313 ½ Road (fonte), que convenciona a altura de
4 (quatro) metros para o receptor do ruído.
Os atributos de fluxo rodoviário foram obtidos com base em contagem de veículos nos 10 (dez)
pontos da área de análise, elencados na Figura 2 . A contagem foi realizada no horário entre
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17h30 e 19h00, caracterizando o período diurno conforme determina a NBR 10151/2000
(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2000), e realizado durante 15 minutos
ininterruptamente, sendo o valor da contagem extrapolado para uma hora para inserção no
software. Além disso, visando obter a melhor definição possível, foi adotado um grid de 10
metros.
Em seguida os níveis simulados foram validados através de medições in loco, por meio de
sonômetro Extech 407780 devidamente calibrado e cuja precisão é da ordem de 1,5dB. O
procedimento foi realizado de acordo com os procedimentos recomendados pela
NBR 10151/2000 (Associação..., 2000) em todos os pontos de análise, considerando o mesmo
horário e condições meteorológicas das simulações.
4

RESULTADOS

O dado de saída do software Predictor configura um mapeamento sonoro de uma área limitada,
que contém as faixas de incidência do ruído de acordo com o grid adotado e escalonado através
de cores. Tais resultados são ilustrados nas Figura 3 a 6, que representam as melhores e piores
situações de exposição, e também nas Figuras 7 e 8 que apresentam uma situação característica
do local, de uma área de recreação implementada em uma rotatória.

ORLA

Figura 3 – Ilustração do resultado gráfico da área de estudo 01 gerado pelo software Predictor a partir da inserção
dos dados de entrada.

Figura 4 – Ilustração da ambiência local da área de estudo 01.

PRAÇA

Figura 5 – Ilustração do resultado gráfico da área de estudo 09 gerado pelo software Predictor a partir da inserção
dos dados de entrada.
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Figura 6 – Ilustração da ambiência local da área de estudo 09.

Figura 7 – Ilustração do resultado gráfico da área de estudo 02 gerado pelo software Predictor a partir da inserção
dos dados de entrada.

Figura 8 – Ilustração da ambiência local da área de estudo 02.

Visando obter uma caracterização detalhada quanto à produção do nível de ruído a que o
transeunte está sujeito nas áreas públicas em estudo, os resultados foram agrupados conforme
Tabela .
Tabela 4 ‐ Faixa de níveis máximos de exposição do pedestre simulados por ponto em relação à área pública.

Pto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

Nível Via
(dB)
75‐80
65‐70
65‐70
75‐80
70‐75
65‐70
75‐80
70‐75
65‐70
65‐70

Nível Usuário
(dB)
70‐75
60‐65
60‐65
70‐75
65‐70
60‐65
70‐75
65‐70
60‐65
60‐65

Identificação Do Ponto

Bairro

Orla de Camburi
Praça Philogomiro
Praça Regina Frigeri
Avenida Fernando
Avenida Des.
Praça Jacob Suaid
Orla de Camburi
Rua Alcino Pereira
Av. Issac Lopes Rubim
Parque Municipal da

Jardim da
Jardim da
Jardim da
Mata da
Mata da
Mata da
Jardim
Jardim
Jardim
Jardim

Largura Via
(m)
25
10
10
25
13
10
25
10
10
20

CONCLUSÕES

Baseado nos valores de NCA da NBR 10151/2000 (Associação Brasileira de Normas Técnicas,
2000) para área recreacional como parâmetro de análise, observa‐se que metade dos pontos
poderiam ser considerados como aceitáveis para o conforto acústico, porém o número de locais
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inadequados leva a concluir que uma boa parte das áreas utilizadas para recreação em Vitória
possui níveis de ruído de trânsito elevado. Considerando ainda a tendência de aumento da frota
urbana, esse resultado é ainda mais preocupante.
Observa‐se que os dados de saída do software Predictor são bastante didáticos, permitindo ao
leitor, mesmo com pouca familiaridade em relação ao assunto, possa identificar os pontos
críticos e o comportamento sonoro da parcela urbana selecionada. Assim, espera‐se que os
estudos possam ser considerados nos procedimentos de revisão do Plano Diretor de Vitória
visando a adoção de medidas que não ampliem o problema do desconforto acústico na cidade
e que, preferencialmente, induzam à medidas de redução dos níveis de pressão sonora nos
locais já identificados como poluentes.
6
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ABSTRACT: Since the 1980s, sustainability has been the watchword of scientists, environmental
activists, and indeed all those concerned about the complex, fragile systems on the sphere we
inhabit. Sustainability is a seemingly laudable goal, but it's insufficient for uncertain times. In
recent years, we have become increasingly aware that climate change, natural or industrial
disasters poses in huge risks our cities. We need a new paradigm (Cascio 2009). The resilience
suggest an innovative conceptual framework based on the ‘‘the capacity of a system to undergo
disturbance and maintain its functions and controls’’. (Jabareen 2013).
Chile has been seen as a good practice example for facing disasters, emergency and
reconstruction, but there is still space for improving process and coordinating approaches
(UNISDR 2011). This paper presents the experience of Talcahueano and Dichiato
reconstructions, realized after the earthquake and tsunami occurred on 27 February 2010 which
devastated several coastal towns in south‐central Chile. The Master Plan is seen as the
opportunity to improve urban environmental quality, citizen wellbeing, taking emphasis on
integrating sustainability and risk protection.
Keywords: Resilience, Urban Sustainability, Risk Protection
RESUMEN: Desde el 1980, la sostenibilidad se ha sido afirmando como el hilo conductor de
científicos, ambientalistas y todos aquellos preocupados por el complejo y frágil sistema
constituido por la biosfera que habitamos. Aunque la sostenibilidad sigue siendo un objetivo
encomiable, en algunos casos puede ser insuficiente. En los últimos años se ha ido tomando
conciencia en que el cambio climático, las catástrofes naturales o los desastre provocados por
el hombre ponen en gran riesgo nuestras ciudades (Cascio, 2009).
Este innovador paradigma puede encontrarse en la resiliencia que basa su marco conceptual en
“la capacidad de los sistemas de someterse a perturbación y mantener sus funcionalidades y
control”(Jabareen 2013).
En este documento se presenta la experiencia de reconstrucción de las Comunas de Talcahuano
y de Dichato, realizada a raíz de las devastaciones provocadas por el terremoto y el tsunami que
ha afectado la costa centro‐meridional de Chile el 27 febrero de 2010. En la redacción del Master
Plan se ha asumido el proceso como una oportunidad para mejorar el ambiente urbano, la
calidad de vida de los ciudadanos, poniendo énfasis en la integración de los conceptos de
sostenibilidad con la protección de los riesgos.
Palabras claves: Resiliencia, Sostenibilidad Urbana, Protección de riesgos
1

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el concepto de sostenibilidad se ha ido confirmando como hilo conductor
para la definición de estrategias de desarrollo en los diferentes campos desde el diseño al estilo
de vida. Dentro de los sectores en el que se aplica la sostenibilidad, el espacio urbano asume un
especial interés tanto por su alto interés a nivel socio‐económico (las ciudades son las que
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mayormente contribuyen al PIL y se prevé que en el 2030 albergarán el 60% de la población
mundial (UNESCO, 2014) como por el elevado impacto ambiental que generan en el medio.
Debido a su dependencia con el exterior, las ciudades ejercen un fuerte impacto sobre el medio
que las soportan, siendo unos grandes consumidores de recursos y una de las principales causas
de empobrecimiento de los sistemas naturales.
El concepto de sostenibilidad está enfocado a la satisfacción de las necesidades del presente sin
perjudicar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus exigencias. Este
encomiable objetivo, sobre el cual se basa la misma supervivencia de la civilización, en algunos
casos puede resultar insuficiente. La sostenibilidad en su formulación, presupone una cierta
estabilidad en la definición del medio y de las necesidades, por lo que a través de un uso eficiente
de los recursos y el empleo de la tecnología, se busca una circularidad de los procesos y dar una
cierta estabilidad a los sistemas. Sin embargo estos sistemas no están preparados para
enfrentarse a un cambio repentino de las condiciones de contexto como pueden ser los eventos
catastróficos, donde recursos disponibles y necesidades del presente se pueden ver
sustancialmente modificadas.
Entre el 2001 y el 2010 los desastres han afectado alrededor de 232 millones de personas, sido
responsables de 106 millones de muertos y causado daños por un valor de 108 billones de
dólares, a los que hay que añadir el impacto que ejercen sobre la salud, el bienestar y la
supervivencia que se produce a la pequeña escala y que es de difícil estimación (Turnbull,
Sterrett, & Hilleboe, 2013).
Si bien los sistemas más sostenibles pueden prevenir ciertos desastres, pueden mantenerse en
un estado de riesgo hasta el próximo evento catastrófico. Por eso que los sistemas, y en
particular los espacios urbanos, deberían ser más que sostenibles, siendo capaces de aceptar los
cambios, de adaptarse a ellos, modificarse y a la vez seguir manteniendo sus funcionalidades.
De allí que se desarrolla el concepto de resiliencia (Cascio, 2009).
A partir del concepto de resiliencia como valor añadido a la sostenibilidad y a la experiencia
práctica de la reconstrucción de dos localidades de la costa centro‐meridional de Chile, se
quieren desarrollar las bases metodológicas para crear procesos de diseño de entornos de
calidad. El documento se organiza como una revisión del estado del arte sobre los conceptos de
sostenibilidad y de resiliencia para la definición de una metodología donde los dos conceptos
colaboran y se complementan. Seguidamente se presentan la experiencia práctica de la
reconstrucción de las áreas de Talcahuano y Dichato, destruidas por el terremoto y el tsunami
del 27 de noviembre del 2010 donde el Plan Maestro se plantea como la oportunidad, no sólo
para mejorar la seguridad de las localidades, sino también para mejorar la calidad ambiental y
de vida de los habitantes.
2

RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

En los últimos años hemos visto como el concepto de resiliencia ha ido imponiéndose en los
foros científicos sobre las políticas de gobierno del territorio. Más allá de ser el nuevo concepto
de moda, la resiliencia se propone como una evolución de la sostenibilidad aplicada al
planeamiento. Esta transición lleva produciéndose varios años, desde que el cambio climático
puso la atención sobre la necesidad de producir medidas que reflejaran los cambios a los que la
sociedad debe enfrentarse. En el 2003 el ‘‘ICLEI – Local Governments for Sustainability’’ empezó
a hablar adaptabilidad en sus planes estratégicos y en el 2010 introdujo oficialmente el término
de “resiliencia” en el lanzamiento de una nueva Conferencia “Global Forum on Urban Resilience
and Adaptation” que se consolidó cuatro años después en “Resilient Cities 2013”(Stumpp,
2013).
En los años 1990 se impone la protección del medioambiente como requisito fundamental para
el planeamiento, sin embargo empiezan a tomar fuerza los discursos que hablan de desarrollo y
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de crecimiento junto con la necesidad de añadir los aspectos sociales y económicos en esta
visión. Se desarrolla el concepto de sostenibilidad como visión global de la planificación de las
perspectivas futuras. Sin embargo los procesos de diseño sostenibles se muestran incapaces de
soportar los cambios que se producen constantemente debido a los eventos catastróficos y el
calentamiento global. Es necesario entonces considerar la flexibilidad y la capacidad de
adaptación al cambio como elementos claves para el planeamiento de las ciudades del futuro.
2.1

El concepto de resiliencia

La resiliencia en el entorno urbano, nace del estudio de las formas en que los sistemas ecológicos
hacen frente a las perturbaciones y cambios producidos por los factores externos. De acuerdo
al concepto de sistemas podemos definir la resiliencia como “la capacidad de los sistemas:
ciudades, comunidades o sociedades expuestas a amenazas de resistir, absorber, adaptarse o
recuperarse de los efectos de las amenazas eficientemente y en un tiempo razonable, incluido
el mantenimiento y recupero de sus estructuras básicas o funciones” (Jabareen, 2013; Walker,
Holling, Carpenter, & Kinzig, 2004).
Haciendo una pequeña revisión del concepto de Resiliencia encontramos que United Nation
Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) en su campaña para hacer las ciudades más
resilientes (2010), “promueve la toma de conciencia y el compromiso en hacer ciudades más
sostenibles que desarrollen prácticas para reducir el riesgo de desastre y así mejorar la calidad
de vida y seguridad de su ciudadanos”. Vale y Campanella en su libro The Resilient City (2005)
hacen hincapié en el valor simbólico del desastre y de la reconstrucción, afirmando que entender
la resiliencia urbana presupone una comprensión de como la narrativa humana ha sido
construida y la manera de volver a dar forma al espacio urbano.
Existen 4 aspectos cruciales relacionados con la resiliencia:
 La longitud que expresa la distancia máxima que el sistema se puede alejar para volver a la
condición inicial.
 La resistencia que indica la dificultad o resistencia que tiene el sistema hacía el cambio.
 La precariedad que valora la condición del sistema en cuanto a posicionarse en el límite del
colapso.
 La penarquia que expresa la exposición del sistema a los fenómenos externos que se
producen a otras escalas, como por ejemplo cambios geopolíticos o los efectos del mercado
global (Walker et al., 2004).
2.2

Diferentes enfoques metodológicos

Entre los numerosos enfoques metodológicos sobre la resiliencia urbana que se encuentran en
la literatura podemos distinguir tres principales familias:
 resiliencia y sostenibilidad: el concepto de resiliencia se enfoca a la mejora de la
sostenibilidad y en desarrollo del sistema socio‐ecológico.
 resiliencia y adaptabilidad: el diseño está orientado a la adaptación del sistema a los cambios
que se producen por efecto de los desastre naturales, los riesgos antrópicos o el cambio
climático.
 resiliencia y reducción del riesgo territorial: la resiliencia se basa la prevención del riesgo y
en la capacidad del sistema de reorganizarse y mantener sus funciones después de un evento
catastrófico (Colucci, 2012).
Para los casos de estudio presentado la resiliencia tiene el doble enfoque de reducción del riesgo
territorial y de mejora de la sostenibilidad urbana.
En la definición institucionalizada de la sostenibilidad están implícitos los conceptos de
desarrollo y de necesidades que llevan a una formulación compleja de los diferentes elementos
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que se deben tomar en consideración. La mayoría de formulaciones se orientan hacía el ahorro
y el uso eficiente de los recursos para satisfacer las necesidades actuales y futura, pero al añadir
la resiliencia como factor determinante, el concepto de eficiencia no es suficiente (Cascio, 2009;
Colucci, 2012).
Cuando nos referimos a la sostenibilidad hablamos normalmente de un proceso de desarrollo
circular, con una visión a largo plazo y el mantenimiento de las prestaciones. En la resiliencia
toman fuerza otras idea como el funcionamiento en redes, auto‐renovación y supervivencia
(Stumpp, 2013).
Sin embargo el enfoque circular del Program Cycle Management (PCM) usado en los procesos
de planeamiento y toma de decisiones, sigue siendo efectivo también en el proceso de
planeamiento de la resiliencia urbana. El PCM, a partir del enfoque del Análisis del Ciclo de Vida
(ACV), enfatiza el proceso de diseño circular así como la interdependencia entre las actuaciones
a través de las diferentes fases. Existen diferentes metodologías de PCM, pero todas se pueden
sintetizar en tres fases principales: Análisis, Diseño e Implementación con una recurrencia
cíclica.
Es de subrayar que para reducir la exposición a los riesgos, la vulnerabilidad y mejorar la
capacidad de responder a las amenazas, es necesario poner en marcha procesos dinámicos que
aúnan esfuerzos a nivel económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos e institucionales.
El proceso se organiza alrededor de los siguientes hitos:
 Definición del programa o de las líneas guías específicas, así como de la información
fundamental del entorno.
 Definición y monitorización de los indicadores de cambio.
 Evaluación y revisión de los progresos y los logros en comparación con los alcances de
proyecto, al fin de realizar una revisión e implementación constante del proyecto.
 Retener y transferir el conocimiento generado en el proceso para que sea soporte para el
aprendizaje.
En este esquema la fase de análisis es crucial tanto para obtener la información de partida y
entender el riesgo existente, como para asegurar su constante actualización siendo así expresión
de las necesidades de los ciudadanos. El análisis tiene un doble objetivo de diagnóstico y
monitorización de los resultados, estructurándose en cuatros categorías interrelacionadas:
 Matriz de Vulnerabilidad: el primer paso es la identificación de las vulnerabilidades que
ponen la ciudad en una condición de exposición al riesgo. Los indicadores de vulnerabilidad
deben contemplar los aspectos relativos a la tipología, la demografía, la intensidad, el
objetivo y la distribución especial de los riesgos ambientales, los desastres y las
incertidumbres sobre los acontecimientos futuros.
 Gobernancia: una ciudad resiliente es una ciudad inclusiva, transparente, abierta al dialogo
y colaborativa donde los ciudadanos toman parte en los procesos de planeamiento y de toma
de decisiones. El análisis de este aspecto debe centrarse en estudiar la cultura local, los
procesos, la participación y el rol de la ciudad.
 La prevención: este concepto sugiere la necesidad de identificar las amenazas y prevenir los
desastre, especificadamente con tres acciones: i) mitigación del impacto, ii) flexibilidad y
capacidad de la ciudad a restructurarse a sí misma, iii) capacidad de abastecerse a través de
recursos energético alternativos.
 Incertidumbre: hace referencia a la imposibilidad de prever con exactitud los eventos
catastróficos y los cambios que se pueden producir, por lo que los sistemas y procesos deben
ser flexibles y aceptar modificaciones para adaptarse a las diferentes situaciones que se
puedan producir (Jabareen, 2013).
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Figure 1. Estructura de planificación para la ciudad resiliente. Fuente: (Jabareen, 2013)

Esto nos lleva a concluir que los procesos y herramientas convencionales de planeamiento no
son suficientes para mejorar la resiliencia del entorno urbano, por lo que se hace necesario
desarrollar nuevos enfoques y nuevas metodologías de planeamiento.
3

EXPERIENCIA PRÁCTICA

Las características geográficas de Chile hacen que su territorio, en casi su totalidad, esté
expuesto a amenazas de desastre de diferente índole. Estás peculiaridades territoriales,
conjugada con las características demográficas, sociales, administrativa y política, hacen que la
población chilena esté especialmente expuesta a los riesgos que pueden producir importantes
pérdidas tanto en vidas humanas como económicas, sociales y ambientales.
La reducción del riesgo es en esta región una de las necesidades prioritarias de las instituciones
Chilenas que, en consecuencia de los desastre provocados por el terremoto e tsunami del 27 de
febrero del 2010, vigorizaron sus esfuerzos originando un nuevo planteamiento institucional,
actualmente plasmado en el proyecto de ley para un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y
Protección Civil. Este nuevo marco presupone de un sistema de monitorización y control
constante además de un programa de financiación para la reducción del riesgo en diferentes
áreas del país (UNISDR, 2011).
El trabajo que se presenta a continuación es la experiencia de reconstrucción de las localidades
de Talcahuano y Dichato después de las destrucciones del terremoto y tsunami del 2010. Las
dos localidades situadas en la costa centro‐meridional de Chile, perteneciente a la provincia de
Concepción en la región del Bìo Bìo.
3.1

El caso de Talcahuano y de Dichato

El terremoto del 27de febrero de 2010 con epicentro a 47,4 km de la costra terrestre en la costa
frente a Curanipe y Cobquera alcanzó una magnitud de 8,3 Mw afectando así una extendida
área que comprende las regiones desde Valparaíso a La Araucanía, que acomuna más de 13
millones de habitantes, alrededor del 80% de la población chilena. Como producto del
terremoto un fuerte tsunami impacto contra la costa chilena, destruyendo varias localidades ya
devastadas por el terremoto(Eduardo Aquevedo, n.d.).
Unas localidades entre las más afectadas fueron Dichado y Talcahuano donde la fuerza del mar
arrastró navíos, conteiners y objetos estacionados en el puerto hacia los edificios, cubriendo la
ciudad de agua, barro y escombros. Los destrozos provocados afectaron a los edificios,
infraestructuras y a los sistemas productivos de las localidades generando así un grave estado
de emergencia. Suministros básicos como electricidad, agua y alcantarillado colapsaron y los
servicios de emergencia tardaron varios días, y en algunas localidades varias semanas, antes de
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poder limpiar las calles de los escombros y lodos y restablecer un servicio mínimo a los
ciudadanos.
Lo que se pudo constatar es la real falta de una planificación de los sistemas para responder a
las necesidades de eventos de emergencia que superen lo cotidiano en cuanto a organización,
definición de los roles, recursos humanos y logístico adecuado. Sobre todo se comprobó una
falta de planificación transversal a las empresas y administración para el abastecimiento de
recursos, el acceso a ellos, la comunicación y organización interna en la definición de los roles.
Problemas como la atención primaria en los hospitales o la distribución de alimentos se fueron
resolviendo por las personas que primero pudieron acudir a los puestos de trabajo como por
organización de los ciudadanos mismos y de las juntas vecinales (Aravena, n.d.; Bio‐Bio Gobierno
Regional, 2010a, 2010b).
Esto demuestra la necesidad de pensar en la resiliencia en forma compleja y transversal,
considerando los diferentes aspectos no solo de calidad en el espacio construido, sino que
también la gestión y el mantenimiento de las funcionalidades.
3.2

El plan maestro

Los graves destrozos provocados por el terremoto‐tsunami obligaron a la redacción de un
complejo Plan Maestro para la reconstrucción que se propone como objetivos no solo lo de
devolver funcionalidad a las áreas afectadas, sino que también mejorar su seguridad y la calidad
para los ciudadanos. A tal propósito se activa un complejo plan de acción que tiene como
objetivos:
 Una reconstrucción correctiva y de calidad, que permita incorporar agentes de valorización
urbana, donde antes no existía.
 Una reconstrucción inclusiva, que refleje de manera auténtica y participativa los anhelos de
sus residentes.
 Una reconstrucción que promueva el máximo estándar de seguridad posible, que permita la
recuperación del habitar urbano costero, asegurando no sólo las vidas de los residentes,
también su patrimonio residencial, mejorando la resiliencia urbana.
 Una reconstrucción que integre indicadores avanzados de sustentabilidad urbana, para
promover un uso más eficiente de los recursos y procurar una mejor relación con el medio
ambiente.
 Una reconstrucción que fortalezca la identidad, que reconozca lo local y capitalice los valores
tangibles e intangibles.
 Una reconstrucción sobre plataformas más diversificadas de actividad económica, a través
del otorgamiento de mayor valor a la ciudad y permitiendo el emprendimiento de nuevas
actividades.
 Una reconstrucción integrada, que asegure acciones coordinadas de los actores públicos y de
éstos con los privados.
El plan se organiza en ocho líneas de acción donde los diferentes agentes interesados colaboran
e se integran entre ellos: reconstrucción segura, reconstrucción de la identidad, reconstrucción
urbana, reconstrucción y cooperación internacional, reconstrucción de las viviendas,
reconstrucción económica‐equidad, reconstrucción de las infraestructuras y reconstrucción
solidaria. En este complejo programa se integran muchos agentes desde la administración local,
los gobiernos regionales, los servicios públicos, las universidades, los privados y la ciudadanía a
través de las asociaciones vecinales.

1680

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

El plan maestro se sustenta en cuatro principios generales:
Seguridad: la reorganización de las infraestructuras, equipamiento y también de las áreas
residenciales incorpora necesariamente un requisito de seguridad, que busca atenuar el nivel
de vulnerabilidad de la población y mejorar la resiliencia del borde costero.
Sostenibilidad: la mejora de la sostenibilidad apunta principalmente a tres objetivos, limitar la
ocupación de áreas sensible ganando espacio para restablecer sistemas naturales, mejorar la
eficiencia energética de los nuevos edificios y promover una movilidad sostenible.
Calidad de vida: es el hilo conductor de toda la actuación para el cual se ha trabajo con la
ciudadanía para la identificación de los actores más relevantes e factores más incidentes. Estos
han dado origen a un sistema de indicadores para cada programa de reconstrucción del Plan
Maestro.
Plataforma de futuro: es objetivo de la actuación además de recuperar las actividades
productivas existentes, proporcionar una plataforma que permita el desarrollo y
emprendimiento de nuevas actividades productivas y de servicios, según las potencialidades de
la localidad.
3.2.1

El proceso de participación

La participación ciudadana es un elemento esencia conditio sine qua non no es posible lograr la
sostenibilidad del proyecto. Se establece entonces un modelo de participación multidimensional
con el doble objetivo de construir y validar con la comunidad cada propuesta del Plan Maestro
y trabajar para la reorganización y cohesión social.
El programa consiste en una serie de talleres con diferentes agentes y la organización de grupos
de trabajos con los ciudadanos con el objetivo de consultarle sobre sus necesidades y carencia
antes del terremoto y las expectativas y anhelos futuros sobre su ciudad. También se realizó una
encuesta a los ciudadanos para que las ideas recopiladas pudieran integrarse dentro del Plan
Maestro.
Entre las consultas avanzadas a los ciudadanos se preguntó sobre la gestión de la emergencia,
los fallos y dificultades encontrada, intentando así recopilar sugerencias para una planificación
mejor de las intervenciones en caso de desastre.
3.2.2

Estrategias de prevención de riesgos

Después de un análisis de los daños y un diagnóstico de las áreas de intervención, se pasó a la
identificación de las causas y la elaboración de las mejores soluciones, principalmente enfocada
a reducir la vulnerabilidad de las áreas y mitigar los posibles efectos de eventos catastróficos
futuros.
Para la ciudad de Talcahuano los destrozos fueron provocados principalmente por efecto de las
embarcaciones y containers colocados en el puerto que fueron proyectados por la fuerza del
mar contra los edificios. Además de los edificios, calles y puentes, también las infraestructuras
productivas del puerto resultaron inutilizables.
En el caso de Dichato las viviendas afectadas por la ola de agua no fueron capaces de resistir
debido a la mala calidad de los edificios. En el lado infraestructural lo más significativo fue la
pérdida de 4 puentes peatonales y 3 vehiculares.
Aunque no sea posible evitar el riesgo de tsunami, se puede actuar en la dirección de la
resiliencia orientando las acciones hacía la reducción de la vulnerabilidad y la realización de
estructura de mitigación de los efectos. La reducción de la vulnerabilidad se alcanza a través de
la identificación de las zonas de riesgo y la recolocación de los barrios y las actividades en zonas
seguras. Fue así para los barrios residenciales colocados en frente al mar que fueron realojados
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por encima de la cota de emergencia y el puerto de Talcahuano que fue reubicado en el sector
del molo Blanco, alejando así el puerto pesquero y los depósito de los containers en zonas
residenciales.
Para la reconstrucción de las viviendas se propusieron unas soluciones de casa “Tsunami
Resistentes” consistente en un primer piso de albañilería, para contener la fuerza del mar y un
segundo nivel construido en estructura liviana, que contenga los recintos en donde las personas
podrían subir sus enseres más preciados y así evitar pérdida del patrimonio familiar, o “Anti‐
tsunami” constituidas por viviendas palafícticas.
El espacio dejado libre por el realojo de los barrios residenciales ha permitido la previsión de
franjas de arbolado che constituye una primera barrera de mitigación de la fuerza del mar en el
caso se tuvieran que reproducir fenómenos similares. En Dichato también se prevé la realización
de un muro de contención en frente de la costa que tiene como objetivo reducir el impacto de
la ola.
3.2.3

Medidas para la mejora de la calidad urbana

La reconstrucción de enteros sectores de las localidades afectadas fue percibida como la
oportunidad para resolver las carencias existentes antes del terremoto y mejorar así el ambiente
urbano.
Sobre todo en cuanto al espacio urbano, ambas localidades registraban una importante carencia
de espacios públicos y equipamientos. El espacio liberado por el realojo de las áreas
residenciales y el puerto, ha permitido la previsión de nuevos espacios y equipamientos: los
bosques de mitigación proporcionan espacios verdes para los ciudadanos y permiten recuperar
los frentes costeros. La construcción del nuevo puerto permitiría además utilizar el espacio para
la construcción de un paseo turístico con actividades relacionadas con la pesca y los
subproductos, reforzando así la identidad comercial.
Se proponen nuevos equipamientos como el centro deportivo en Talcahuano y una casa de la
Cultura en Dichato. En ambos casos se da mucha relevancia a las actividades económica
existente potenciando orientado sobre todo a la pesca y a los servicios, reconstruyendo o incluso
creando nuevos paseos turísticos con actividades comerciales para la venta de los productos
locales.
Otro aspecto de gran relevancia en el Plan Maestro ha sido la reorganización de la movilidad
dentro de la localidad. La necesidad de reconstruir las infraestructuras existentes y de dotar las
ciudades de vías de evacuación seguras, lleva a realizar un análisis más profundo sobre las
necesidades de las localidades y al replanteamiento del entero sistema de transporte. En ambos
casos la reorganización se enfoca a una mayor sostenibilidad del sistema de transporte
privilegiando la movilidad alternativa al coche como la bici o la peatonal. En Dichato se propone
la realización de un Boulevard peatonal en una de las vías principales de la localidad y la
realización de nuevos caminos y ciclo vías al cerro. En Talcahuano uno de los principales logros
del nuevo plan de trasporte fue la construcción de una nueva carretera en el terreno ganado al
mar que, además de constituir una barrera de mitigación, ha permitido mover el tráfico de
camiones de salida al puerto que anteriormente circulaban por el centro de la ciudad. También
se mejoraron las calles existentes y se crearon nuevos accesos al cerro como vías de evacuación
en caso de emergencia. La mejora de las vías de accesos ha permitido dotar la ciudad de un
nuevo sistema de comunicación en red, más articulado, pero que permite el mantenimiento de
la funcionalidad aunque se produzca el colapso de una vía (Bio‐Bio Gobierno Regional, 2010a,
2010b).
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4

CONCLUSIONES

El Plan Maestro para la reconstrucción de Dichato y de Talcahuano se plantea como una
plataforma para el desarrollo futuro de las actividades productivas y comerciales valorizando los
caracteres identitarios de las localidades. Las medidas planteadas se preocupan de proporcionar
un ambiente más seguro, pero a la vez de resguardar el patrimonio público y privado urbano y
constituir una base para el desarrollo futuro más sostenible.
Es de destacar que este proceso se ha podido llevar a cabo gracia al compromiso de los
diferentes actores, que han colaborado para la integración de los numerosos aspectos que
intervienen en el proceso de planificación. La participación de los ciudadanos entre los actores
fundamentales del proceso es una pieza fundamental para entender las necesidades existentes
y lograr una mayor aceptación del plan por parte de los habitantes.

Figura 2. Talcahuano: Área de Inundación y Plan Maestro.

Figura 3. Dichato: Área de Inundación y Plan Maestro.

Tanto el Plan Maestro como la gestión de la emergencia nos hacen reflexionar sobre la
necesidad de crear nuevas herramientas de planificación y gestión, especificadamente pensada
y con carácter transversal. También las soluciones propuestas muestran que la reducción de la
vulnerabilidad se traduce en la mejora de la calidad del espacio y que los sistemas más
sostenibles son capaces de mitigar los efectos de los desastres. Por todo eso podemos concluir
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que la sostenibilidad y la resiliencia son dos conceptos que se integran y se complementan. Por
eso y a partir de los conocimientos sobre el diseño sostenible, es necesario desarrollar nuevas
herramientas y soluciones tecnológicas que promuevan la resiliencias como medida para la
calidad de las ciudades y de sus ciudadanos.
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ABSTRACT: According to the Directive 2012/27/EU, Member States are required to boost
renovation processes involving the public buildings with a 3% rate. In this general framework a
key role can be played by educational buildings which in Italy – with 42.000 units – represent a
remarkable quota of the existing public building stock. Recent surveys outlined the oldness and
obsolescence of this stock, that is affected by a number of deficit, and underlined that
renovation actions represent a priority in the very next future. A key topic in this field is to
provide adequate tools to allow PA to prioritize interventions according to economic
availabilities and to a general plan of scheduled investment. This paper summarizes the first
stage of a study aimed at defining a multi‐criteria evaluation process useful to prioritize
renovation action, with the general goal to provide a speedy detection kit which allow to easily
define the obsolescence level and to prioritize actions in schools optimizing costs and benefit.
1

INTRODUCTION

The 2012/27/UE Directive clearly addresses Member States towards the development of
effective measure to renovate and retrofit the existing buildings belonging to the Public
Administration [PA] according to a minimum threshold of 3% per year.
In Italy the public building stock includes a great variety of building typologies from housing to
barracks, from warehouses to hospitals and so on, for a total amount of around 543,000
buildings (CIANCIOTTA, 2013). It is currently quite hard to have reliable data to extract the share by
use or typology: combining different sources it can be argued that social or affordable housing
is around the 47% while barracks are estimated in approximately 1,000 units (CIANCIOTTA,
2013), offices in 13,700 (CRESME, 2013) and schools in 42,000 (LEGAMBIENTE, 2013 ).
In this general framework, with the exception of the housing sector, schools clearly represent
one of the most relevant and key category. This is the reason why this typology was widely
investigated in the last decade, outlining the lacks and the outdating conditions affecting it
without maintenance actions being able to face them due to the increasing reduction of
available economic resources. It has to be noted that in Italy school buildings are public owned
/funded and, of course, they feel the effects of the financial crisis affecting the country as well
as a number of EU Member States.
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Figure 1. The graph shows the share of some relevant building typologies elaborated from different sources.

This led to a negative trend which impacts both on the quality of the educational offer and the
quality of the built environment itself.
buildings mostly date from the 60s and the 70s with a 62% built before 1974 and just 4.8% built
between 2001 and 2002. In the last twenty years the average rate of replacement with new
constructions was under 0,7% per year (LEGAMBIENTE, 2013).
4,70%

4,80%

5,60%
15,00%

Schools built before 1900
Schools built between 1900 and 1940
Schools built between 1940 and 1974
Schools built between 1975 and 1990

29,20%

Schools built between 1991 and 2000
Schools built between 2001 and 2012
40,70%

Figure 2. Share according to construction age band.

Censis (the National center on Social Investments) has recently published a report (DIARIO DELLA
concerning the findings of last performed campaign of survey that further
outlines the limits of the school building stock: more than 24,000 buildings operate in out of
work conditions or out of agreed standards equipments; 3,600 buildings are affected by
structural problems; more than the half of the whole stock needs ordinary and extraordinary
maintenance activities. In addition to this, the report underlines that, despite the school stock
is quite old and out of date especially in terms of functional requirements, a replacement with
a new and more adequate building is considered just in the 7% of the cases, while the most
widely adopted approach is to renovate the existing buildings.
TRANSIZIONE/5, 2014)

The general framework is therefore a situation in which most of the stock presents critical
conditions but is still in use, and will be in use in the next future, by a huge number of end‐users.
As a consequence the need to plan and schedule the renovation action represents a key topic
for a number of PA in order to achieve more effective initiatives according to the current budget
constraints.
The multiple perspective through which the renovation issue can be approached and the great
variety of problems affecting the school building stock – from seismic safety to functional
arrangement, from energy efficiency to equipments safety – makes the planning activity difficult
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and expensive. The actions run in the last years offer a picture of very limited and unsuitable
works provided according to the urgency of facing the detected deficit (DIARIO DELLA TRANSIZIONE/5,
2014) rather than to a vision aimed at optimizing and rationalizing the available resources as well
as at reducing the construction time.

Figure 3. The pictures shows the result of a study about the potential impacts of a school renovation. The main
improvements deal with the energy performances, indoor and outdoor quality, comfort conditions.

Therefore new tools and new approaches to this issue are required to develop a coherent vision
involving the stock of each PA as a whole in order to plan improvements, investments and
realistic goals.
Most of the studies available in the literature are focused on specific maintenance actions
(Earthman G.I., Lemasters L.K., 2013, Hackman Hon Yin Lee, Scott D., 2009, Shen, Q. 1997) and
on ex post assessment methods (Sanoff H., 2001) while fast predictive methodologies to
evaluate the priority of actions and to address the PAs to plan renovation and refurbishment are
still under discussion and development.
This paper offers a synthesis of the findings of a first phase research, dealing with a methodology
aimed to manage interventions on school buildings grouped according to PA or geographical
area, to define a multi‐criteria evaluation tool for supporting decision making processes and for
addressing the investment of available resources. PA are not currently able to face all the lacks,
both in technical and economical terms, affecting the existing stock and mainly operate
according to a non structured scheme. This is due to the great number of variables, parameters,
goals and constraints involved in the issue that make the decisional process very complex and
usually not allow to associate each single situation to predefined general models based on very
few criteria which doesn’t represent real operational conditions. Otherwise a multi‐criteria
approach allow to compare and clear up alternative pathways: the aim of this research is
therefore the definition of a multi‐criteria evaluation tool able to provide a comprehensive
knowledge of the problems of each situation organizing data according to different priority of
action (OLIVIERI, 2014).
Planning an extensive renovation program on Public owned building stock, and specifically on
schools, requires necessarily an adequate analysis of needed actions and of expected results.
Decision makers include or exclude a specific action belonging to the list of planned activities
according to the level of urgency. Adopting the envisaged methodology and tool, which allow to
compare qualitative and quantitative data providing a hierarchy of actions listed by priority, a
faster and more effective planning could be obtained.
The first step of the methodology is focused on pointing out on which school buildings of the
stock is necessary to concentrate actions and activities according to a pre‐defined set of criteria
in order to define a priority check list useful to address the further step in which decisional
process and technological choices are taken
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Figure 4. the blocks diagram shows the operation of the methodology

2

MULTICRITEIA METHODOLOGICAL FRAMEWORK

Muticriteria analysis is a method to provide a support to decision makers for achieving a
balanced and acceptable compromise between the different pursued objectives. The framework
definition requires to clearly draft the demand to be faced by the methodology itself, that means
to define how the evaluation tool will be driven according to the expected results.
The main result that is expected to be provided applying the methodology is a hierarchical
ranked list of schools in which the position of each building assessed depends by the priority
level of intervention. This allow to address the renovation process according to a predefined
level of urgency obtained by homogeneously assessing the whole stock.
2.1

Evaluation Criteria Definition

When approaching the renovation of school building stock, the main problem is represented by
the multiple perspective generated by the point of views of each involved subject which
generate a great complexity in decisional process and in defining the main goals as well as the
most suitable solutions to be adopted.
According to the core concept of the proposed methodology, the main goals are defined by
comparing the real performances currently provided by the existing Italian stock and the
optimal performance expected level. These goals aimed at bridging the existing gap are
expressed in a rating system according to specific evaluation criteria. This is a key step of the
methodology as it defines the parameter to be used for comparing the buildings with relation
to the overall renovation purpose.
Once a preliminary survey of the boundary conditions concerning rules and regulations in force,
European policies and indications on school building improvements, educational trends and
strategies, was completed and the expected objectives defined, it has been decided to split the
methodological structure into two increasingly level of assessment. Detected deficit and
weakness concern different categories: on the one hand those dealing with lack of congruity to
agreed standards or regulations, which must be satisfied, and on the other hand those dealing
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with potential improvements which are not a must but may significantly impact on the
functionality and the quality of educational buildings.
Therefore a first level of assessment focuses on coactive requirements that means all those
parameters which are expected to be satisfied in order a school can be fully functioning
according to standards and regulations in force. The related criteria are defined according to
regulation commitments and the scope is just to assess if the investigated building fits the
coactive requirements in force. In addition to this a further criterion dealing with energy savings
is included: despite this issue is not a needful condition to let the building being operative
according to current standards, it is considered a key factor with relation to a sustainable vision
of built environment development which will be included in coactive regulation in the next
future. All the criteria belonging to this first assessment level, can be verified through a speedy
yes/no system. This choice is due to avoid the risk a more detailed credit system could address
the findings of the analysis while the scope of the assessment process is to obtain a clear picture
of running conditions. Some criteria required a number of specific indicators in order to correctly
describe the investigated performances.
Criteria were divided into the following categories:
 Functional appropriateness (D.M. 18/12/1975, D.P.R. 380‐06/06/2001, D.P.R. 503‐
24/07/1996), expressed by three indicators. The involved parameters deal with: the
assessment of conformity to the standards in force with reference to the minimum
surface required for the envisaged activities according to the school level; the
accessibility, that means to avoid architectural barriers that could influence the use of
the spaces; the availability of certification that declares the building complies with safety
standards;
 Hygiene, health and environment (D.M. 18‐12‐1975), that is referred to a larger scale
than the single school building and that is aimed to prevent end users could be exposed
to pollutant sources or agents;
 Seismic safety (O.P.C.M. 3274‐20/03/2003), that means to assess the safety level of the
bearing structures towards potential seismic solicitations;
 Fire safety (D.M. 16/09/1992), that includes the evaluation of a number of actions,
measures, devices and indications to prevent fire and to limit its impact;
 Energy savings (D. LGS 311‐29/12/2006), dealing with the assessment of educational
building energy demand.
The methodology envisages a second level of assessment aimed at pointing out the potential
improvements with relation to accessibility of services, comfort levels, optimized building
management. It includes a number of criteria strictly connected with the results of design
process such as the quality of indoor and outdoor spaces which these kind of structure would
be required to provide. More detailed data concerning the energy and thermal behavior are also
investigated in order to draft a more comprehensive picture of the running conditions of the
school stock as a whole. Main indicators are aggregated to the following criteria:
 Use appropriateness, that is assessed by indicators concerning the aptitude of the
building to provide adequate conditions to perform educational activities, including
additional and extraordinary ones, both inside and outside the building.
 Urban quality, that is expressed by indicators aimed at evaluating the integration and
the relation of the building with the surrounding context with reference also to the
availability of safe connections, efficient mobility, availability of public green areas and
car park.
 Architectural quality, that deals with the assessment of the building aptitude to be
adapted to new configuration in order to answer to new educational approaches and to
future further educational guidelines.
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Energy efficiency, assessed by a number of indicators linked to all those active and
passive solutions aimed at reducing the operational energy demand while increasing
comfort and living conditions as well as to those technological elements which can be
implemented or adapted to increase the current performance level.

Figure 5. the table shows the structure of the methodology with criteria and indicators

This two‐level assessment divides the evaluation methodology between coactive requirements
and potential improvements allowing a very speedy survey of ongoing working conditions. All
those buildings which don’t fit the first level criteria require urgent interventions as they are
affected by deficit and limits able to compromise their safety and operational level.
2.2

Indicators

All the defined criteria are described by one or more indicators, that means a number of
assessment parameters (qualitative and quantitative) are applied to each investigated building.
A numerical value is associated to each indicator according to a rating system. All the parameter
involved are defined according to the following principles:
 Goal – it is explained why a specific issue is investigated and which is its relation and
impact with the overall school building survey process.
 Rating system – it reports the minimum and maximum score threshold for each
criterion.
 Score system structure – it clarifies the relation between the assigned score and the
assessed performance.
 Evaluation level – it takes into account the heterogeneity of indicators that can strongly
differs in terms of scale and effectiveness, where the scale represents the complexity of
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the involved processes to be assessed. Two main scale are considered: the one including
the building as a whole or a part of it when lack of homogeneity can affect the reliability
of evaluation. This is a useful solution when a great school complex is assessed or more
than one educational level is hosted in the same structure. In these cases the criteria
are associated to homogeneous part of the building referring to each institution.
Assessment method – it defines the method used to measure the involved parameter
according to an objective and homogeneous methodology.
References to rules, regulations and guidelines.

APPLICATION ON CASE STUDY

The proposed multi‐criteria evaluation process was tested on a case study including the whole
school building stock of the municipality of Bologna. Bologna is medium‐large scale city of north
Italy with the seventh population at national scale. The survey was based on the data made
available by the municipality after a preliminary investigation focused on the ageing of buildings,
the construction systems adopted and the current energy performances, as related to the Emilia
Romagna region deliberation n. 156 del 04/03/2008. For each school plans and pictures were
provided as a support.
The stock includes 121 school buildings, very different for what concerns age of construction,
typology, age band of end users, arrangement of different educational level in the same
complex, volumetric configuration, construction technologies adopted, etc.

Figure 6. Geographical location of Bologna city, the school building in the city area involved in the survey and in green
bullets the one selected for testing pahse.

After all the data were systematically analyzed and classified, the multi‐criteria evaluation
methodology was tested on a selected group limited to 10 buildings in order to verify the
applicability of the envisaged iterative process and to implement indicators and parameters if
needed as well as to discuss the utility of findings with decision makers and PA. The schools were
selected with the cooperation of the Bologna PA, and they represent good samples of different
building typologies owned by the municipality as well as of the deficit range. The limited number
of involved building is due to the intention to test and tune the methodology and to not answer
to a quantitative evaluation. Once the methodology is refined it will be easily be extended to
the whole school stock of the city.
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The main advantage is that the proposed tool allows to investigate the existing stock moving
through different scale, from the building to the general framework, in order to support
renovation scenario definition. The main output is a rating system organized on two levels which
provides a score for each building in order to compare the detected condition level and prioritize
interventions according to a general renovation plan impacting on the whole stock.
4

CONCLUSIONS

The expected impact of the research is to provide a speedy tool able to support the decision
making process involving the PA working on educational building renovation. As the test run
with the Municipality of Bologna proved, this could be a very useful system to prioritize
interventions in order to schedule the activities to be provided on the educational stock as a
whole during a predefined range of time according to evidence supported references.
The development of the methodology allowed to point out the minimum data set needed to be
collected by a PA in order to correctly assess the condition of the investigated stock. The test
performed in cooperation with the Municipality of Bologna represents an encouraging result in
order to optimize and rationalize further surveys and studies to collect useful data.
The other main finding of the research is that a number of alternative intervention scenarios can
be considered according to the obtained priority list and to a reliable knowledge framework in
order to discuss the most effective way to increase the average quality of the investigated stock.
Doing that, PA might find the most promising scenario to maximize the improvements according
to their available resources.
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ABSTRACT: The indicators of sustainability are variables that summarise relevant information in
order to identify the level of building sustainability in the urban environment. Most of the
available and recognized assessment tools adopt indicators related to urbanized reality where
buildings are located. Thus, this research has aimed to propose procedures for the definition of
sustainable indicators compatible with the peculiarity of Antarctic constructions, considering
specially its characteristic of environmental fragility. The method consisted in the survey of
Antarctic conditions and study of environmental assessment tools for buildings; preparation of
lists of indicators for the specific situation; grouping of lists; and achieving the final set of
indicators. The result of the analyses obtained 92 indicators and pointed out the relevance of
the indicators of environmental sustainability aspects, with emphasis on challenging themes
such as logistics, material selection, environmental impacts and user comfort.
Keywords: Antarctic, indicators, sustainability, assessment tools
RESUMO: Os indicadores de sustentabilidade são variáveis que condensam as informações
relevantes visando identificar o nível de sustentabilidade em edificações no meio urbano. As
ferramentas de avaliação disponíveis e reconhecidas adotam, em sua maioria, indicadores
vinculados à realidade urbanizada em que as edificações se inserem. Assim, esta pesquisa obje‐
tivou propor os procedimentos para a definição de indicadores de sustentabilidade voltados
para construções compatíveis com a peculiaridade das edificações Antárticas, considerando es‐
pecialmente sua característica fragilidade ambiental. O método consistiu no levantamento dos
condicionantes Antárticos e estudo das ferramentas de avaliação ambiental de edifícios;
confecção das listas de indicadores e ajustes para a situação específica; agrupamento das listas;
e obtenção do conjunto final de indicadores. O resultado das análises obteve 92 indicadores e
apontou a relevância dos indicadores nos aspectos da sustentabilidade ambiental, com ênfase
a temas desafiadores para tal realidade como logística, seleção de materiais, impactos
ambientais e conforto dos usuários.
Palavras‐chave: Antártica, indicadores, sustentabilidade, ferramentas de avaliação.
1

INTRODUÇÃO

Os indicadores de sustentabilidade podem ser entendidos como variáveis que condensam as
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informações relevantes para a realização de avaliações nos âmbitos ambiental, social e
econômico. São desenvolvidos com o propósito específico de esclarecer um fenômeno a partir
da síntese de dados obtidos, devendo ser de simples execução e entendimento, verificáveis e
reprodutíveis. Conforme DESA (2007), são variáveis que podem focalizar a atenção sobre
importantes tendências, apontar sinais de mudanças e fornecer um aviso antecipado para evitar
retrocessos econômicos, sociais e ambientais. Os indicadores funcionam como um sistema de
códigos que facilitam a incorporação de informações e avaliações na evolução de países,
estados, cidades, localidades específicas ou edificações, com foco nas metas promulgadas pelo
desenvolvimento sustentável (Quiroga 2001).
De acordo com a ISO 21929‐1 (2011), os indicadores devem apresentar sua definição, seu
potencial impacto sobre as questões sociais, ambientais e/ou econômicas, e a explicação dos
métodos de aquisição dos dados. Os indicadores podem conter informações de forma
quantitativa, qualitativa ou descritiva, não sendo obrigatoriamente um número, mas sim uma
variável que possibilita atribuição de um valor. Podem ser utilizados como objeto de avaliação,
registro, monitoramento, diagnóstico, comparação temporal entre outros. Os indicadores
utilizados como objeto de ponderação compõem as ferramentas de avaliação de desempenho
ambiental das edificações e são adotados mundialmente.
As ferramentas de avaliação foram desenvolvidas em resposta aos questionamentos do
atendimento dos edifícios aos requisitos de desempenho para o qual foram planejados (Kibert
2005), sendo consideradas em diversos países como participantes ativas na produção de
edificações mais sustentáveis. Pela capacidade de transmissão do conhecimento de
sustentabilidade aplicado às edificações, as ferramentas de avaliação podem se tornar
importantes incentivadores para a criação de projetos sustentáveis (Baratella 2011). Diante da
especificidade de cada região ao qual a edificação está inserida, a maioria das ferramentas têm
sido estruturada para localidades específicas, não admitindo completa reprodução em outras
realidades (Alyami & Rezgui 2012). Nas ferramentas há um considerável número de indicadores
que buscam consonância com as características do local avaliado, e a combinação com seus
devidos pesos é uma das estratégias adotadas para a realização de avaliações adaptadas a cada
realidade. Ressalta‐se, no entanto, que o panorama da construção sustentável mundial, no que
tange as ferramentas de avaliação, indica preocupações diretamente relacionadas às edificações
de centros urbanos densificados, visto serem os locais de maiores impactos associados, sejam
ambientais ou mesmo nos demais ramais da sustentabilidade.
Por outro lado, tendo em vista a riqueza natural e a fragilidade ambiental da Antártica em
concordância com os esforços científicos para monitorá‐la e preservá‐la, observa‐se a
inexistência de ferramentas de avaliação de sustentabilidade que abordem os aspectos
específicos para suas edificações. É comum ao ser humano alterar o ambiente por meio da
arquitetura para atender às suas necessidades, contudo este fato exibe uma lacuna quando
analisado o ambiente Antártico, cuja fragilidade e possíveis alterações podem comprometer o
equilíbrio ambiental e, também, as importantes pesquisas científicas desenvolvidas se
ocorrerem mudanças no ambiente. Apesar de haver bases científicas edificadas na Antártica e
legislação específica que regulamenta as atividades na Antártica – como o Tratado de Madri –,
não há um instrumento regulamentador que forneça parâmetros para as construções,
especialmente direcionados para a proposição de edificações de baixo impacto ambiental.
Observa‐se que nos últimos anos a quantidade de bases e estações construídas naquele
continente tem aumentado substancialmente e há também um expressivo incremento das
atividades turísticas (IAATO 2012), enfatizando a importância da elaboração de indicadores
visando o desenvolvimento sustentável do denominado Último Continente.
Considerada a “Terra dos Superlativos”, área mais remota, desértica, estéril, com alta velocidade
de ventos – que chegam a 200 km/h –, e superfície média elevada – altura 3 vezes maior que
qualquer outro continente – a Antártica, apresenta uma das piores condições de habitabilidade
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do planeta (Alvarez 1995). Os principais aspectos considerados para a elaboração e planeja‐
mento de edificações nesta área são, ou deveriam ser, a procura por soluções que culminem na
eliminação ou minimização dos impactos ambientais decorrentes da ocupação humana, de
curto ou longo prazos.
Entre outros fatores que interferem no processo de projeto para a infraestrutura desses locais,
destacam‐se as dificuldades logísticas para a implantação, operação e manutenção das edifica‐
ções, sejam elas voltadas para atividades científicas, de fiscalização ou de recreação (Alvarez
2003). Assim, o conjunto de indicadores de sustentabilidade adotados para o desenvolvimento
de projetos nesse sítio, requerem a aplicação de conceitos diferenciados dos tradicionalmente
adotados nos meios urbanos, eventualmente exigindo maior rigor em sua aplicação efetiva.
Em muitas situações, os indicadores de sustentabilidade usados em centros urbanos
densificados não se aplicam às áreas de interesse ambiental, advertindo‐se ainda que alguns
aspectos de grande importância para estes locais, podem ser desprezíveis nos meios urbanos e,
por isso, não são considerados nas ferramentas de avaliação. O mesmo pode ocorrer no sentido
inverso, ou seja, aspectos de fundamental importância nos aglomerados urbanos perdem o seu
sentido quando se trata da Antártica. Destaca‐se ainda que a Antártica recebe uma grande
atenção da mídia, fazendo com que suas edificações sejam frequentemente citadas como
exemplos, sejam para as boas ou más práticas. Deste modo, a seleção de indicadores de
sustentabilidade para construções especificamente para a área de difícil acesso e interesse
ambiental, com foco específico para a Antártica, torna‐se necessária na medida que fornece
subsídios para projetos de novas edificações, visto também a possibilidade dos indicadores
servirem de elemento multiplicador para a difusão das boas práticas.
2

OBJETIVO

A pesquisa teve por objetivo propor procedimentos para a definição de indicadores de susten‐
tabilidade para fase de planejamento e projetos, voltados para construções compatíveis com a
peculiaridade das edificações Antárticas, considerando especialmente sua característica fragili‐
dade ambiental.
3

MÉTODO

Para o alcance dos resultados, previu‐se inicialmente o levantamento dos condicionantes
ambientais, além dos fatores limitantes e das potencialidades do local de estudo, considerando
a Antártica como recorte territorial. Em paralelo, foi necessário realizar a revisão bibliográfica
tanto de conceitos amplos ou específicos, como em relação aos indicadores de sustentabilidade
extraídos das ferramentas de avaliação de sustentabilidade de edifícios, selecionados a partir do
efetivo reconhecimento nos âmbitos mundial e/ou local. A sistematização destas informações
permitiu a definição e a formulação dos indicadores ajustados à realidade Antártica, conforme
o processo metodológico sintetizado na Figura 1.

Figura 1. Síntese da metodologia da pesquisa
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3.1 Definição da Lista 1 ‐ Indicadores resultantes da análise da especificidade das condições
existentes na Antártica
Para definição da Lista 1, foram relacionados os condicionantes, os fatores limitantes e as
potencialidades para construções na Antártica. Para tanto, foi utilizada como metodologia de
suporte a estrutura analítica PSR ‐ Pressure‐State‐Response (OECD 2003). Uma estrutura
analítica contribui para organizar o conjunto de indicadores de forma a facilitar sua
interpretação e garante que todos os aspectos propostos pelos indicadores sejam levados em
consideração, além de auxiliar a compreensão de diferentes questões inter‐relacionadas
(Segnestam 2002).
A estrutura PSR se caracteriza por uma situação dinâmica onde pode ser identificada a causa, o
efeito e as possíveis medidas compensatórias ou mitigadoras para uma determinada situação.
A mesma é passível de ser adaptada, e diante da flexibilidade que apresenta, esta estrutura
passou por variações como, por exemplo, o DSR (Driving forces‐state‐response) e o DPSIR
(Driving forces‐pressure‐state‐impact‐response), onde foram inseridos indicadores para
atendimento de outros propósitos (OECD 2003). Não obstante, para o uso da estrutura PSR
nesta pesquisa foi necessário proceder a um ajuste, pois além da estrutura corresponder à um
instrumento de aquisição de indicadores especialmente ambientais, algumas questões não são
compatíveis com as especificidades inerentes da Antártica.
A adequação da estrutura analítica foi realizada por meio da adaptação de Pressure e de State,
por não representar a realidade de uma área de preservação, cuja fragilidade ambiental não
permite pressões ou alterações no estado do ambiente durante as atividades de construção, uso
e desmonte de edificações. Neste sentido, a estrutura analítica foi adaptada e os elementos de
análise considerados foram SPR ‐ State‐Pressure‐Response (Tabela 1).
Tabela 1. Estrutura analítica SPR (State‐Pressure‐Response) adaptada PSR (Pressure‐State ‐Response). Fonte: Adap‐
tado de OECD (2003)

Definição original (diretamente
relacionada às questões ambi‐
entais)
Se caracteriza pelo estado fí‐
sico, biológico e/ou químico do
S ‐ State ou ambiente resultante das pres‐
Estado
sões sofridas pelo ambiente.
Tipologia

P ‐ Pres‐
sure ou
pressão

R ‐ Res‐
ponse ou
Resposta

Descreve a pressão sofrida pelo
ambiente causada pelas ações
humanas.

As respostas à proposição de
decisões projetuais que contri‐
buam para a resolução ou me‐
dida mitigadora do impacto que
pode ser causada pela constru‐
ção.

Definição adaptada à pesquisa (direta‐
mente relacionada ao ambiente cons‐
Exemplo
truído)
Velocidade do
Se caracteriza pelo estado do ambi‐
ente, condicionantes ambientais e os vento
acontecimentos físicos, químicos, bio‐
lógicos e/ou geográficos que se apre‐
sentam como fatores limitantes à cons‐
trução de edificações na Antártica.
Descreve a possível pressão que o Es‐ Acúmulo de neve
tado do ambiente Antártico pode oca‐ na fachada que
sionar nas edificações e nos usuários, funciona como
como também a possível pressão que a bloqueio à passa‐
implantação de edificações pode ocasi‐ gem do vento do‐
minante
onar no Estado do ambiente.
As respostas à proposição de decisões Concepção de
projetuais que contribuem para a reso‐ forma aerodinâ‐
lução da pressão que pode ser causado mica, que auxilie
na passagem do
pela edificação.
vento.

A partir dos procedimentos propostos pelo SPR ‐ State‐Pressure‐Response foi elaborada a Lista
1 de indicadores.
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3.2 Definição da Lista 2 – Indicadores adaptados das principais ferramentas de avaliação de
sustentabilidade
A Lista 2 foi estruturada a partir da apreciação dos indicadores propostos nas principais
ferramentas de avaliação de sustentabilidade, selecionadas a partir de sua relevância mundial
ou no contexto regional. Foi considerado no processo seletivo, a disponibilidade de informações,
sendo descartadas as ferramentas que exigiam pagamento para a disponibilização das
informações necessárias para a pesquisa e que não constavam no banco de informações do
Laboratório de Planejamento e Projetos da Universidade Federal do Espírito Santo. Os
indicadores foram coletados, especialmente, das seguintes ferramentas: AQUA – Alta Qualidade
Ambiental/Brasil (FCAV 2014); ASUS – Avaliação de Sustentabilidade/Brasil (Alvarez & Souza
2011); BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method/Reino
Unido (BREAM 2009); CASBEE – Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency/Japão (CASBEE 2014), HQE – Haute Qualité Environmentale/ França (Guide 2014);
LEED – Leadership in Energy & Environmental Design/Estados Unidos (USGBC 2014); e SBTool –
Sustainable Building Tool/ Consórcio Internacional (Cole & Larsson 2002). As justificativas
técnicas para escolha destas ferramentas de avaliação foram o reconhecimento das mesmas a
nível mundial ou por sua característica de flexibilidade para as questões locais; a abrangência
conceitual apresentada; a organização do sistema em relação às categorias; e a definição clara
do propósito de cada indicador. A estratégia utilizada foi o emprego da SBTool como fonte
primária de aquisição dos indicadores, por ter sido considerada a base de outras ferramentas e
por apresentar flexibilidade no uso, e as demais como ferramentas auxiliares que contribuíram
para o enriquecimento dos dados.
Conforme preconizam Alwaer & Clements‐Croome (2010) para a avaliação de situações peculi‐
ares, como é o caso da Antártica, torna‐se necessário proceder o recorte dos indicadores visando
identificar aqueles realmente aplicáveis para a área de estudo. Desta forma, considerando a
complexidade do assunto e a necessária seleção dos aspectos de maior relevância a serem con‐
siderados no processo de escolha dos indicadores, os pré‐requisitos utilizados neste recorte fo‐
ram: 1) Adequabilidade à realidade Antártica; e 2) Sensibilidade às mudanças, diante da impor‐
tância da adaptabilidade da edificação ao longo dos anos em áreas de suscetibilidade ambiental.
Assim, a partir dos indicadores levantados, foi realizada uma correlação de pertinência a esses
dois conceitos e os indicadores selecionados a partir deste recorte foram dispostos na lista 2.
3.3 Estrutura Organizacional
Para cada lista pré‐definida foi feita uma análise dissociada, com o objetivo de identificar simili‐
aridades e diferenças. Como método de análise foi utilizada a estrutura organizacional CSD
Theme Indicator Framework (DESA 2007), sendo possível a identificação dos indicadores de
maior influência na sustentabilidade local, e o reconhecimento das questões relevantes para
inserção em edificações Antárticas.
O CSD Theme Indicator Framework é uma estrutura que organiza os indicadores de acordo com
as 3 dimensões elementares da sustentabilidade – ambiental, social, econômica – e as subdivide
em temas e subtemas. Segundo DESA (2007), esta é uma estratégia flexível que permite o agru‐
pamento de dados, bem como a exclusão de itens. Deste modo, a inserção dos indicadores con‐
tidos nas listas numa estrutura organizacional padronizada permitiu a apreciação das diferenças
e similaridades dos indicadores bem como facilitou o agrupamento.
Com os conceitos preconizados pela estrutura adotada, as dimensões e categorias foram seleci‐
onados a partir das ferramentas de avaliação de sustentabilidade. Na dimensão ambiental as
categorias são: relações entre o edifício e o entorno; água; energia; materiais; resíduos; e emis‐
sões. Na dimensão social apresentam‐se as categorias: conforto; segurança; e gestão da edifica‐
ção. E na econômica foi selecionada a categoria custo. Com a análise e compilação das 2 listas,
foi elaborado um conjunto de indicadores ajustados à realidade Antártica.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Análise dos resultados da Lista 1
Edificar em áreas de difícil acesso e de interesse ambiental como a Antártica, se caracteriza não
somente pela busca de atividades de mitigação ou eliminação dos impactos ambientais e busca
pela conservação do ambiente, como também deve ser levado em consideração que os condi‐
cionantes ambientais observados se caracterizam pelas piores condições para execução de edi‐
ficações com as desejáveis condições de habitabilidade. Deste modo, os elementos resultantes
na Lista 1 foram ponderados em função dos condicionantes e fatores limitantes, gerando even‐
tualmente um ou mais indicadores resposta, conforme síntese na
Quadro 1.
Quadro 1. Exemplos dos indicadores oriundos da estrutura analítica SPR

Estado
Ventos fortes

Baixo índice de umi‐
dade absoluta
Variações climáticas
Temperatura extre‐
mamente baixa

Pressão
Acúmulo de neve na fachada
por a edificação funcionar como
bloqueio à passagem do vento
Favorecimento à propagação ao
fogo
Curto espaço de tempo para
construção
Alto consumo energético com
sistemas de aquecimento

Resposta
Adoção de técnica de elevação ou de
construção da edificação abaixo do nível
do solo/gelo
Adoção de estratégias adequadas à fuga
de emergência
Adoção de sistema modular ou pré‐fabri‐
cado, ou outro de rápida execução
Aproveitamento do calor emanado dos
equipamentos e dos ocupantes

A estrutura analítica SPR representa um ciclo de entendimento das pressões causadas pelos
condicionantes na edificação e a reflexão das possibilidades de resolução. O processo de análise
dos indicadores da estrutura também contribuiu para o enriquecimento dos dados, uma vez que
permitiu ao usuário conjeturar sobre novas resoluções, técnicas ou materiais, mostrando‐se
como uma estrutura de possível adequabilidade temporal. Ressalta‐se que os elementos colo‐
cados no Quadro 2 referem‐se a exemplos considerados ilustrativos para o entendimento do
processo de análise dinâmica, que se inicia com o entendimento dos fatores limitantes e/ou
condicionantes que impactam na execução de edificações Antárticas, não significando que tais
elementos de pressão ocasionem somente a pressão e a resposta registrados como exemplos.
Ao final, a Lista 1 de indicadores de sustentabilidade provenientes da estrutura analítica SPR
contemplou 63 indicadores qualitativos. Estes foram agrupados numa estrutura organizacional
em dimensões e categorias, conforme Tabela 3.
Tabela 3. Quantitativo de indicadores da lista 1

Dimensão

Categoria

Relações entre o edifício e o entorno
Água
Energia
Ambiental
Materiais
Resíduos
Emissões
Conforto
Social
Segurança
Gestão da edificação
Econômica
Custo
Total de indicadores lista 1

1700

Quantidade de indicadores
Por categoria
Total
7
6
6
39
12
5
3
9
6
22
7
2
2
63
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Os indicadores oriundos da estrutura SPR relacionados às questões ambientais se mostraram
mais numerosos, como era o esperado considerando se tratar de uma área de preservação am‐
biental. Ao analisar o quantitativo por categorias, as questões referentes aos materiais empre‐
gados alcançaram um número maior de indicadores. Tendo em vista que os indicadores finais
são as respostas às pressões causadas pelos condicionantes ambientais, o quadro organizacional
da Lista 1, permitiu afirmar que a pressão causada pelos condicionantes ambientais e pela dis‐
tância geográfica da Antártica nos materiais é um dos aspectos de maior influência no processo
construtivo das edificações.
4.2 Análise dos resultados da Lista 2
O levantamento feito nas ferramentas de avaliação de sustentabilidade previamente seleciona‐
dos gerou 134 indicadores passíveis de aplicação para as condições antárticas. Com o recorte a
partir dos pré‐requisitos de adequabilidade e sensibilidade às mudanças, o número de indicado‐
res reduziu para 50. Ao inseri‐los na estrutura organizacional, os indicadores se apresentaram
conforme Tabela 4.
Tabela 4. Quantitativo de indicadores da lista 2

Dimensão

Categoria

Relações entre o edifício e o entorno
Água
Energia
Ambiental
Materiais
Resíduos
Emissões
Conforto
Social
Segurança
Gestão da edificação
Econômica
Custo
Total de indicadores lista 2

Quantidade de indicadores
Por categoria
Total
3
4
2
29
12
3
5
11
3
19
5
2
2
50

Alguns resultados divergiram dos resultados de maior destaque na Lista 1. A quantidade de in‐
dicadores relacionados às questões de alterações do ambiente e logística se apresentou inferior
na Lista 2. No entanto, tal divergência vem ao encontro do pressuposto teórico que justifica o
desenvolvimento dessa pesquisa, considerando que as ferramentas de avaliação são essencial‐
mente voltadas para objetos inseridos no contexto urbano densificado. Por se tratar de outra
realidade, os indicadores relacionados à sensibilidade ambiental e às dificuldades logísticas da
Antártica não poderiam ser plenamente representados pela lista 2. Portanto, o agrupamento
das 2 listas, com adição dos indicadores representativos contidos em cada lista e a exclusão dos
indicadores ambíguos, representa o conjunto completo de indicadores direcionados à sustenta‐
bilidade de edificações na Antártica (Tabela 5).
Ainda que o conjunto final de indicadores se caracterize pela ênfase ao aspecto ambiental da
sustentabilidade, foi na categoria conforto que os indicadores se destacaram, em particular,
aqueles oriundos em sua maioria da Lista 2. Destaca‐se que Antártica já contempla edificações
construídas que abrigam pesquisadores por longos períodos, em condições climáticas extremas,
onde é eminente a necessidade de preocupações inerentes aos aspectos de conforto do usuário.
Deste modo, pode‐se afirmar que a união dos resultados do procedimento metodológico e, con‐
sequentemente, das 2 listas correspondeu ao atendimento das questões, fornecendo as diretri‐
zes fundamentais para que as novas construções na Antártica possam ser projetadas com base
nos conceitos sustentáveis, inerentes ao lugar.
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Tabela 5. Quantitativo final da lista de indicadores – agrupamento lista 1 e 2

Dimensão

Categoria

Relações entre o edifício e o entorno
Água
Energia
Ambiental
Materiais
Resíduos
Emissões
Conforto
Social
Segurança
Gestão da edificação
Econômica
Custo
Total de indicadores

Quantidade de indicadores
Por categoria
Total
9
6
7
57
21
7
7
17
8
33
8
2
2
92

Importa referir que numa análise superficial os 92 indicadores resultantes da conjunção das duas
listas podem parecer um número excessivo, quando comparado com o número de indicadores
usualmente utilizado nas ferramentas comerciais de avaliação da sustentabilidade, as quais se
destinam a fazer avaliações rápidas de projetos mais ou menos tipificados em áreas urbanas
densificadas. No entanto, se compreende que na realidade não é um número excessivo tendo
em consideração toda a pesquisa e detalhamento necessários ao desenvolvimento e implemen‐
tação dos projetos na Antártica, dadas a especificidade e severidade das condições locais,
quando comparadas com os condicionantes existentes nas áreas urbanas convencionais.
5

CONCLUSÕES

As diretrizes para a proposição de indicadores na Antártica fornecem subsídios para o planeja‐
mento de projetos alicerçados nos princípios da sustentabilidade, uma vez que alcançou a aqui‐
sição dos indicadores referentes às principais preocupações inerentes a tal realidade, ou seja:
logística, seleção de materiais, impactos ambientais causados pela inserção da edificação, e con‐
forto dos usuários. Destaca‐se que os estudos foram direcionados para a condição ambiental e
geográfica verificada na Antártica, com a obtenção dos indicadores a partir da adaptação de
estruturas analíticas reconhecidas, observando a necessidade de flexibilidade da proposta vi‐
sando a aplicabilidade da metodologia em outras situações semelhantes.
O total de 92 indicadores representa um conjunto aproximado à realidade da Antártica. O pros‐
seguimento da pesquisa passa pela avaliação da efetiva exequibilidade dos indicadores selecio‐
nados e posterior refinamento por meio da definição das unidades de medidas e pesos, de
acordo com a importância do indicador no contexto específico de inserção.
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ABSTRACT: Buildings are one of the major consumers of energy in Europe. This makes them an
important target when aiming to reduce the energy consumptions and carbon emissions. The
majority of the European building stock has already some decades and so it needs renovation in
order to keep its functionality. Taking advantage of these interventions, the energy performance
of the buildings may also be improved. In Portugal the renovation techniques, both regarding
energy efficiency measures as well as measures for the use of renewable energy sources, are
normally planned at the building scale. It is important to explore the possibility of having large
scale interventions, has it has been done in other countries, namely at neighbourhood scale with
district energy system in order to optimize the results in terms of costs and environmental
impact.
Keywords: European Building Stock; Energy Performance of Buildings; Cost Optimal Strategies;
residential renovation
1

INTRODUCTION

Climate changes are affecting peoples’ life and are expected to severely increase their impact
over the next years. In Europe, the European Commission has been taking some measures in
order to mitigate the climate changes. Most of these measures are regulations which aim at
reducing the greenhouse gas emissions. One of these policies is known as the 20‐20‐20 (EC,
2008). The 20‐20‐20 targets consist of reducing the primary energy consumption by 20%,
reducing the carbon emissions by 20% and increasing the contribution of renewable energy by
20%, until 2020 (CEC, 2008). Besides this, there is also the intention of increasing the
interconnection of the electric net among the EU member states by 10% (European Commission,
2014). In the meantime, other targets have been set for 2030, such as reducing the greenhouse
gas emissions by 40%, when comparing with 1990 values, increase the energy efficiency in 27%,
increase the contribution of the renewable energy in 27% and finally increasing the completion
of the internal energy market by developing an electricity interconnection between the member
states of 15% (EC, 2014). To achieve these values it is necessary to act in different sectors, such
as transports, buildings, agriculture, electricity production and industry (EC, 2011). Buildings
sector is one of the sectors that presents a great potential for reducing the carbon emissions, of
around 90% below 1990 levels until 2050 (EC, 2011).
The building sector represents a long‐lasting physical capital and any measures taken or not
taken today will leave a legacy for many decades to come. There is some evidence that updates
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and mandatory energy‐efficiency standards in buildings are the most effective instruments to
increase the energy efficiency. These standards may refer to different elements of a building
(UN, 2011). As an example, the European Commission made public a mandatory regulation for
all member states, the Energy Performance of Buildings Directive, EPBD (EP/EC, 2010), that
introduces two main concepts, namely, cost‐optimal energy performance and nearly‐zero
energy buildings. The cost‐optimal energy performance is regulated by a common methodology
framework to evaluate the cost effectiveness of the constructive solutions for buildings or
buildings elements, which balances the global costs of renovation with energy needs that come
from a certain renovation process. The nearly zero building is a concept mainly related to
buildings with very low energy needs. The EPBD states that each member state should define
their requirements to classify a building as nearly zero (EP/EC, 2010).
Despite the fact the energy performance of buildings depends much on the systems for heating,
cooling and DHW, the buildings envelope must not be underestimated, once it reduces the
temperature exchanges with the outside environment, contributing not only to the optimized
performance of the systems (OECD/IEA, 2013) but also to a better indoor environment. The
roadmap 2050, states that a balance between an efficient envelope and advanced equipment
needs to be established at the regional or local level (OECD/IEA, 2013).
In what concerns the systems for heating, cooling and DHW, and considering they are
responsible for the biggest amount of energy consumption within buildings energy use, it is
predicted that energy efficient heating and cooling technologies have the potential of reducing
CO2 emissions by up to 2 Gt by 2050. These technologies may include solar thermal, combined
heat and power (CHP), heat pumps and thermal energy storage, photovoltaic, urban wind
energy and biomass (OECD/IEA, 2011).
According to OECD and IEA, district heating is the most energy‐efficient heating solution in
densely‐built areas. In rural areas, where there are mostly detached houses, the heating systems
will be replaced by heat pumps, electric heating and wood fuels (OECD/IEA, 2011).
The key to answer to the current energy demands with their consequent carbon emissions
seems to be the use of renewable sources of energy, such as hydroelectric, wind, solar
photovoltaic, solar thermal or geothermal. These types of energy sources do not involve direct
greenhouse gas emissions (UN, 2011).
The problem is when the intervention at building scale is constrained by the buildings specific
characteristics or low cost effectiveness, not allowing the introduction of some technics which
are available for new buildings. This situation is encouraging some cities to go to the next level
on the effort of achieving more energy efficient buildings by using district energy systems. The
increase in the energy efficiency of the neighbourhood always depend on the energy mix.
However, it can help to increase the efficiency in about 20% considering the neighbourhoods
buildings as a whole. District energy systems creates the opportunity of reducing the carbon
emissions and increases the energy efficiency in buildings in ways that could not be possible
when done at building scale, especially when renewable energy sources are involved.
To better understand the potential of energy performance improvement on existing buildings
using the district energy technologies, namely renewable energy sources, the case of a social
neighbourhood has been analysed. Based on the cost‐optimal methodology, following the
Delegated Regulation nº 244/2012 (EC, 2012), the cost‐optimal solutions including renewable
systems at building and district scales, are compared.
2

DISTRICT TECHNOLOGIES FOR HEATING, COOLING AND DHW

From the energy production until the final consumer a great amount of energy is lost by
conversion. These losses affect seriously the balance between the energy supply and the energy
consumption. In the European Union 30% of the energy is used in transformation before it is
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available for consumption. According to the European Environment Agency, in 2009,
conventional power plants had an average transformation efficiency of 50% (EEA, 2014). If the
efficiency levels of the energy conversion increase 75%, 10% of the EU greenhouse gas emissions
could be avoided (EEA, 2014).
Most of the times the buildings systems are designed to be applied at the building scale (a single
house or fractions). However, the neighbourhood scale is gaining its role in the energy efficiency
issues. The current Combined Heat and Power plants (CHP) also known as co‐generation, are
gaining relevance in district energy systems (UN, 2011). The district technologies may include a
variety of fuels, such as biomass, surplus heat, wastes, solar and wind (IDEA, 2012). For example,
the waste incineration, releases steam which is used to heat and cool water that circulates in
pipes and then it is connected to buildings heating/cooling grids. Another possibility is
geothermal fields, which take advantage of the earth heat. The heat is brought to surface by
underground water circulation and by intrusion into earth’s crust. A geothermal plant pumps
the steam or hot water from the cavities beneath the earth surface (RNP, 2014). Biomass can
also generate electricity and combined heat and power via steam turbines in the power plants.
Generally this plants are ten times smaller than coal plants, but it all depends on the size of the
district it has to serve. These technologies are used to dispose large amounts of residues and
wastes. With the right quality of wood chips in modern CHP plants, electric efficiency can reach
34% (IEA, 2007). Another technology that is used is the district solar energy, which uses the solar
irradiance to produce electricity using photovoltaic panels and concentrating solar power to
produce thermal energy. There is also the wind energy, where electricity is produced by the use
of wind turbines located onshore or offshore (IPCC, 2012).
These district technologies have led to the creation of neighbourhood concepts such has: energy
positive neighbourhood and carbon neutral communities. The first concept is when the
neighbourhood generates more energy from renewable sources than it consumes. The surplus
energy is exported or stored. In what concerns carbon emissions, these neighbourhoods show a
significant decrease on their values. The second concept is when the neighbourhood has zero
carbon emissions due to on‐site energy production based on renewable energy sources.
Cases like the Western Harbour, Malmo, Sweden, where the thermal aquifer was used to supply
energy to the buildings are good examples of it. The aquifer system is supported by heat pumps
for heating and cooling and also cooling machines. The system produces 3900MWh heating per
year and 3400MWh cooling per year. To supply electricity in the near‐by areas, wind power and
photovoltaics are being used (INTERREG/IVC, 2014).
The BedZED in the United Kingdom uses wood‐fuelled combined heat and power plant. It is an
example of small scale carbon neutral technologies. Figure 1 shows the general scheme of
combined biomass power plant.

Figure 1 Generic scheme of the BedZED (Twinn, 2003)
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A CHP like this works based on proprietary gasifier system which converts woodchips into a
wood‐gas that will fuel the CHP spark ignition engine (Twinn, 2003).
There are other examples like the Vatican. In the Vatican auditorium there have been installed
photovoltaic panels, which produce 300 MWh per year (Inhabitat, 2009). The energy produced
is used in the auditorium and when it is not being used, the power is stored in the Vatican’s
power network (BBC, 2008)

Figure 2 Photovoltaic panels in Vatican city (Inhabitat, 2014)

In Denmark, Samso Island has gone from a great consumer of coal and oil into an energy
exporter. It uses wind turbines to produce electricity, solar panels and biomass to produce heat.
Nowadays the island produces 10% more than it uses. Some of the wind turbines are off‐shore
(Biello, 2010).

Figure 3 Wind turbines off‐shore in Samso, Denmark (Edinenergy, 2014)

Other example is Masdar city in Abu Dhabi, in which in the project phase was established zero‐
carbon, zero‐waste, car‐free municipality goals for 50 000 residents. This is a whole new city yet
into construction process. The city electricity needs are intended to be supplied by photovoltaic
panels and wind towers.
Another example is the district heating in Sheffield, which is based on the process of co‐
generation which is the use of heat that results from transformations processes such as
incineration, and use it to heat water that circulates in pipe grids which supply the buildings.
Figure 4 shows a generic scheme of the Sheffield cogeneration process.
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Figure 4 Key components of district heating process in Sheffield (Finney, Swithenbank & Sharifi, 2011)

Table 1 summarizes the characteristics of the district technologies above mentioned. The case
of Masdar has not been included, once it is still in construction and there is not a feedback of
the cities real performance.
Table 1 Summary of the district technologies above mentioned

Name

Dimensions

Type of system

Produced energy
3900MWh/y for
heating, 3400MWh/y
for cooling and the
PV and wind power
produce 100% of the
electrical energy
88.000 kWh of
electricity from the
PV panels. CHP is not
working properly
300 MWh/y of
electrical energy
(equivalent to annual
needs of 100
households)

Western
Harbour,
Malmo, Sweden

Serves 1000 dwellings

Thermal aquifer supported
by heat pumps with COP
3.15; 120 m² of
photovoltaic; 1400 m² solar
collectors and wind power

BedZED, UK

Serves 220 residents (99
homes) and 100 office
workers

130 kW biomass combined
heat and power plant (CHP);
777m² of photovoltaic
panels

Vatican

2400 photovoltaic panels

Photovoltaic systems

11 onshore and 10
offshore wind turbines
(34 MW)
Network Pipelines with
44 km, serving 140
buildings and 3000
residential environments

Wind turbines for
electricity/ solar panels and
biomass for DH

1 MW wind turbine
powers 630 homes

Combined heat power plant
(CHP)

60MW of thermal
energy and 21MW of
electrical energy

Samso,
Denmark

Sheffield, UT

3

COST OPTIMAL METHODOLOGY

To evaluate the potential of energy performance improvement on existing buildings, the case of
a social neighbourhood has been analysed. Using the cost‐optimal methodology (EC, 2012), the
cost‐optimal solutions including renewable systems at building scale and at district scale, are
compared. The analysis starts with the energy characterization of each building, with the
calculation of the energy needs following the Portuguese thermal building regulation, which is
based on the ISO‐13790.
After this energy characterization it is necessary to establish renovation measures which are
able to improve the energy performance of the buildings. Usually these measures are targeted
to improve the energy efficiency of the components of the buildings envelope (walls, roof, floor
and windows). The chosen renovation measures always affect more than one of the buildings
elements. For each package of energy efficiency measures, different combinations of building
integrated technical systems (BITS) for heating, cooling and DHW are tested and individual and
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district renewable energy systems are considered. For each building renovation scenario, the
energy use for heating, cooling and DHW is calculated and the non‐renewable primary energy
use is derived. The conversion factors are 2.5kWhPE/m².y per kWh/m² for electricity and
1kWhPE/m².y per kWh/m² for gas (MEE, 2013).
The next step is to calculate the global costs for each renovation scenario. The global costs
depend on the initial investment and on the costs related to the measures during the buildings
life cycle (EC, 2012). The energy evolution of costs follows the predictions of the UE trends 2030
(European Commission, 2009) and 2050 Roadmap for the electricity and the IEA Energy Outlook
2011 for the gas (IEA, 2011). The biomass costs are based on the Portuguese market costs. The
initial investments and maintenance costs were based on the Cype® software for generating
prices (CYPE, 2014). The costs of the district solution with solar panels follow a reference value
from CANSIA Solar Thermal Community Action Manual (CANSIA, 2008). The solution with the
lowest global cost is the cost‐optimal solution.
With the calculation of the primary energy use and global costs for each renovation measure, it
is possible to determine the cost optimal measures for each building, by comparing it to other
analysed renovation measures. This process is based on the cost optimal methodology proposed
by the European Commission Delegated Regulation nº 244/2012 (EC, 2012). The same
methodology can be used at a neighbourhood scale with the right adjustments on the
investments and maintenance of the district system.
At the end it is possible to compare the global costs, at building scale and at neighbourhood
scale, for each renovation solution.
4
4.1

CASE STUDY
Buildings characterization

The analysed case study is a social housing neighbourhood called Rainha Dona Leonor. It is
located in Porto, Northwest of Portugal, and it was built in 1953. It has blocks of apartments and
villas. The part of the neighbourhood used for the study consists of twenty two villas, which used
to have four apartments each, divided by two floors.
The villas no longer comply with the current living patterns and the four apartments were
converted in two, one in each floor. Besides these changes, the project also includes
improvements on the buildings envelope. Most of the villas are semi‐detached houses or row
houses. The envelope did not have any insulation and there were wooden window frames with
simple glazing and external plastic shutters. The system for DHW production was an electric
heater with storage tank and there were no heating/cooling systems apart from portable electric
heaters or fan coils. Figure 5 shows the horizontal plant of the neighbourhood.

Figure 5 Neighbourhood horizontal plan
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4.2

Renovation process and alternative scenarios

The implemented renovation solution includes ETICS with a 6 cm thick layer of EPS in the exterior
walls, XPS with 5 cm in the roof, wooden frame windows with double glazing and a new electrical
water heater with storage tank. For heating, the renovation solution considered HVAC system
with multi‐splits. It also includes solar panels for DWH pre‐heating. Table 2 shows the energy
needs, the primary energy use and emissions for the initial situation of the building and
considering the above mentioned renovation solution (after renovation).
Table 2 Summary of energy needs and carbon emissions before and after renovation

Before renovation
After renovation

Heating needs
(kWh/m².a)
84
33

Cooling needs
(kWh/m².a)
17
11

DHW
(kWh/m².a)
29
29

Primary energy
use (kWh/m².a)
478
292

Emissions
(Ton eq CO₂)
24
14

Table 3 Summary of the analysed measures for the buildings envelope

Base
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M1a
M2a
M3a
M4a
M5a
M6a
M7a
M8a
M9a

Roof
XPS 5cm
RW 8cm
RW 14cm
RW 14cm
RW 14cm
RW 14cm
RW 14cm
RW 14cm
RW 14cm
RW 14cm
ICB 4cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm

Wall
EPS 6cm
_
_
_
_
EPS 4cm
EPS 10cm
EPS 10cm
EPS 10cm
EPS 10cm
_
_
_
_
ICB 4cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm

Floor
_
_
_
RW 4cm
RW 8cm
RW 8cm
RW 8cm
RW 8cm
RW 8cm
RW 8cm
_
_
ICB 4cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm
ICB 8cm

Window
_
_
_
_
_
_
_
PVC 2,4
PVC 2,1
PVC 2,0

wood 2,9
wood 2,5
wood 2,4

Taking the implemented renovation solution as base solution, alternative renovation scenarios
were analysed. The analysed measures and BITS are presented in tables 3 and 4. The alternative
scenarios result from the combination of each BITS with each one of the envelope solutions. In
table 3, the base solution is the chosen renovation solution. Given the buildings thermal inertia
and the implementation of insulation in the roof, the thermal regulation does not consider the
cooling energy needs. Therefore the BITS combinations do not present a system to deal with the
cooling needs.
The results of the cost‐optimal analysis at building scale are presented in figure 6. In the figure,
each group of markers corresponds to each one of the BITS combinations. Inside each group of
markers, each point is one of the analysed combinations for the buildings envelope.
Table 4 Summary of the analysed BITS at building scale

BITS 1
BITS 2
BITS 3
BITS 4
BITS 5

Heating
Gas boiler
Heat pump
Heat pump
Biomass boiler
Electric heaters

Cooling
_
_
_
_
_

DHW
Gas boiler
Heat pump
Heat pump
Biomass boiler
Electric heater

Renewable
_
_
PV
_
ST
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Global
Costs (€/m²)
2100

gas boiler
Gas boiler _ ICB
Biomass
Elec. Heater _ ICB

HP
HP_ ICB
Biomass _ ICB
HVAC + EH

HP+PV
HP + PV _ICB
Elec. Heater +ST
HVAC+EH_ICB

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

energy (kWh/m².a)
0
60
120
180
240
300
360 Primary420
480
Figure 6 Cost optimal results for the analysed renovation scenarios at building scale

Looking at figure 6 it is possible to see that the cost optimal solution (marker with lowest global
costs) includes the gas boiler for heating and DHW, with ETICS with 10cm of EPS for the external
walls, 14cm of rock wool in the roof and 8cm of rock wool on the floor. The window solution is
similar to the existing one. The second best solution concerning the BITS is the biomass boiler
for heating and DHW.
4.3

Cost optimal for neighbourhood scale

Considering the same renovation measures for the buildings envelope this analysis intended to
understand the potential of applying community solutions to fulfil the energy needs for heating
and DHW. The most common solutions in Portugal are photovoltaic panels and solar thermal
panels. The heat district and CHP are just giving their first steps. For this study, a solution of solar
thermal panels that produce DHW to the whole neighbourhood, including a storage tank, was
considered. This system is backed by individual electric heaters in each of the dwellings. The
results are presented in figure 7, with the analysed renovation measures with solar thermal
system at building scale and also at neighbourhood scale.

Figure 7 Cost optimal results for the analysed renovation scenarios at neighbourhood scale
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Comparing the results of the building scale and the neighbourhood scale, it is possible to see
that for the same combination of BITS, with a solar thermal system for the whole
neighbourhood, the global costs are lower around 40 €/m² at the neighbourhood scale. The cost‐
optimal solution for the renovation of the building envelope does not suffer changes with the
introduction of this neighbourhood scale system meaning that the cost optimal solution is the
same considering either the building or the neighbourhood scale.
5

CONCLUSIONS

District energy is not new, with many systems implemented during the 20th century in several
countries around the world, but has been recently gaining interest because of the increasing
emphasis on energy efficiency, environmental performance, and the growth of on‐site
renewable energy sources that present challenges regarding their integration in global grid.
The district energy systems have the ability of tackling large‐scale energy problems on a local
level, with local resources allowing providing energy more efficiently, more resiliently, and
emitting less carbon into the atmosphere than building scale systems. The benefits of district
energy systems include lower investment costs for building owners or promoters as they do not
need to provide individual systems, elimination of space normally used in buildings for individual
systems and might result in cheaper energy for the end users due to economies of scale, higher
operating efficiencies, and the potential to use lower‐cost, primary‐energy sources.
Major problems with the diffusion of these systems are the high investment costs and the
economic risks related to building loads not happening as planned or reduction of building loads
due to changes is the use of energy by the buildings users. In Portugal, although the traditional
cultural accommodation to low comfort levels block the opportunity of using these systems for
heating or cooling, for DHW preparation (as presented in this paper with solar thermal) or
electricity generation, the solar potential of our climate and the high energy prices present a
real opportunity that worth exploring to deal with the growing demand for energy, the
dependency on depleting fossil fuels, and climate change.
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ABSTRACT: This research proposes to study the private open spaces, coming from the vertical
batch within occupations at its maximum extent permitted by local legislation, specifically on
Noêmia Vitali district, allotment arose in 2008, regarded as noble area and only residential and
the Honorio Fraga district, already consolidated and dense, mixed occupation. The methodology
adopted consists of analyzing the current situation and possible simulation of vertical fills these
areas. As a result, will be presented images and comparisons showing how the vertical construc‐
tions are not root causes of disorders, if the free space within the lot compensate for these
constructions.
Keywords: occupation, legislation, vertical.
RESUMO: A presente pesquisa propõe‐se a estudar os espaços livres privados, oriundos das ocu‐
pações verticais intralotes em seu limite máximo permitido pela legislação local, especifica‐
mente no Bairro Noêmia Vitali, loteamento surgido em 2008, visto como área nobre e somente
residencial e o Bairro Honório Fraga, já consolidado e adensado, de ocupação mista. A metodo‐
logia adotada consiste na análise do quadro atual e da simulação de possíveis preenchimentos
verticais dessas áreas. Como resultado, serão apresentadas imagens e comparativos que mos‐
tram como as construções verticais não são fonte causadora de transtornos se o espaço livre
dentro do lote compensar essas construções.
Palavras‐chave: ocupação, legislação, verticalização, espaço‐livre privado.
1

INTRODUÇÃO

Ao observar as cidades, notamos o surgimento de construções verticais surgindo constante‐
mente. São edificações únicas ou em conjunto ocupando um espaço e modificando a paisagem
do entorno. Essas ocupações, em sua maioria, visam sempre construir nos limites máximos per‐
mitidos. E não há um entendimento de que o planejamento do espaço livre privado é parte de
sistema de espaços que poderiam qualificar o ambiente urbano.
Os espaços livres podem ser definidos como o espaço que não é construído, seja ele público ou
privado. Segundo Tardin (2008), geralmente os espaços livres são o que “sobra” do espaço ocu‐
pado.
Os municípios estabelecem, cada um à sua maneira, um conjunto de normas a fim de orientar
as construções e a ocupação das áreas da cidade. Mas, como seria se todo o espaço passível de
construção fosse ocupado?
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O pensamento que sustenta tais questões e a metodologia adotada para esta pesquisa partem
de uma análise do presente e de uma simulação eletrônica das diferentes possibilidades de ocu‐
pações de áreas privadas e seus espaços livres intralotes que podem surgir se tivermos uma
ocupação máxima. Mostramos também, por meio de prospectiva, as condições de insolação,
céu visível e ventilação que são indispensáveis ao conforto e bem estar nessas variações de ocu‐
pação.
Ao final, as autoras concluem que o problema não está na verticalização, mas no adensamento.
2

OBJETIVOS

A pesquisa tem como objetivo demonstrar que as possíveis mudanças da paisagem construída
têm pouca (ou nenhuma) relação com os espaços livres gerados. As condições de planejamento
e ordenação do uso e da ocupação do solo, contidas no Plano Diretor Municipal de Colatina, Lei
nº 5.273, de 12 de março de 2.007, apresentam dados restritivos que limitam o desenho das
edificações e não garantem a qualidade espacial e a qualidade da paisagem da cidade.
3

MATERIAL E MÉTODOS

Para os estudos com simulação gráfica presentes neste trabalho, foram escolhidas duas áreas
que serão chamadas de unidades de paisagem, que configuram, segundo Campos, 2011 p. 132,
o conjunto de variáveis “junto dos espaços livres, do sistema viário e dos espaços livres intralo‐
tes, a morfologia das ocupações, variando de acordo com a tipologia, a taxa de ocupação do lote
a área total edificada.”
Para a simulação dos modelos volumétricos, determinados a partir do estudo da área dos lotes
e dos índices urbanos fixados pela legislação vigente, foram usados os programas SketchUp e
AutoCAD, e para a simulação de túnel de vento foi usado o Vasari.
Os procedimentos metodológicos para a pesquisa foram: revisão bibliográfica acerca do tema
proposto; levantamento de dados, fornecidos pela Prefeitura Municipal de Colatina; seleção das
Zonas urbanas de Colatina‐ES para pesquisa de campo a fim de selecionar as unidades de paisa‐
gem com variáveis significativas para o estudo proposto; e simulações gráficas.
Para cada unidade de paisagem foram feitas 3 simulações de ocupação, utilizando sempre a
primeira como referência:
 na primeira foi representada a situação que caracteriza a atual tendência de ocupação;
 na segunda, a Taxa de Ocupação (TO) foi alterada (unindo dois lotes) e o Coeficiente de
Aproveitamento (CA) foi mantido;
 na terceira, foi mantida a Taxa de Ocupação (TO) e o Coeficiente de Aproveitamento (CA)
foi explorado ao máximo permitido pela legislação urbanística.
Sobre as simulações de ocupação foram geradas imagens de impacto das volumetrias nas pai‐
sagens, máscaras de obstrução indicando o céu visível, diagramas verticais de insolação e simu‐
lações de ventilação.
4

DADOS GEOGRÁFICOS

Localizada no Noroeste do Espírito Santo (Fig. 1), na região do Vale do Rio Doce, a 135 km da
Vitória, Colatina conta hoje com uma média de 120 mil habitantes numa área de 1439 m², sendo
80% da população habitante da zona urbana e 20% da zona rural da cidade (http://www.cola‐
tina.es.gov.br/acidade/?pagina=geografia; acesso 17/02/2014).
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Figura 1. Localização de Colatina.

A topografia da cidade varia de ondulada a montanhosa, com altitudes entre 40 e 600 metros.
A ocupação da cidade acontece tanto nas áreas de baixo quanto nas de alto relevo.
5

DESENVOLVIMENTO

As unidades de paisagem escolhidas (Fig. 2) para serem analisadas durante a pesquisa perten‐
cem a bairros com diferentes características de consolidação urbana. A primeira, no bairro
Noêmia Vitali, apresenta uma morfologia ainda não consolidada, pertence ao zoneamento ur‐
bano ZRI‐2 e surgiu de um loteamento novo, que passa por visíveis transformações. A segunda,
no bairro Honório Fraga, apresenta adensamento definido (mas não definitivo) e pertence ao
zoneamento urbano ZR3.

Figura 2. Localização das Unidades de Paisagem.

5.1

Unidade de paisagem 1

Foi considerado, para a análise, o terreno padrão do loteamento, com medidas de 14.3x22 e
área de 314m², e os dados para as 3 simulações de ocupação (Tabela 1) são:

1717

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

Tabela1. Índices

Taxa de ocupação Afastamentos mínimos (m)
%
Frente
Fundos Laterais
70
3,0
3,0
1,5

Área mínima Testada mínima
m²
m
300
12

Gabarito

C.A

6

4,8

 Na primeira foi representada a situação que caracteriza a atual tendência de ocupação: re‐
sidências unifamiliares com gabarito de 2 pavimentos (Fig. 3);
 na segunda, o gabarito passou a ter 4 pavimentos, mas o Coeficiente de Aproveitamento
(CA) da primeira situação foi mantido com a união de dois lotes. Pode‐se observar, nesse
caso, que a área livre aumentou 3 vezes em relação à primeira situação (Fig. 4);
 Na terceira, foi mantida a Taxa de Ocupação (TO) da primeira situação e o Coeficiente de
Aproveitamento foi explorado ao máximo (3,4), gerando edificações com gabarito de 6 pa‐
vimentos (Fig. 3).

Figura 3. Situações 1 e 3. Figura 4. Situação 2.

Os dados numéricos dessas ocupações constam na seguinte tabela (Tabela 2):
Tabela2. Simulações de ocupação

Situação
1
2
3

área do lote
m²
314,0
628,0
314,0

área ocupada
m²
175,50
175,50
175,50

taxa de ocupação
%
55,90
28,40
55,90

área livre
m²
138,50
442,50
138,50

gabarito

C.A.

2
4
6

1,11
1,11
3,4

Figura 5. Paisagem Situação 1. Figura 6. Paisagem Situação 2. Figura 7. Paisagem Situação 3.

Os diferentes impactos na paisagem das 3 situações de ocupação podem ser percebidos na Fi‐
gura 5, 6 e 7.
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Para a máscara de obstrução de céu visível (Fig. 8) e diagramas verticais de insolação (Fig. 9), o
ponto de análise foi localizado na calçada esquerda, considerando que o observador tem 1,80m
de altura.
Na máscara de obstrução de céu visível (Fig. 8), as 3 situações foram sobrepostas sendo:
 situação 1 (2 pavimentos), representado por cinza escuro;
 situação 2(4 pavimentos), representado por cinza médio;
 situação 3 (6 pavimentos), representado por cinza claro.
Percebe‐se que há uma perda gradual de quantidade de céu visível, principalmente quando
comparamos as situações 1 e 3.

Figura 8. Máscara de obstrução do céu visível situações 1, 2 e 3.

Figura 9. Diagramas verticais de insolação.

Já nos diagramas verticais de insolação foram feitas simulações de insolação para o dia 22 dos
meses de junho, março/setembro e dezembro, para cada uma das 3 situações (Fig. 9).
Com auxílio do Vasari, obtivemos imagens que mostram a ventilação em sua direção e intensi‐
dade por meio das edificações. Segundo o programa, a velocidade do vento é maior nas áreas
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mais claras, diminuindo nas áreas cinza clara e as áreas cinza escuro possuem pouca ou ne‐
nhuma ventilação. Na imagem que mostra as edificações de 4 pavimentos (Fig. 11), que estão
mais afastadas umas das outras, podemos perceber que há mais ventilação do que na imagem
que retrata as edificações de 2 pavimentos (Fig. 10) e 6 pavimentos (Fig. 12). Isso acontece de‐
vido a diferença entre os espaços vazios e edificados, que favorecem a permeabilidade do vento
ou funcionam como obstáculo.

Figura 10. Ventos Situação 1. Figura 11. Ventos Situação 2. Figura 12. Ventos Situação 3.

5.2

Unidade de paisagem 2: Bairro Honório Fraga

Considerou‐se para análise, o terreno de medidas 9x15 e área de 135m² e os dados para as 3
simulações de ocupação (Tabela 3) são:
Tabela 3. Índices

Taxa de ocupação
%
70

Afastamentos mínimos (m)
Frente Fundos Laterais
3,0
livre
1,5

Área mínima Testada mínima
m²
m
300
12

Gabarito

C.A

livre

4,8

 Na primeira situação temos o quadro atual de ocupação: residências unifamiliares de 1 pa‐
vimento 3).
 Na segunda, o gabarito passou a ter 2 pavimentos, mas o Coeficiente de Aproveitamento
(CA) da primeira situação foi mantido com a união de dois lotes (Fig. 14);
 Na terceira, foi mantida a Taxa de Ocupação (TO) da primeira situação e o Coeficiente de
Aproveitamento foi explorado ao máximo (2,77), gerando edificações com gabarito de 4 pa‐
vimentos (Fig. 13).
Na tabela a seguir (Tabela 4), estão os dados dessas ocupações:
Tabela 4. Simulações de ocupação

Situação
1
2
3
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área do lote
m²
135,0
270,0
135,0

área ocupada
m²
93,63
93,63
93,63

taxa de ocupação
%
69,35
34,67
69,35

área livre
m²
41,37
176,37
41,37

gabarito
2
4
6

C.A
1,40
1,40
2,7
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Figura 13. Situações 1 e 3. Figura 14. Situação 2.

Os diferentes impactos na paisagem das 3 situações de ocupação podem ser percebidos nas
Figura 15, 16 e 17.

Figura 15. Paisagem Situação 1. Figura 16. Paisagem Situação 2. Figura 17. Paisagem Situação 3.

Novamente, para a máscara de céu visível (Fig. 18) e diagramas verticais de insolação (Fig. 19),
o ponto de análise foi localizado no meio da rua.
Na máscara de obstrução, as 3 situações foram sobrepostas sendo:
 situação 1 (1 pavimento), representado por cinza escuro,
 situação 2 (2 pavimentos), representado por cinza médio e
 situação 3 (4 pavimentos), representado por cinza claro.
Percebe‐se novamente que há uma perda gradual de quantidade de céu visível, principalmente
quando comparamos as situações 1 e 3.

Figura 18. Máscara de obstrução de céu visível Bairro Honório Fraga.

E para os diagramas verticais de insolação foram feitas simulações de insolação para o dia 22
dos meses de junho, março/setembro e dezembro, para cada uma das 3 situações.
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Figura 19. Diagramas verticais de insolação.

Usando novamente o Vasari, foram geradas as imagens que mostram as condições de ventilação
nesta unidade de paisagem. Os resultados são bem próximos a unidade de paisagem anterior.
Na situação com maior afastamento (Fig. 21), percebemos melhor ventilação se comparado a
ocupação atual (Fig. 20) e com 4 pavimentos (Fig. 22).

Figura 20. Ventos situação 1. Figura 21. Ventos situação 2. Figura 22. Ventos situação 3.

Após a obtenção desses resultados foi feita uma comparação entre as máscaras de obstrução
de céu dos bairros, e a redução que aconteceu de modo progressivo e diferente em cada situa‐
ção se encontra na tabela abaixo (Tabela 5):
Tabela 5: porcentagem de céu visível

Unidades de paisagem

Situação 1

Situação 2

Situação 3

1
2

74,70%
83,33%

60,00%
65,12%

38,40%
59,06%

6

CONCLUSÃO

Estudando a relação entre a legislação urbana e a ocupação, percebe‐se que, com o mesmo
coeficiente de aproveitamento e seguindo as orientações legais para a ocupação dessa área da
cidade, é possível variar a altura das construções e manter um espaço livre bem significante
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dentro do lote. Quanto à verticalização, entende‐se que ela não é de fato o grande problema,
mas sim o pouco espaço que se tem para construir, e a ampla ocupação permitida. A densidade
não está diretamente ligada à verticalização e a combinação de verticalização e densidade torna‐
se preocupante quando interfere na paisagem, no conforto ambiental, na sobrecarga do sistema
viário, dos equipamentos e serviços públicos. Rolnik defende que “o debate que realmente pre‐
cisamos fazer quando falamos de verticalização é: verticalizar como, onde, para quê e para
quem?” Percebemos essa melhora na condição espacial quando 2 lotes com uma edificação
cada se transformam em um 1, com uma edificação e o dobro de pavimentos das anteriores. O
ganho de área livre é maior, há uma suavização do adensamento e, consequentemente, uma
tendêcia na melhoria da qualidade ambiental urbana e, eventualmente, não induz a situações
de comprometimento do potencial de aproveitamento da luz natural.
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ABSTRACT: The scientific stations in Antarctica configure real situations of building operation,
which makes them a potential object for the investigation of Indoor Air Quality (IAQ). In this
context, this paper diagnosed for the first time, the main air pollution sources in the
Comandante Ferraz Antarctic Station (EACF) and determined IAQ control strategies for Brazilian
Antarctic buildings. These strategies were used for the reconstruction project of EACF after the
fire in February 2012 that destroyed the main body of the station. The most important points
proposed by the new project, in relation to indoor air quality, were the implementation of
blocks, an efficient air exchange system and the specification of materials with low emission of
Volatile Organic Compounds (VOC). However, due to the confined characteristics of a station,
the specification of materials containing adhesives and resins, even if they are certified, is still
worrying for human health.
Keywords: Indoor Air quality, Internal sources, Scientific stations, Antarctica Architecture.
RESUMO: As estações científicas na Antártica configuram situações reais de funcionamento de
um edifício, o que as torna um potencial objeto na investigação da Qualidade do Ar Interno
(QAI). Neste contexto, o presente trabalho diagnosticou pela primeira vez, as principais fontes
de contaminação aérea na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) e determinou
estratégias de controle da QAI para edificações brasileiras antárticas. Essas estratégias foram
incorporadas ao projeto de reconstrução da EACF, necessário após o incêndio em fevereiro de
2012 que destruiu o corpo principal da Estação. Dentre os pontos positivos propostos pelo novo
projeto, em relação à qualidade do ar interno, tem‐se a implantação por blocos, um sistema de
renovação de ar eficiente e a preocupação na especificação de materiais com baixa emissão de
compostos orgânicos voláteis (COV). No entanto, em função das características de confinamento
de uma estação científica na Antártica, a especificação de materiais que incluam colas e resinas,
mesmo certificadas, é preocupante para a saúde humana.
Palavras‐chave: Qualidade do ar Interno, Fontes internas, Estações científicas, Arquitetura na
Antártica.
1

INTRODUÇÃO

A Qualidade do Ar de Interiores tornou‐se um tema de grande relevância na literatura científica
nos últimos 35 anos, sendo recentemente considerado como um importante parâmetro de
conforto ambiental em inúmeros estudos de Qualidade do Espaço Construído (Dérbez et al.
2014). O ar dentro das edificações é contaminado por uma variedade de poluentes que podem
chegar a níveis de concentração cinco vezes maiores do que ao ar livre, gerando efeitos adversos
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à saúde que podem ser mais sérios do que exposições em exteriores de cidades industrializadas
(Crook & Burton 2010).
Atividades humanas, tais como cozinhar, varrer, fumar, usar cosméticos, materiais de limpeza,
de higiene pessoal, acender incensos e velas, assim como o funcionamento de sistemas de
aquecimento, guarda e trânsito de veículos, a própria presença humana e outras atividades
estão diretamente relacionadas com a contribuição de elevados níveis de concentração de
poluentes dentro das edificações (Weschler 2009).
Da mesma forma, os materiais de construção têm‐se mostrado como sendo responsáveis pela
emissão de até 40% dos poluentes internos do edifício, podendo algumas dessas emissões ter
um curto tempo de vida no ambiente e outras se manifestando por longos períodos (Missia et
al. 2010). Uma das principais fontes de emissão de poluentes é a utilização de resinas aderentes
na composição de produtos de madeira industrializada. Mobiliários, produtos de acabamento,
revestimentos e elementos de decoração são fontes de emissão de substâncias químicas,
principalmente de Compostos Orgânicos Voláteis, tais como, formaldeído, benzeno e tolueno.
A Estação Antártica Comandante Ferraz ‐ EACF localiza‐se na Baía do Almirantado, Ilha Rei
George, Antártica. Em 25 de fevereiro de 2012 houve um incêndio de grandes proporções que
destruiu as edificações que compunham o corpo principal da Estação fazendo com que o
Programa Antártico Brasileiro ‐ PROANTAR, promovesse um concurso internacional para a
escolha do projeto e posterior construção das novas edificações da EACF, visando, entre outros
aspectos relacionados ao conceito de sustentabilidade, a preocupação com a qualidade do ar
interior (Instituto de Arquitetos do Brasil 2013). As instalações existentes antes do incêndio
permitiam a estadia de um grupo de aproximadamente 65 pessoas entre civis e militares por
períodos que variavam de um mês a um ano de permanência. O projeto para as novas
edificações preveem a ocupação máxima no inverno de 34 pessoas e, no verão, de 64 usuários
entre civis e militares.
É perceptível a pouca importância dada para os aspectos inerentes à QAI na construção de
Estações Científicas na Antártica, mesmo considerando o caráter de confinamento da maioria
dos ambientes, em virtude das características ambientais de clima extremo no continente que
acaba por determinar a concepção de arquiteturas enclausuradas, longos períodos de
permanência da sua população em seu interior e o desenvolvimento de potenciais fontes de
poluição atmosférica oriundas do próprio funcionamento da edificação.
Desta forma a preocupação com a saúde dos ocupantes fez com que esse parâmetro fosse
incluído pela primeira vez como diretriz projetual das novas edificações brasileiras na Antártica.
Além disso, o novo projeto também deve minimizar o impacto humano, já que a Antártica é uma
área do planeta com seu habitat natural preservado e o crescimento das atividades humanas a
partir da implantação de várias estações pode influenciar a composição da atmosfera em escala
local (Mishra et al. 2004).
Este artigo apresenta o resultado do diagnóstico de um dos principais problemas de QAI
constatados nas antigas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz através dos
estudos e medições in loco desenvolvidos por Pagel et al. (2012). Esses resultados formaram a
maior parte das diretrizes de controle da qualidade do ar, publicadas no Termo de Referência
(TR) da licitação pública internacional – na forma de concurso de projetos – para as novas
edificações da EACF (Instituto de Arquitetos do Brasil 2013). Por fim, o trabalho faz um
levantamento dos principais pontos de melhoria alcançados pelo novo projeto de arquitetura
da EACF, assim como levanta alguns questionamentos de pontos que ainda podem ser
melhorados na nova construção em relação à qualidade do ar.
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2
2.1

METODOLOGIA
A Estação Antártica Comandante Ferraz

A Estação Antártica Comandante Ferraz (LAT 62°05’S; LONG 58°24W) foi fundada em 6 de
fevereiro de 1984 inicialmente composta por oito contêineres metálicos e uma área total de
150m² podendo abrigar até 12 pessoas. Durante os anos seguintes, devido ao crescimento do
número de pesquisas, a Estação sofreu diversas reformas e ampliações, descaracterizando a
construção por contêineres (Alvarez et al. 2007). Até fevereiro de 2012, a EACF contava com um
corpo principal único com cerca de 2500 m² (Fig. 1). Internamente a Estação possuía diversos
ambientes que atendiam a seus usuários, alguns com calefação e outros não. De forma geral,
estes ambientes possuíam um sistema deficiente para a renovação do ar, e quando possível, as
janelas eram os elementos mais utilizadas como mecanismo de controle.

Figura 1. Vista externa frontal da EACF em janeiro de 2012.

2.2

Coleta de dados

Os dados para o diagnóstico e identificação das fontes de poluição interna da antiga edificação
principal da EACF foram levantados durante a XXX Operação Antártica, operacionalizada pela
Marinha do Brasil e pela Força Aérea Brasileira no período denominado como verão antártico –
quando ocorre a maior ocupação da Estação –, especificamente entre os dias 13 de janeiro a 04
de fevereiro de 2012. Foram feitos monitoramentos da concentração de poluentes de onze
ambientes internos, selecionados de forma a representar os espaços com maior permanência e
com possíveis fontes de poluição (Pagel et al. 2012).
Estes ambientes foram agrupados da seguinte forma: 1) locais dotados de calefação,
representados por três espaços de uso geral (Sala de estar, Biblioteca e Academia); espaços de
uso íntimo (Alojamento do Arsenal, Camarotes 10 e 21); e espaços de serviço (Cozinha). 2) locais
sem calefação, compostos por quatro ambientes de serviço (Carpintaria, Incinerador, Garagem
e a área de transição entre os setores de operação denominada Ferrazão).
De acordo com o método proposto (The European Standard 2006) foram registradas as
condições de ventilação, os materiais de construção, as últimas reformas, os mobiliários,
equipamentos e as condições de cada ambiente. As atividades dos usuários e o horário das suas
realizações no ambiente também foram relatados. Foi contabilizado o número de ocupantes,
presença ou não de fumo e registrados os produtos de limpeza, frequência de utilização, cuidado
com limpeza e manutenção dos mobiliários e cosméticos manipulados.
2.3

O projeto da nova Estação

O projeto vencedor do concurso para as novas edificações brasileiras na Antártica foi o da equipe
“Estudio41”, com sede em Curitiba, Brasil. A concepção obedeceu rigorosamente ao Termo de
Referência (TR), elaborado por uma equipe multidisciplinar e interinstitucional, cujo conteúdo
enfatizava a necessidade de soluções tecnologicamente adequadas às exigências ambientais, à
segurança e à cultura nacional (Alvarez et al. 2013).
A implantação foi organizada em blocos de até dois pavimentos, resultando em uma área total
de 3.952 m² (Fig. 2) englobando usos semelhantes e capacidade ampliada em relação ao antigo
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corpo principal da EACF. Houve um substancial ganho de área principalmente no setor de
laboratórios, uma vez que, um dos principais objetivos da existência da Estação é a pesquisa
científica.

Figura 2. Representação gráfica do novo projeto da EACF. Fonte: Estudio41 2013.

3

RESULTADOS

A análise dos dados e informações coletadas foi dividida em três etapas:
 diagnóstico e identificação das principais fontes de emissão de contaminantes aéreos
decorrentes do funcionamento da antiga Estação Antártica Comandante Ferraz;
 síntese das principais estratégias de controle de QAI em edificações antárticas;
 análise dos aspectos positivos e negativos propostos no novo projeto da Estação brasileira
em relação à QAI.
3.1

Diagnóstico

A Figura 3 destaca dentre os ambientes onde foi feito o monitoramento da concentração de
poluentes aéreos (Pagel et al. 2012), aqueles em que foram localizadas as principais fontes de
contaminação do ar interno na edificação principal da antiga EACF. A maior parte dos problemas
encontrados foi associada aos materiais construtivos e à falta de setorização física entre as
atividades de trabalho e áreas de convivência da Estação.

LEGENDA:

AMBIENTES

PRINCIPAIS FONTES

Camarotes

Materiais de revestimento
Mobiliário
Cosméticos
Macacões de trabalho
Concentração de pessoas
Cocção/cozinha
Produtos de limpeza
Trânsito de pessoas
Máquinas e equipamentos
Trânsito de veículos
Atividades de trabalho
Meio externo
Incineração de resíduos
Trânsito de veículos

Alojamento
Sala de estar

Ferrazão
Carpintaria

Incinerador
Garagem

Figura 3. Planta baixa da EACF com destaque para suas respectivas fontes de contaminação do ar.

Os Camarotes caracterizam‐se por serem ambientes pequenos e de permanência prolongada,
principalmente, no horário noturno, justificando a maior preocupação em relação à qualidade
do ar interior. As principais fontes nesses ambientes provêm da presença de materiais de
revestimento e acabamento com alta emissividade, tais como pisos laminados e mobiliários em
MDF (Missia et al. 2010). Observou‐se que a ausência de banheiros privativos faz com que a
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utilização de produtos de uso pessoal neste pequeno espaço seja uma fonte potencial de
poluição, principalmente quando associada a um sistema de renovação de ar deficiente.
Conforme Weschler (2009), esses produtos têm evoluído o seu número de fragrâncias incluindo
uma complexa quantidade de compostos orgânicos voláteis, embora ainda tenham
notavelmente uma menor atenção como contaminantes internos.
Por se tratarem de espaços muito pequenos e que permanecem a maior parte do tempo com
suas portas e janelas fechadas, permitem que a infiltração de poluentes provindos de outras
partes da Estação fique por mais tempo retidos no ar do ambiente, considerando a baixa taxa
de renovação do ar.
No Alojamento do Arsenal ‐ caracterizado por ser um dormitório de até 16 pessoas em um único
espaço –, a presença da sala de secagem dos macacões de trabalho integrada com a ala de
dormitório mostrou‐se como uma fonte de contaminação absolutamente indesejável para um
ambiente de permanência prolongada (Pagel et al. 2012).
A Sala de Estar por ser o ambiente de maior utilização da Estação, por si só já apresenta uma
maior concentração de pessoas como potencial fonte de contaminação do ambiente. A presença
humana e suas respectivas atividades ocupacionais são um dos maiores contribuintes para a
poluição do ar em ambientes fechados, não apenas pela liberação de dióxido de carbono através
da respiração ou de substâncias químicas pela transpiração, mas também pelo transporte de
microorganismos, tais como bactérias, fungos, vírus e ácaros (Brickus & Aquino Neto 1999).
A integração deste espaço com o ambiente da cozinha, associado também ao fato de um sistema
de renovação de ar deficiente, indicaram uma potencial contaminação principalmente provinda
da atividade de cocção. Outro ponto peculiar desse ambiente é a limpeza rotineira após cada
refeição – minimamente, três vezes ao dia –, que faz com que contaminantes provindos destes
produtos sejam uma preocupante fonte de poluição do ar (Weschler 2009).
No ambiente denominado Ferrazão, localizavam‐se as câmaras de refrigeração e estocagem de
mantimentos, ocasionado um trânsito esporádico de veículos, principalmente em dias de carga
e descarga. É importante citar que os veículos utilizados em Ferraz são movidos a gasolina
comum e a óleo diesel, o que os tornam potenciais fontes de contaminantes perigosos à saúde
humana. Nessa área havia também máquinas e equipamentos a óleo diesel o que
provavelmente contribuiu na concentração de poluentes aéreos detectados nesse local.
A Carpintaria caracteriza‐se por ser uma área de trabalho principalmente pelo Arsenal de
Marinha e pelo Grupo Base de militares, com atividades de soldagem, pintura, marcenaria e
outras, características de manutenção e de obras civis da Estação. Essas atividades específicas
do setor foram detectadas como potenciais fontes de emissão de poluentes.
A presença do Incinerador de lixo dentro do corpo principal da Estação, contíguo às áreas de
permanência, mostrou que contaminantes específicos emitidos por essa atividade contribuem
na elevação da concentração de poluentes em outros ambientes da Estação. Da mesma forma,
contaminantes característicos da combustão veicular foram detectados na área da Garagem.
Já a Biblioteca e a Academia não apresentaram concentrações significativas que pudessem ser
passíveis de correção, provavelmente por não possuírem fontes internas de poluição do ar,
associado ao fato de serem locais mais isolados e de ocupação esporática pelos usuários.
3.2

Estratégias de controle da qualidade do ar para edificações antárticas

As Estações Científicas na Antártica são construções que podem ser comparadas ao
funcionamento de uma cidade de pequeno porte e suas respectivas fontes de contaminação do
ar. Possuem aspectos inerentes ao funcionamento de edificações residenciais, no que se diz
respeito às áreas de habitação, alimentação e recreação; assim como aspectos de edificações
de trabalho, com áreas administrativas e laboratórios, e até mesmo, aspectos de edificações
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industriais, com áreas, por exemplo, de tratamento de esgoto, resíduos, fornecimento de água
e geração de energia. Adicionalmente não se pode esquecer o fato da presença veicular, mesmo
que mínima, mas necessária ao desenvolvimento das atividades das Estações.
Em se tratando de um conjunto de métodos de controle da QAI que atenda a um edifício tão
multifuncional quanto o da Estação, levando ainda em conta o clima extremo do local, algumas
das estratégias utilizadas comumente em outros meios – como, por exemplo, a ventilação
natural direta – deve ser descartada, mas um sistema eficiente de renovação de ar deve ser
priorizado. A eliminação ou redução de potenciais fontes pode ser alcançada por uma
setorização dos espaços assim como pela utilização de materiais e equipamentos com baixa ou
zero emissividade.
A tabela 1 mostra uma síntese dos principais métodos de controle da QAI direcionados a
edificações antárticas que devem ser adotados nas fases de projeto, construção e operação da
edificação. Destaca‐se que a maior parte desses métodos, em função especificamente dos
resultados desse estudo, fizeram parte da seção de critérios e diretrizes relacionados à
qualidade do ar interior descritas no TR da licitação do concurso de projetos da nova EACF.
Tabela 1. Métodos de controle da QAI direcionados a edificações antárticas.

A
Projeto

Métodos de controle
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Construção

1.

2.
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Setorização dos ambientes de acordo com sua função, principalmente na separação física
entre os locais de habitação, trabalho e industriais.
O layout construtivo deve ser desenvolvido de maneira a minimizar o tráfego de veículos no
interior da Estação.
Seleção de materiais com baixa ou zero emissividade, principalmente de cloro, bromo,
compostos orgânicos voláteis (COV), fibras, material particulado e demais gases
comprovadamente nocivos à saúde humana. Preferencialmente, especificar os materiais que
possuam essa classificação por testes de emissões e programas de avaliação de certificação.
Evitar ou minimizar a especificação de revestimentos – piso, parede e teto –, e mobiliários
que possuam colas, adesivos ou resinas para sua fixação e que possam emitir COV no
ambiente ao longo da sua vida útil.
Minimizar a especificação de produtos derivados de materiais como PVC e outros plásticos,
borrachas e outros materiais flexíveis por serem produtos petroquímicos de difícil degradação
(Keeler & Burke 2010).
Evitar especificar produtos com retardantes de chamas brominados e halogenados,
principalmente o cloro e determinados halogênios bromados usados em fios de tecido de
estofamento (Keeler & Burke 2010).
Evitar especificar materiais fibrosos ou que possam emitir pequenas partículas nocivas ou não
a saúde humana tais como lãs de vidro, lãs de rocha, amiantos e fibras minerais.
Evitar tintas a óleo e esmaltes sintéticos, assim como, tintas e vernizes que contém metais,
priorizando utilizar tintas, solventes, laqueados e vernizes, à base de água ou ecológicos que
possuem um menor nível de emissão de poluentes no ar, principalmente de COV.
Privilegiar a especificação de materiais com boa durabilidade e menor exigência de limpeza.
Especificar materiais que minimizem o crescimento de fungos, bactérias e acúmulo de
umidade, assim como, evitar materiais muito porosos tais como veludos e carpetes para
revestimento e estofamentos de mobiliário.
Prever sistema de ventilação e renovação de ar eficiente de forma a garantir a taxa de
renovação mínima recomendada pela ANVISA RE N°9/2003 para ambientes climatizados e
pela ASHRAE Standard 62/2001, que estabelece a taxa de ventilação aceitável para QAI,
incluindo um sistema de climatização que garanta a filtragem e limpeza do ar ambiente, caso
necessário.
Os sistemas de ventilação para a cozinha devem seguir a NBR 14518. Deverão ser instaladas
sobre a área de cocção, coifas metálicas com geometria apropriada ou sistema semelhante.
Adotar um sistema de cortina de ar nas aberturas externas das áreas de serviço, e que possam
ficar a maior parte do tempo abertas, de forma a evitar a entrada da poeira do solo externo.
Considerar a construção como sequência do projeto, respeitando a instalação de materiais
certificados com baixa emissão de poluentes e evitar uso de adesivos, colas e selantes tóxicos,
minimizando o acúmulo de contaminantes durante a obra.
Vedar externamente a edificação visando dar estanqueidade ou minimizar a entrada de ar e
infiltração de água no seu interior.
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A
Operação

Métodos de controle
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

3.3

Estabelecer um plano de manutenção e limpeza periódica dos filtros e sistemas de
climatização.
Adotar métodos limpos de cocção tais como assar e grelhar em lugar de frituras com óleo.
Adotar materiais de limpeza não tóxicos e com baixa emissividade comprovada.
Recomendar aos habitantes o uso de produtos de higiene pessoal e cosméticos livres de
aerodisperssóis, além da recomendação da utilização desses produtos em local de
permanência não prolongada, tais como banheiros e vestiários.
Proibir a atividade de fumo internamente ao edifício.
Minimizar o uso de motores de combustão interna em veículos, máquinas e equipamentos
nas proximidades da Estação substituindo, sempre que possível, por tecnologias mais limpas
com fontes de energia renovável. Se necessária a utilização do diesel, adotar produto com
baixo teor de enxofre.
Estabelecer um plano de monitoramento contínuo da QAI.

Análise do novo projeto para a EACF

Dentre os pontos positivos alcançados pelo projeto vencedor, no que se diz respeito à melhoria
da qualidade do ar de interior têm‐se a implantação das novas edificações da EACF organizada
em blocos funcionais que distribuem os usos. O bloco superior é destinado às atividades
privativas e sociais – tais como Camarotes, Sala de vídeo, Reuniões, Biblioteca e Academia –
enquanto o bloco inferior concentra as zonas de Laboratórios (ala Sul), o setor de
Operação/Manutenção (ala Norte) e ao centro localiza‐se os setores de Serviço, a Cozinha e a
Sala de Estar/Jantar. No setor de Operações/Manutenção, foi destinada uma área para as
Garagens, Geradores e área de Incineração, conforme se mostra na Figura 4.
Salienta‐se que foi extinto o ambiente do Alojamento do Arsenal e a sala de secagem de
macacões de trabalho – considerando que as novas edificações serão mais eficientes e com
menor necessidade de manutenção –, sendo propostos, em sua maioria, apenas Camarotes com
banheiros privativos, o que pode minimizar o impacto da utilização dos produtos de higiene e
cosméticos nesse pequeno espaço de permanência prolongada. As salas de secagem se
restringiram a duas localizações comuns: próxima à entrada externa da Sala de Estar e próxima
à entrada externa dos Laboratórios.
A Cozinha, embora próxima a Sala de estar, devido à funcionalidade conjunta de ambas, não é
mais integrada a este espaço, o que favorece uma menor contaminação do ar interno através
das atividades de cocção juntamente com um sistema de exaustão de coifa eficiente. Outro
ponto positivo no novo layout é a não existência de áreas de trânsito interno de veículos, sendo
os acessos principais às garagens e paióis feitos diretamente pelo exterior. Observa‐se, ainda, a
solução dada à área de Garagens, Geradores e Incineração, caracterizados pela presença de
potenciais fontes poluidoras, que ficou localizada abaixo do bloco de operações, com acesso
independente e mais afastada do corpo principal social da Estação.
Deve ser destacada em relação à melhoria da QAI, a proposta de um sistema de renovação de
ar eficiente. Normalmente, concomitante à necessária renovação do ar visando à garantia de
sua qualidade está associado um aumento no consumo energético com aquecimento. A solução
adotada em projeto foi reduzir o impacto do ar externo na temperatura interior através de seu
preaquecimento, uso de materiais como forros e revestimentos que diminuem o número de
partículas em suspensão, e utilização de sensor de concentração de CO2, para que haja a
possibilidade de reduzir a taxa de renovação conforme a concentração de CO2 no ambiente
(Antunes 2013).
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Reuniões Biblioteca
Camarotes

Camarotes

Academia

Planta baixa – nível + 9.10m
Reservatório

Paiol central

Reservatório

Laboratórios
Cozinha

Sala de estar
/Jantar

Serviços

Operação/
manutenção

Garagem, Geradores, Incinerador

Planta baixa – nível + 5.95m

Planta baixa – nível + 2.50m
Figura 4. Plantas baixas do projeto da nova EACF destacando a setorização de acordo com sua funcionalidade.

Para garantir a temperatura e a umidade do ar adequada com baixo consumo energético, foram
previamente definidos perfis de temperaturas para cada ambiente, agrupando o programa de
necessidades na planta e seguindo três fatores fundamentais: temperatura necessária,
ocupação ao longo do dia e sazonalidade de ocupação dos espaços, considerando que no verão,
a Estação é muito mais ocupada do que no restante do ano. Ambientes como laboratórios e
parte dos camarotes, quando não ocupados, por exemplo, podem ser mantidos durante o
inverno em uma temperatura por volta de 5°C, ou o suficiente para prevenir o congelamento de
tubulações e danos aos materiais construtivos. Áreas técnicas sem ocupação também não
necessitam manter temperaturas adequadas ao conforto humano, sendo previsto o
aquecimento somente para o adequado funcionamento dos equipamentos (Antunes 2013).
Em relação à especificação dos materiais construtivos, é de realçar que houve preocupação na
especificação de materiais com zero emissão ou baixa emissão de substâncias químicas,
certificadamente comprovada através de selos ecológicos (Tab. 2). Embora vários fatores acerca
dessas certificações dos materiais sejam ainda questionáveis, por exemplo, por haver uma
grande diferença entre as emissões de um material monitorado individualmente em câmaras de
teste laboratoriais e sob as condições reais de operação de um edifício (Keeler & Burke 2010), a
seleção de materiais de baixa emissividade é hoje um importante avanço no que se refere à
qualidade do ar interno.
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Tabela 2. Síntese dos principais revestimentos internos e especificação de mobiliário no projeto das novas
edificações da EACF. (Estudio41, 2013).

Local

Revestimentos

Ambientes

Piso

Carpete em fibras de Nylon (100%), livre de
PVC, fixadas sobre base vinílica com adesivo de
baixo odor e zero emissão de COV
Pisos emborrachados em manta de 2mm/3mm
colados sobre contrapiso, com certificação
ecológica de baixa emissão de substâncias
químicas
Cerâmica 30x30cm extrudada antiderrapante
Piso intertravado de concreto
Parede em gesso com aditivo de fibras
incombustível revestida com pintura acrílica
acetinada
Laminados melamínicos fixados sobre as chapas
de gesso com cola de aplicação
Painel de madeira tipo Cumaru, acabamento
em verniz marítimo à base de resina alquídica
Forro em gesso revestido com pintura acrílica

Camarotes, Sala de vídeo, Reuniões, Biblioteca,
Circulações

Parede

Forro
Mobiliário

Compensado naval revestidos com laminado
melamínico
Mobiliário de MDF com pintura poliuretânica
Selo E‐1 (baixa emissão de formaldeído)

Ambientes em geral: Sala de Estar, Academia,
Banheiros, Laboratórios, Setor de Serviços,
Operações/Manutenção, Paióis, Incinerador
Cozinha
Garagem, Praça de máquinas, Geradores
Camarotes, Sala de vídeo, Reuniões, Biblioteca,
Academia, Setor de Serviços, Operações/
Manutenção, Incinerador, Paióis
Banheiros, Laboratórios, Cozinha
Biblioteca, Circulação da Sala de Estar
A maior parte dos ambientes exceto áreas técnicas,
câmaras frigoríficas, Praça de Máquinas
Laboratórios
Camarotes

Embora seja indiscutível o importante avanço para a QAI das novas edificações em relação ao
existente anteriormente, um aspecto a ser considerado é o grande quantitativo de
revestimentos e mobiliários compostos ou previstos de serem fixados com resinas, colas ou
adesivos, principalmente, os laminandos melamínicos. Mesmo considerando o grande avanço
na qualidade dessas resinas pelas indústrias, esses adesivos ainda são uma das principais fontes
aéreas de substâncias químicas perigosas a saúde humana (Missia et al. 2010).
O diesel continua sendo o combustível base nos veículos e no funcionamento da nova EACF,
principalmente na geração de energia, devido ao seu baixo ponto de congelamento, prevendo‐
se a instalação dos sistemas alternativos de forma gradual (Alvarez et al. 2013).
4

CONCLUSÕES

O resultado pioneiro de se estudar a qualidade do ar interno de uma Estação Antártica e propor
diretrizes para as novas edificações no continente, fez com que o novo projeto da EACF,
decorrente da necessidade de reconstrução após o incêndio de fevereiro de 2012, alcançasse
pontos positivos importantes na nova proposta projetual em relação à saúde dos seus
ocupantes.
Dentre as estratégias mais eficientes de melhoria da QAI das novas edificações da EACF tem‐se
a implantação por blocos funcionais, separando os setores privados e sociais dos de trabalho,
serviço, operação e manutenção. Nesse sentido, o monitoramento realizado nas antigas
instalações da EACF, com identificação das potenciais fontes de poluição do ar e hábitos dos
usuários, foi de fundamental importância para as recomendações constantes no TR e nas
decisões projetuais dos ganhadores do processo licitatório. A não existência do trânsito veicular
no corpo principal do edifício e um sistema de renovação de ar eficiente configuram‐se, dentre
as diretrizes projetuais propostas, como as principais para o alcance da melhor qualidade do ar
interior.
Em relação aos materiais construtivos da nova EACF houve a preocupação na especificação
certificadamente comprovada de componentes com zero ou baixa emissão de substâncias
químicas. Entretanto, sabe‐se que a melhor estratégia de controle da qualidade do ar, é a
eliminação das fontes poluidoras, especialmente tratando‐se de uma edificação antártica onde
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a característica do enclausuramento é peculiar na maior parte dos ambientes. Desta forma,
materiais inertes ou de fixação sem colas, contribuíriam para um ainda melhor desempenho da
QAI na EACF.
5
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ABSTRACT: Daylight provides psychological and physiological benefits to human beings,
reduction in energy consumption, therefore contributing enhanced quality of life,
environmental balance, and to sustainability. The presence of daylight in internal
environments is also related to urban geometry and, consequently, to legislation that regulates
the construction of cities. This study aims to identify the contribution of Domingos Martins´
current urban planning legislation, in particular the Municipal Master Plan, to the availability of
daylight in the indoor environment. The method consists of defining the urban areas and two
spaces to be studied, under “current scenario” and “legislation scenario” conditions; running
computer simulations using the TropLux program for the three types of sky patterns from the
CIE (Commission Internationale L´aclairage); and analyzing the results. Therefore, it is concluded
that the municipal legislation adequately addresses the issue of lighting and contributes to the
increased use of daylight inside the building.
Keywords: Daylight, urban legislation.
RESUMO: A iluminação natural proporciona benefícios psicológicos e fisiológicos ao homem,
bem como redução do consumo de energia elétrica nas edificações, contribuindo, assim, para a
melhoria da qualidade de vida e equilíbrio ambiental, escopos da sustentabilidade. A presença
da iluminação natural no ambiente interno está condicionada, dentre outros, à geometria
urbana e, consequentemente, à legislação que regulamenta a construção das cidades. Esta
pesquisa objetiva identificar a contribuição da atual legislação urbanística de Domingos Martins,
especialmente o Plano Diretor Municipal, na disponibilidade de iluminação natural no ambiente
interno. A metodologia consiste na definição do recorte urbano e de duas áreas a serem
estudadas, em condições de “cenário atual” e “cenário legislação”; simulações computacionais
no programa TropLux para três tipos de céus‐padrão da CIE (Commission Internationale de
L'eclairage); e análise dos resultados obtidos em cada cenário. Como resultado, conclui‐se que
a referida legislação municipal contribui para o ganho de luz natural no interior das edificações.
Palavras‐chave: Iluminação natural, legislação urbana.
1

INTRODUÇÃO

A crise no âmbito social, econômico e ambiental têm apontado para a necessidade de se buscar
práticas mais sustentáveis no processo de projeto e planejamento urbano. No que tange aos
aspectos ambientais, segundo Duarte et al. (2007, p. 12) “[...] a meta é a eficiência no uso dos
recursos naturais como água, energia e matéria‐prima [...]”, e, nesse sentido, o conhecimento
das características ambientais locais, tais como ventilação, acesso ao sol, à luz natural, entre
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outros, desempenha um importante papel na definição de políticas e estratégias para o
desenvolvimento ponderado e eficiente do espaço urbano.
Esta pesquisa concentra‐se em uma dessas características citadas, a iluminação natural, visto
sua importância na contribuição com a melhoria da qualidade de vida e equilíbrio ambiental,
escopos da sustentabilidade.
A luz natural, fonte de energia gratuita e renovável, proporciona benefícios psicológicos e
fisiológicos ao homem, conferindo‐lhe saúde e bem‐estar (Laranja 2010, Leder 2007).
Concomitantemente, a iluminação natural pode ser explorada a fim de reduzir ou substituir a
iluminação artificial, contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica (Carlo &
Lamberts 2004). Segundo Oakley et al. (2000) a economia pode ser de 20 a 30% do consumo
total do edifício. Entretanto, a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno
depende, entre outros fatores, das características do entorno (Laranja et al. 2013, Littlefair 2001,
Araújo & Cabús 2007).
Dentre as características relacionadas à presença de luz natural no ambiente interno, Laranja et
al. (2013) destacam a geometria urbana, sendo esta regida pelos parâmetros estabelecidos nas
legislações urbanísticas. Leder et al. (2006, p. 504) corroboram afirmando que “a forma de
garantia do direito à luz natural é, basicamente, através da legislação de uso do solo, que
estabelece limites de altura, recuos e afastamentos entre as edificações”. Além disso, Krüger &
Suga (2007), Araújo & Cabús (2007) e Assis et al. (2007) citam a importância de se considerar os
aspectos climáticos na elaboração das normas urbanísticas, buscando favorecer o
aproveitamento da luz natural e o conforto ambiental.
Diante desse contexto, apresenta‐se o município de Domingos Martins/ES ‐ LAT 20° 18' S e LONG
40° 43' W ‐ como objeto de estudo desta pesquisa. A cidade localiza‐se na região serrana do
Estado do Espírito Santo (Brasil), situando‐se sua sede a 542 metros de altitude. O local possui
temperaturas amenas (média anual de 20oC), com clima tropical de altitude (DOMINGOS
MARTINS, acesso em 24 jul. 2014).
O Município, mediante o estabelecido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/01),
desenvolveu o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar 25/2013), o qual foi aprovado em
agosto de 2013. A legislação vigente até essa data era o Código de Obras de 1992 (Lei 1.238/92),
que, dentre outras questões, estabelecia os seguintes parâmetros: altura máxima da edificação‐
19 metros, sendo permitido construir um pavimento cobertura o qual não era computado na
altura máxima total; afastamento frontal de 3 metros; e, afastamento lateral de 1,5 metros
quando houvesse abertura (DOMINGOS MARTINS 1992). Ressalta‐se, entretanto, que apesar
dos afastamentos estabelecidos, o padrão predominante na área central da cidade são
edificações geminadas e alinhadas no limite frontal dos terrenos (Figura 1).

Figura 1. Imagens da área central caracterizada pela presença de edificações geminada e sem recuo frontal.

Com a nova legislação do PDM em vigor, foram impostos parâmetros mais restritivos, limitando
o gabarito máximo em 2, 3 e 4 pavimentos de acordo com o zoneamento. O afastamento frontal
permaneceu em 3 metros para a maioria das zonas (DOMINGOS MARTINS 2013). Vale destacar
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que um grande potencial econômico do Município é a atividade turística, sendo a legislação
voltada para a manutenção da ambiência bucólica do lugar, evitando, entre outras coisas, o
processo de verticalização que vinha ocorrendo até a aprovação do Plano Diretor.
Portanto, baseado nas considerações expostas, o objetivo desta pesquisa é identificar a
contribuição da atual legislação urbanística de Domingos Martins, o Plano Diretor Municipal, na
disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno.
2

METODOLOGIA

A metodologia adotada baseou‐se em Laranja et al. (2013) e Leder et al. (2006), sendo
complementada com informações pertinentes para se alcançar o objetivo desta pesquisa.
Inicialmente, definiu‐se o recorte urbano na cidade de Domingos Martins (ES, Brasil), seguido
pela escolha de áreas específicas para a realização da análise e sua respectiva caracterização.
Tendo em vista verificar a contribuição da atual legislação urbanística de Domingos Martins
foram criados dois cenários para cada área escolhida: o primeiro consiste na situação urbana
atual; e, o segundo, resultante dos novos parâmetros estabelecidos pelo PDM.
Como principal instrumento de obtenção de dados, foram realizadas simulações no programa
computacional TropLux (Cabús 2005), utilizando‐se como parâmetros os céus da CIE
(Commission Internationale de L'eclairage). Adotou‐se três tipos de céus, conforme estabelecido
por Laranja (2010): os céus 3 (encoberto), 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), os quais
correspondem, respectivamente, aos valores mínimo, intermediário e máximo de iluminância.
Na análise dos resultados foram considerados os valores das iluminâncias médias globais dos
pontos definidos e os percentuais das UDI (Useful Daylight Illuminance) obtidos em cada
cenário.
2.1

Definição do recorte urbano e áreas de análise

O local escolhido para análise da iluminação natural situa‐se no Centro da cidade de Domingos
Martins (LAT 20° 18' S e LONG 40° 43' W ‐ Figura 2), onde terrenos, com edificações de até dois
pavimentos, vinham sendo incorporados e substituídos por prédios de 5 a 7 pavimentos. Nesse
recorte territorial fora selecionadas 2 áreas típicas para a realização das simulações
computacionais (Figura 3).

Brasil

Domingos
Martins

Figura 2. Localização de Domingos Martins/ES. Fonte: Adaptado de Google Maps (acesso em 18 de out. 2014).
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N

N
ÁREA 1

CENTRO

ÁREA 2

Figura 3. Localização da região e áreas escolhidas para análise. À esquerda, vista aérea geral da cidade e, à direita,
detalhe da zona central. Fonte: Adaptado de Google (2014).

Dentre as variáveis da geometria urbana que se relacionam com a disponibilidade de luz natural
no ambiente interno, destacam‐se as obstruções (LITTELEFAIR 2001, CAPELUTO 2003). Além
disso, as pesquisas desenvolvidas por Ng (2005), Kruger & Suga (2007) e Araújo & Cabús (2007)
demonstram relações entre a largura da via e a altura da edificação obstruidora com o acesso
da iluminação natural no ambiente interno. Portanto, os critérios utilizados para a definição das
áreas de estudo foram a identificação de vias‐padrão representativas, sendo adotados os
extremos (via com menor dimensão e via com maior dimensão), e áreas consideradas críticas
devido às alturas das obstruções.
As Figuras 4‐5 identificam de forma detalhada as duas áreas escolhidas para as simulações. Nelas
constam a representação do cenário atual, contendo as edificações obstruidoras e o
ambiente/edificação em análise, bem como informações dos parâmetros estabelecidos pela
legislação urbanística municipal. O levantamento dos dados necessários sobre a área de estudo
foi realizado através do material fornecido pela Secretaria de Obras Municipal (base
cartográfica) e de visitas para observação, medições e registros fotográficos.
Rua: Gustavo Gerhardt
ÁREA 1

Legislação (PDM)
Zoneamento: ZIT1/01
Gabarito: 2 pavimentos
Afastamento frontal: 3m
Figura 4. Caracterização da Área 1.
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Rua: Alfredo Velten
ÁREA 2

Largura da via: 11.50m

Orientação da fachada analisada: Sudeste

Legislação (PDM)
Zoneamento: ZIT1/01
Gabarito: 2 pavimentos
Afastamento frontal: 3m
Figura 5. Caracterização da Área 2.

2.2 Programa de simulação TropLux
O TropLux, permite a simulação da iluminação natural no ambiente interno considerando as
características, tanto climáticas como arquitetônicas, das regiões tropicais. Dentre as suas
especificidades, cita‐se a configuração do índice de refletância das superfícies internas e
externas, e do tipo de céu da localidade segundo os padrões da CIE. O programa é baseado em
três conceitos: o método Monte Carlo, o método do raio traçado e o conceito de coeficientes
de luz natural (Cabús 2005).
2.3 Avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno
Nesta pesquisa, estabeleceu‐se que a disponibilidade de iluminação natural no ambiente
interno é caracterizada pelo nível de iluminância, com valores que indiquem a adequação à
realização das atividades previstas dentro dos compartimentos. Além disso, definiu‐se que a
iluminação considerada diz respeito à iluminância global, proveniente da combinação entre luz
do sol e da parcela refletida.
A avaliação ocorre em duas etapas. Inicialmente, são comparados as iluminâncias obtidas no
cenário atual (CA) e cenário legislação (CL), verificando a contribuição do Plano Diretor no
aumento desses valores. Adotou‐se como parâmetro a NBR ISO/CIE 8995‐1, que recomenda o
valor de 500 lx como iluminância a ser mantida em compartimentos onde se realiza as seguintes
atividades: escrever, teclar, ler e processar dados (ASSOCIAÇÃO... 2013).
A segunda etapa consiste na comparação, entre os dois cenários (CA e CL), dos valores das UDI’s.
O parâmetro, proposto por Nabil & Mardaljevic (2006), consiste na caracterização da ocorrência
de iluminâncias, no período de um ano, que se encontram dentro de determinados intervalos
de iluminação, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1. Classificação dos resultados em lux em função das UDI. Fonte: Adaptado de Nabil & Mardaljevic (2006).

INTERVALO UDI (LUX)
UDI < 100
100 < UDI < 500
500 < UDI < 2000
2000 < UDI

CARACTERÍSTICAS DA ILUMINÂNCIA
Insuficiente.
Suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar.
Suficiente e desejável.
Indesejável. Desconforto térmico e/ou visual.
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2.4 Dias e horários das simulações
Conforme a NBR 15215‐4 (ASSOCIAÇÃO... 2005) os níveis de iluminação devem ser verificados
em diferentes épocas do ano e horários distintos, a fim de se obter valores mais precisos. Logo,
as simulações foram realizadas para o dia 22 de cada mês do ano (janeiro‐dezembro), contendo,
assim, os solstícios de verão e inverno. Os horários compreendem cada hora entre 8h e 17h.
2.5 Características do ambiente interno adotado
As principais características do ambiente interno adotado nas simulações foram definidas de
acordo com as especificações estabelecidas pelo Código de Obras de Domingos Martins
(Domingos Martins 1992) e, de forma complementar, o Código de Obras de Vitória (Vitória
1998), bem como na tipologia verificada na região estudada. Assim, o modelo de ambiente se
caracteriza por ter pé‐direito de 3.00 m, largura de 2.80 m e comprimento de 4.30 m. As
refletâncias internas foram adotadas conforme Laranja (2010), Capeluto (2003) e NBR ISO/CIE
8995 (2013), ou seja, piso =0.2; paredes = 0.5; e teto = 0.8. As aberturas do modelo analisado
localizam‐se na fachada voltada para o exterior e estão centralizadas na parede. São compostas
por vidro liso transparente, e possuem uma área de 1.54m² (1.40x1.10x1.10), correspondendo
a 1/8 da área do piso do compartimento (VITÓRIA 1998).
2.6 Pontos de medições no ambiente interno
O ponto adotado para medição no ambiente interno localiza‐se no térreo, visto ser a situação
mais crítica para o acesso da luz natural. Adotou‐se a NBR 15215‐4 (ASSOCIAÇÃO..., 2005) para
determinar o número mínimo e a localização dos pontos para verificação do nível de iluminação
natural. A quantidade mínima de pontos encontrados foi 16, porém, optou‐se por trabalhar com
um número superior, 25 pontos, visando maior precisão nos dados de resposta. A malha para
localização dos pontos é composta de 5 linhas e 5 colunas, distando entre si 0.46 m e 0.76 m,
respectivamente. O plano de trabalho considerado está a 0.75 m do piso (Figura 6).

Figura 6. Planta baixa e corte AA indicando a malha de pontos para medição de iluminância.

2.7 Características da edificação obstruidora
Nesta pesquisa, adotou‐se três edificações obstruidoras para compor o cenário urbano.
Conforme exemplificado anteriormente, as edificações localizam‐se à frente da edificação
estudada, à frente na lateral direita, e à frente na lateral esquerda (Figuras 4‐5).
As refletâncias adotadas foram baseadas nos trabalhos desenvolvidos por NG (2005), Leder et
al. (2006) e Laranja (2010, 2013). Assim, utilizou‐se 40% como refletância média dos
fechamentos opacos, e 20% como refletância média das superfícies horizontais, sendo neste
último observado, também, o tipo de pavimentação da área estudada (paralelepípedo).
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2.8 Análises de resultados
Os resultados obtidos nas simulações computacionais permitiram a análise dos valores de
iluminância média global e dos valores que se encontram no intervalo das UDI’s entre o cenário
atual (CA) e o cenário legislação (CL).
Na análise do nível de iluminância objetivou‐se verificar o ganho de iluminação natural dentro
do ambiente interno permitido pela aplicação do Plano Diretor, bem como se esses valores
enquadram‐se dentro do recomendado pela NBR ISO/CIE 8995‐1. Quanto ao parâmetro UDI,
buscou‐se verificar o aumento da iluminação considerada como satisfatória (500 < UDI < 2000),
com atenção ao ganho da iluminação caracterizada como indesejável (UDI < 2000).
3

RESULTADOS

Conforme a metodologia estabelecida, os resultados seguem apresentados em duas etapas. Na
primeira, foram comparados os valores de iluminância média global obtidos no cenário atual
(CA) e cenário legislação (CL), sendo observados, ainda, se esses valores estavam de acordo com
o recomendado pela NBR ISO/CIE 8995‐1, 500 lux (ASSOCIAÇÃO... 2013). Na segunda etapa, são
comparados os valores das UDI’s. Essas análises foram realizadas para as duas áreas escolhidas:
área 1 (Rua Gustavo Gerhardt) e área 2 (Rua Alfredo Velten).
3.1

Iluminância média global

Na área 1, a legislação urbanística possibilitou o aumentou do nível de iluminância nos três tipos
de céus analisados. As contribuições foram significativas, visto que o ganho de iluminação no
ambiente interno foi de 44%, 50% e 55% (Figura 7), respectivamente, para os céus 3 (encoberto),
7 (parcialmente nublado) e 12 (claro). Entretanto, para o céu 3 (encoberto), nenhum dos
cenários analisados (CA e CL) alcançou a iluminância recomendada pela NBR ISO/CIE 8995‐1.
Na área 2, apesar do percentual de contribuição ter sido menor, a legislação proporciona um
ganho de iluminação no ambiente interno de 48%, 38% e 29% (Figura 8), respectivamente, céu
3 (encoberto), céu 7 (parcialmente nublado) e céu 12 (claro). E, de forma análoga à área 1, para
o céu 3 (encoberto), nenhum dos cenários analisados (CA e CL) alcançou a iluminância
recomendada pela NBR ISO/CIE 8995‐1.
Ressalta‐se que, apesar de não ser este o parâmetro observado nesta pesquisa, a orientação das
aberturas influencia na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno (Laranja
2010, 2013). Logo, percebe‐se que o ganho de iluminância na área 1, orientação Nordeste, foi
maior do que na área 2, fachada Sudeste, visto aquela receber maior contribuição solar direta
do que esta. Além disso, nota‐se que, na área 1, a limitação do gabarito tem maior contribuição
no ganho de iluminância do que na área 2, ratificando, assim, os resultados obtidos por Laranja
et al. (2013), os quais afirmam que, conforme aumentam‐se a relação entre H (altura da
edificação obstruidora) e L (largura da via), há uma redução das iluminâncias. Por conseguinte,
reitera‐se que com as medidas mais restritivas do PDM e a redução da altura das edificações,
considerando a largura das vias, haverá ganhos ainda maiores no que diz respeito à iluminação
natural.
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Figura 7. Iluminância média global na Área 1 (Rua Gustavo Gerhardt). Figura 8. Iluminância média global na Área 2
(Rua Alfredo Velten).

3.2

UDI (Useful Daylight Illuminances)

Na área 1 (Figura 9), percebe‐se que não há uma contribuição significativa do PDM para o céu 3
(encoberto), visto que o maior percentual de iluminância permanece no intervalo entre 100 lx e
500 lx, caracterizado como suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar. No
céu 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), o maior percentual encontra‐se entre os intervalos
100 lx/500 lx e 500lx/2000 lx. Porém, considera‐se que a legislação urbanística teve maior
contribuição para o céu 7, já que neste o Plano Diretor possibilitou o incremento dos valores de
iluminâncias compreendidas no intervalo entre 500 lx e 2000 lx, caracterizado como suficiente
e desejável. Além disso, para o céu 12 (claro), há um acréscimo no percentual de iluminação
considerada indesejável (UDI>2000), visto esta causar desconforto térmico ou visual.
CÉU 3

CÉU 7

CÉU 12

100%
80%
60%
40%
20%
0%
CA
100 < UDI

CL

CA

CL

100 < UDI < 500

500 < UDI < 2000

CA

UDI < 2000

Figura 9. Comparativo entre o percentual das UDI's na Área 1.
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Figura 10. Comparativo entre o percentual das UDI's na Área 2.
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Na área 2 (Gráfico 4), para o céu 3 (encoberto) e 7 (parcialmente nublado), a legislação
urbanística proporciona aumento nos valores de iluminância no intervalo entre 500 lx e 2000 lx,
caracterizado como suficiente e desejável. Para o céu 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), o
cenário legislação (CL) apresenta um acréscimo no percentual dos valores acima de 2000 lx,
considerado como indesejável por causar desconforto térmico ou visual.
4

CONCLUSÃO

Por meio dos resultados obtidos, verifica‐se, assim como os estudos realizados por Laranja
(2010), Capeluto (2003) e Littlefair (2001), a influência da geometria urbana e,
consequentemente, da legislação urbanística na disponibilidade de luz natural no interior das
edificações. Com relação a cidade de Domingos Martins/ES, as simulações computacionais
mostraram que o Plano Diretor Municipal, através da aplicação dos índices estabelecidos
(gabarito e afastamento), contribui com o aumento da disponibilidade de iluminação natural no
ambiente interno.
No que diz respeito à iluminância, o PDM possibilitou o aumento dos valores proporcionados
pelo cenário atual, para os três tipos de céus estudados. Com relação ao parâmetro UDI, para
os céus 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), a legislação permite a presença, em maior
quantidade, da iluminação indesejada, principalmente, na área 1 (orientação Nordeste),
podendo causar ofuscamento nos ambientes internos. Para essa situação percebe‐se que a
redução dos gabaritos precisa ser aliada ao uso de proteções solares nas abertura para algumas
orientações no intuito de reduzir a carga térmica recebida, evitando a necessidade de
resfriamento do ambiente interno e um maior consumo de energia elétrica.
De uma maneira geral, sob o aspecto da iluminação natural, conclui‐se que o estabelecimento
da atual legislação urbana é benéfica ao município de Domingos Martins, favorecendo o
aproveitamento da luz natural, e, por conseguinte, o conforto ambiental, a economia de energia
e a sustentabilidade. Ressalta‐se, entretanto, que esta pesquisa é uma pequena parte dentro de
um universo que pode ser estudado a fim de contribuir para a melhoria do planejamento
urbano. Além disso, como perspectiva de continuidade deste estudo, prevê‐se a variação de
outros parâmetros, como a orientação, taxa de ocupação, dimensão do ambiente interno e das
aberturas, podendo, dessa forma, dar suporte a revisão e/ou formulação de novas leis urbanas
e construtivas.
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ABSTRACT: During the recent years followed by the Global Financial Crisis (GFC), most of
business and industries around the globe have been hardly hit to the limit that it still struggling
to survive, suffering from the crisis financial consequences. For instance, in the construction
industry; many construction projects have been suspended or totally cancelled. Nevertheless,
among this dilemma, a call has been raised to use the sustainable practices to mitigate the
effects of the GFC on construction industry.
For the first look, it seems that there is contradiction since the sustainable solutions are often
associated with an increase in the initial cost, undoubtedly, the sustainable practices have many
advantages in both economic and environment aspects, however, the question which needs to
be addressed here is, to what extent using such sustainable practices can mitigate the negative
effects of the economic downturn on construction industry.
Therefore, it is a challenging argument for using such sustainable construction from its economic
perspective, however, this paper is aiming to present the economical benefits of sustainable
practices in construction industry, and trying to clear the doubt of the high initial costs of the
sustainable construction through studying the life cycle benefit of green building.
Keywords: sustainable construction, economic crisis, life cycle analysis (LCA), green buildings.
1

INTRODUCTION

The awareness of the necessity of sustainable development including sustainable construction
as an industry is growing around the globe especially in the last decade due to the increase of
different concerns such as environmentally and economically ones. However, it still faces
challenges in application, especially in the construction industry, moreover, and for the first
look, it seems that the sustainability in construction projects increase the initial cost of the
project, which adds a significant challenge. Nevertheless, taking the long life cycle in
consideration, it can make a profit, moreover, according to (Santos, Carvalho et al. 2012)
investing in sustainability will provide great opportunities for growth, competitiveness and
innovation to manufacturing companies.
1.1

Definition of sustainable construction

To start analyzing the performance of the sustainable construction, the term of sustainable
construction should be clearly defined first. In fact, the sustainability in general and particularly
in the construction industry is a broad subject, in which a huge area of knowledge has been done
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by different researchers and experts. As a result, there are numerous definitions for the term of
sustainable construction, for instance, (Kibert 2012) has mentioned some of them such as "the
creation and operation of a healthy built environment based on ecological principles and
resource efficiency", another definition which is more closer to the aim of this paper is " how
the construction industry together with its product the ‘built environment’, among many sectors
of the economy and human activity, can contribute to the sustainability of the earth including
its human and non‐human inhabitants".
In addition, (Pitt, Tucker et al. 2009) confirmed that sustainable construction includes 3 main
key area; Environmental responsibility, social awareness, and economic profitability. Kibert
added that the sustainable construction concept works in 3 directions; principles, resources and
phases (figure.1)

Figure 1 Sustainable construction supply chain, adapted from (Kibert, C. J. 2012).

1.2 The motivation of sustainability in construction
The sustainable construction is a major part from whole ongoing process of the sustainable
development which mainly focuses on the sustainable built environment (Feige, Wallbaum et
al. 2011), it depends on material and operation that are environmentally friendly. More closely,
as a result of many crises we live today, especially the environmental ones such as the global
warming, climate changes, and greenhouse gas emissions, a necessity has emerged to the
surface to use sustainable practices. In fact, the built environment including construction
industry is responsible for 40% of CO2 emission, 30% of waste generation, and 20% of water
effluent (Dent, Patrick et al. 2012), these figures raised the alarm to the construction
stakeholders in order to change their way of construction practices and reduce the contribution
of construction in environmental problems.
On the other hand, sustainable construction came to put a solution not only for environmental
issues, but also economical as well, for instance using sustainable resources such as solar energy
and the emphasis on waste recycling, can achieve economical sustainability rather than
environmental one, comparing to the conventional construction.
2 The ECONOMIC MODEL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION
2.1 Introduction
Beside the positive environmental contribution to many critical issues such as global warming
and greenhouse gas emissions, the sustainable construction have economic advantages when
the following points is considered:
 the primary life‐cycle savings for a high performance building will be a result of superior
energy performance;
 life cycle savings can also be easily demonstrated for water and wastewater conservation
measures;
 saving due to good indoor environmental quality (IEQ);
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saving due to materials conservation and recycling (Kibert 2012).

Furthermore, the green building council of the United States (USGBC) mentioned that, in order
to have high‐performance green buildings, the business case of this module should include the
following principles:
 are designed for cost‐effectiveness;
 boost employee productivity;
 enhance health and well‐being;
 create value for tenants;
 increase property value;
 take advantages of incentive programs;
 benefit your community;
 achieve more predictable results(Kibert 2012).
2.2 The argument of high initial cost
A study done by (Rodriguez‐Melo and Mansouri 2011) concluded that the sustainable practices
in construction is crucial source for competitiveness and making profit, furthermore, (Chau, Tse
et al. 2010) in their study mentioned that some users of these building are willing to pay more
for this sustainable services. Nevertheless, the high initial cost of the sustainable construction is
a main concern for most of the construction stakeholder especially the investors who have to
pay extra money in order to meet sustainable criteria. For instance, in a survey done by the
global green building trends in 2008 include about 700 of construction professionals, 80% of
them believed that the main obstacle for the spreading of sustainable construction is the high
initial cost (Kats 2013), and further studies have also shown that (Pearce 2008, Häkkinen and
Belloni 2011, Robichaud and Anantatmula 2011).
Furthermore, this high initial costs is mainly divided in two groups of costs according to (Kibert
2012); Hard costs which is easily documented such as electricity, water, waste water, gas, solid
waste; the other group is called Soft costs which is less easily to document such as maintenance,
employees health, comfort and indoor environmental quality in general. Nevertheless, this
additional cost formed an argumentative subject between the construction stakeholders, while
some of them believe that it is necessary to reduce the price of sustainable alternative to make
it equal or less than the conventional building through an integrated design that could reduce
the costs of sustainable alternatives, others believe that the sustainable alternative pays back
its initial high cost later through the life cycle of the building and there no doubt about it.
However, to give fare judgment about the high initial cost of the sustainable construction the
life cycle analysis should be taken in to the consideration.
2.3 Life Cycle Analysis (LCA) of green building
As an application of the sustainable construction, the green building is by far is the best example
of the sustainability in construction. According to (Kibert 2012), the sustainable construction
techniques used in green building has not only an ethical and practical response to the issues of
environmental impact and resources consumption, but also it has an economic sense on a life‐
cycle cost (LCC) basis. The life cycle of a sustainable building according to (Czarnecki and Kapron
2010) starts from the production of material for construction projects, then it goes to the
construction and operation, at the end it goes to dismantling and recycling phase (figure2).
Furthermore, Kibert argued that although green building may be more expensive on a capital,
or first cost basis, however, it will recoup their original investment within a relatively short time.
In addition, specialists from (Ecoterra) ‐ energy consultant company, based in US and considered
as innovative company in sustainable solutions ‐ has confirmed that life cycle costs of the
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building in 30 years could reach up to four times of the initial cost of building construction
(figure.3)

Figure 2. Building life cycle, adapted from(Czarnecki and Kapron 2010).

Figure 3. Lifecycle Building costs, adapted from (Eco Terra).

In addition, a report to California Sustainable Building Task Force states that an increment about
2% in green building investment would result in saving about 10 times of this initial increment
but in the long life cycle of this building, which means that an increment of $ 100,000 would
result in $ 1 million saving for a building in the life cycle in about 20 years (Kibert 2012).
Furthermore, (Kats 2013)in his study for 170 U.S. buildings and 10 non‐U.S. buildings mentioned
that the majority of green premiums ranging from 0% to 4%, which means that the green
building cost a little extra money comparing to the conventional one. This cost generally range
from $3/sf to $9/sf, with the concept of the greener the building, the greater the cost premium.
For instance the following tables (T1) shows an analysis for typical green building, the total net
present value (TNPV) over a period of 20 years for the green building ranges from 48$ for LEED
certified and silver, to 67 $ for Gold and Platinum LEED, taking in consideration that the
incremental construction cost ranges from about $1.50p to $9.5 per square foot for certified to
platinum LEED. Furthermore, another study done by the U.S. National Renewable Energy
Laboratory (NREL) shows that the sustainable building payback the extra cost of sustainable
features almost in one year in some cases, which is quite significant (T2: the save mainly in one
item).
Furthermore, another study done by (Morris and Matthiesen 2007) which compared 83 green
building projects with 138 conventional building projects has confirmed that there is no
significant difference in average costs for these project.

1748

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

Table 1. TNPV analysis for typical green building over a period of 20 years, adapted from (Kibert 2012).

TNPV (20 years)/ ft2
$
5.79
1.18
0.51
0.03
8.47
36.89
55.33
‐4.00
48.87
67.31

Category
Energy Value
Emission Value
Water Value
Waste Value‐ Construction only, one year
Commissioning O&M Value
Productivity and Health Value ( Certified and Silver)
Productivity and Health Value ( Gold and Platinum)
Less Green Cost Premium
Total 20 years NPV (Certified and Silver)
Total 20 years NPV (Gold and Platinum)

Table 2: Cost saving analysis for other sustainable building, adapted from (Kibert 2012).

Feature
Energy‐efficiency measures
Commissioning
Natural landscaping, storm water management
Raised floors, movable walls
Waterless urinals
Total

Added costs
38,000
4,200
5,600
0
‐590
47,210

Annual Savings
4,300
1,300
3,600
35,000
330
44,530

2.4 Aspects of sustainability in green buildings
2.4.1 Energy
Saving energy is considered the greatest challenge in sustainable construction. According to US
energy information administration, building is responsible for consuming 41% of electricity
consumption, while transportation following with percentage of 28% and 31% for the industry
sector(EIA 2011). Furthermore, energy consumed by building is responsible for:
 47% of U.S. sulfur dioxide emission;
 22% of nitrogen oxide emission;
 35% of carbon dioxide emission (Kibert 2012).
As a result from the energy efficient building (Wiley, Benefield et al. 2010) confirmed in their
study that the return of efficient energy building will be more than the conventional one.
Furthermore, using sustainable construction practices in energy sector could reduce its
consumption to almost the half, for instance Kibert argued that today's green buildings typically
reduce the consumption of commercial building from 100,000 BTU/ft2 per year (292 kWhr/sq
meter/year to less than 50,00 BTUs per square foot each year (146 kWhr/square meter/year)"
which is almost the half. Furthermore, in order to maximize the benefit of sustainable practices
in construction, passive design should be used, which mainly depends on the nature component
such as day lighting, natural ventilation, solar water heating system, etc.

Figure 4. Electricity consumption per sector, adapted from (EIA 2011).
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2.4.2 Water
In a survey done by (Issa, Rankin et al. 2010), the water conservation comes a second priority in
green building area after the energy, unsurprisingly, this result reflecting the importance of
water in our daily lives since it is a main source for keeping the life running on earth planet, it is
the main content of human body about 97%, However, only 2.5 % of earth's water is freshwater,
and of that, three‐quarters is sequestered or locked up in glaciers and permanent snow cover or
buried deep in the ground . Furthermore, waterborne diseases, including diarrhea, typhoid and
cholera, are responsible for 80%on illnesses and death in developing countries (Kibert 2012).
Although direct consumption by building is not a large comparing to agriculture consumption
which consume 80% of total water use in United states with a 60% of wastage due leaky canals,
evaporation, and mismanagement; some area around the world suffer from insufficient supply
of drinkable water. Furthermore, the main goal for implementing sustainable practices in water
management is to help to minimize the water consumption to the level of 190 liters (outdoor),
and 85 liters (indoor) per capita per day (Kibert 2012).
Other benefits from applying sustainable practices water resources management:
 energy saving;
 reduced wastewater production;
 lower facilities services investments;
 improved industrial process: through innovations in water application;
 higher worker productivity;
 reduced financial risk(Kibert 2012).
2.4.3 Material
"It is shown that the cost of green materials need not dictate the cost of green buildings, and
that knowledgeable designers can utilize green materials, including some that ostensibly cost
more, without increasing overall project costs" (Malin 2000).
In fact, the traditional way of construction is responsible for generating a huge percent of wasted
material. Thus the role of the sustainable practices is to minimize this percent of waste in order
to save the nature as well as the cost. The basic principles of the sustainable practices regarding
to material focusing on the following points:
 Reuse existing structures;
 Reduce material use;
 Use materials created from renewable resources;
 Reuse building components;
 Use recyclable and recycled content material;
 Use locally produced materials(Kibert 2012).

2.4.4 Indoor environmental quality
In fact, there are strong correlation between the place where we reside and our health and
productivity, in other words, the building design has indirect effects on the health and
productivity of its occupants whether they are normal residents or worker, depending on it is
function. According to (Nurul Diyana and Zainul Abidin 2013) there are several studies proven
the positive effects of sustainable construction on the productivity of the occupant, for instance,
a study by Fisk and Rosenfeld in 1998 shows that the annual cost of indoor air quality problems
ranges from about 30 to 170 $ billion (Fisk and Rosenfeld 1998), another study done by (Kats
and Capital 2003)shows the value gains from less sickness ranges from 37 to 55 U.S. dollars per
square foot.
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3 DISCUSSION AND CONCLUSION
In fact, the sustainable application in construction industry has enormous advantages not only
limited to the environment, but also to the economy and indirect cost saving such as indoor
environmental quality. While most of the construction stakeholders are worried about the initial
cost of the sustainable solutions, the earlier presented data shows that the premium cost due
to sustainability in construction industry costs a slightly more by a maximum of 5%, and it has
the ability to pay back the premium investment but in the life cycle of the building, not only that
but it can save up to 10 times of the initial costs, furthermore, the application of sustainability
in building can save a lot of money indirectly by improving the productivity and limits different
costs associated with indoor environment quality problems such as sickness and medical
treatments. This information gives clear answer for the construction stakeholders especially the
governments and private investors clearing the doubt about the increase of the initial cost they
pay and will encourage them to invest in this sustainable option.
Therefore, the future of the investment in sustainable construction is promising, serious steps
have been taken by different construction stakeholders starting from governments and private
sectors to move toward sustainable practices in the construction industry. Certainly this
sustainable movement in return will enhance the construction market in particular and the
whole economy in general during the current recession through bringing more investment in
construction industry weather for new projects or retrofit of existing buildings.
Nevertheless, although the sustainable construction has an economical advantage besides the
environmental, however, the effects of sustainable construction will be limited only to
mitigating the effects of the current recession on the instruction industry, but to solve the
economic crisis for sure. Furthermore, it could be more effective to use incentive to encourage
the private investors or even imposing laws by the local government to insure the
implementation of this kind of sustainable construction. In fact, the benefits of using sustainable
construction is not limited on one party only, but it will be reflected on everybody living on this
earth, so it should be responsibility of all to insure the implementation of this precaution
measures in the construction industry in order to insure friendly environment not only for the
time being, but also for generations to come.
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ABSTRACT: Juiz de Fora, inland of Brazil, has significant production in the context of social
interest housing held by the national government‐funded program called Minha Casa Minha
Vida (BRASIL & CIDADES, 2009et al.). Looking at city planning, urban quality, architecture and
engineering, places and buildings with typical MCMV residential dwellings are criticized all over
the country. JF is not an exception. Ongoing research in Vivendas Belo Vale / PMCMV has been
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revealed that their residents dislike living in their houses. Two main difficulties are nominated
for that: many social behavior problems and dangerous situation for people inside and outside
home. This paper aims to present results of the research. It discusses propositions concerning
to governance ‐ that is essential to social sustainability ‐ approaching through the inclusion of
specific academic and methodological tools for participatory analysis, for consultation on design
and management of common and public areas.
Keywords: Social Housing, Minha Casa Minha Vida Program, Social Sustainability Assessment.
RESUMO: A produção habitacional de interesse social realizada no contexto do Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV) na cidade de Juiz de Fora tem se demonstrado expressiva no cenário
nacional em termos quantitativos, porém, assim como em diversas cidades brasileiras, abre
espaço a críticas quanto à forma de inserção urbana, à qualidade arquitetônica, construtiva e
urbana. Uma pesquisa em curso, focada no conjunto Vivendas Belo Vale/JF, vem demonstrando
a rejeição dos moradores ao empreendimento, problemas relacionados à convivência entre
vizinhos e falta de segurança. Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa realizada e
desenvolve proposições relativas à efetivação do princípio da Governança – elemento essencial
da sustentabilidade social ‐ através da inclusão de instrumental específico para análise
participativa, para concertação em projeto e para gestão de áreas comuns e públicas.
Palavras‐chave: Habitação de Interesse Social, Programa Minha Casa Minha Vida, Avaliação de
Sustentabilidade.
1

INTRODUÇÃO

O governo brasileiro, buscando enfrentar o aumento do déficit habitacional dos últimos 30 anos,
lançou em 2009 o Programa Minha Casa Minha Vida (BRASIL & CIDADES, 2009). Do ponto de
vista quantitativo o programa é bastante eficaz, tendo como meta o financiamento para
construção, aquisição, reforma ou requalificação de dois milhões de unidades até o final de
2014. Do ponto de vista qualitativo, abre espaço a críticas quanto à forma de inserção urbana,
à qualidade arquitetônica, construtiva e urbana. A mídia vem divulgando o quadro de violência
e insegurança presentes nos locais de implantação destes empreendimentos, o que leva a
suposição de que questões de ordem qualitativa e social não vêm sendo adequadamente
abordadas.
Para a construção de moradias de interesse social, no âmbito de uma política habitacional que
se declara compromissada com princípios de sustentabilidade, não basta tratar o desafio do
déficit de moradias através do financiamento de construção para o mercado privado de
construção. Deveria pautar processos decisórios, projetos e ações segundo princípios
sustentáveis, sendo a moradia reconhecida como parte essencial do direito à cidade, incluindo
na concepção do projeto o conceito de moradia digna e a noção de habitat. É reconhecida a
necessidade de ações no sentido de identificar e mitigar falhas nos conjuntos já edificados, bem
como evitar que os novos empreendimentos venham a apresentar deficiências semelhantes. O
governo federal, através de diversos ministérios e órgãos de fomento à pesquisa, vem
financiando pesquisas acadêmicas que contribuam para a melhoria da qualidade de tais
empreendimentos.
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma pesquisa que avaliou a qualidade
socioambiental de um empreendimento executado pelo PMCMV. Trata‐se do resultado de
sequência de três pesquisas de Iniciação Científica, e que, na continuidade, levou a uma pesquisa
de Extensão Universitária financiada pelo Ministério da Educação do Brasil. O objeto de estudo
foi o Condomínio Vivendas Belo Vale (CVBV) situado na região sul da cidade de Juiz de Fora,
Minas Gerais. Trata‐se do primeiro a ser entregue aos moradores, no contexto do PMCMV no
município. O artigo apresenta o procedimento metodológico que deu suporte ao
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desenvolvimento dos instrumentos de avaliação, sua aplicação, as análises dos dados obtidos
nas avaliações e por fim, a discussão dos resultados.
2

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O trabalho se desenvolveu através de três Pesquisas de Iniciação Científica, que se configuraram
em etapas sequenciais indicadas a seguir.
2.1.

Revisão Bibliográfica1:

A pesquisa se iniciou com uma revisão bibliográfica que buscou levantar ferramentas de
avaliação de sustentabilidade que fossem adequadas à aplicação em habitações de interesse
social. Os métodos de avaliação tomados como referenciais, focavam‐se, principalmente, na
qualidade ambiental urbana. Cada método apresentava cenários e características específicas de
aplicação, sendo necessária uma seleção de critérios que fossem significativos para nosso objeto
de estudo. Os quatro referenciais adotados foram:
I. Geo Cidades ‐ Indicadores Ambientais Urbanos. Trata‐se de um referencial de indicadores
de “Pressão – Estado ‐ Resposta” cuja avaliação permite identificar problemas no estado do
meio ambiente, suas causas, ou seja, pressões que geram tal estado e orientar para ações
mitigadoras que deem conta de reverter determinado estado insatisfatório. Tem como
objetivo principal permitir um melhor entendimento da dinâmica das cidades e seus
ambientes (Consórcio Parceira 21, PNUMA, 2001, apud Camacho et al., 2011);
II.

ZED ‐ Alvos para desenvolvimento urbano com emissão zero. Trata‐se de projeto, fruto de
uma parceria entre laboratórios de estudos urbanos de Toulouse (França), Berlim e Colônia
(Alemanha), e Londres (Inglaterra) (Steemers, apud Camacho et al., 2011). Por meio de
indicadores objetivos e subjetivos, seu objetivo é apoiar diagnósticos e o monitoramento do
desenvolvimento urbano em uma escala que varia do bairro à cidade.

III. HQE²R ‐ Alta qualidade ambiental em projetos de planejamento e renovação urbana. Trata‐
se de um procedimento adotado na França que visa apoiar a integração do desenvolvimento
sustentável em projetos de planejamento e renovação urbana através de métodos e
ferramentas reprodutíveis (Charlot‐Valdieu; Outrequin, 2003, apud Camacho et al., 2011)
IV. Selo Casa Azul ‐ Boas práticas para habitação mais sustentável. Trata‐se de um selo de
qualidade que visa promover a avaliação de empreendimentos financiados pela Caixa
Econômica Federal, objetivando o reconhecimento daqueles que demonstrem contribuições
para a redução de impactos ambientais (Caixa Econômica Federal, 2010, apud Camacho et
al., 2011)
2.2.

Organização dos Instrumentos da Pesquisa de Campo2

Considerando a definição de indicador: “um indicador pode ser definido como um parâmetro
ou um valor derivado de outros parâmetros, que proporciona informação sobre um fenômeno”
(Consorcio Parceria 21, PNUMA, 2001, apud Camacho et al., 2011), o cenário a ser avaliado foi
estruturado segundo aspectos (sociais, ambientais, de conforto e de projeto), dimensões (de
escala urbana, do empreendimento e da habitação) e indicadores (parâmetros) que poderiam
fornecer informações qualitativas ou quantitativas acerca do empreendimento em estudo.

1

Pesquisa de Iniciação Científica denominada: “Pesquisa e avaliação de projetos de habitações de
interesse social sustentáveis” (Camacho et al., 2011)
2

“Avaliação da qualidade socioambiental de projetos de habitações de interesse social” (CAMACHO et al.,
2013).
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Foram identificadas as abordagens que seriam adequadas para os conjuntos de indicadores e
quais atores estariam envolvidos nas mesmas, chegou‐se à proposta de três instrumentos de
avaliação: Ficha de avaliação dos aspectos ambientais, de projeto e de conforto – a ser
preenchida por avaliador técnico através de observação in loco e documentação do projeto
(indicadores: ambiental, projeto e conforto), objetivando uma verificação sistemática da
presença ou ausência, bem como da qualidade (percebida pelo técnico ou explicitada no
projeto) de determinados elementos que devem compor este tipo de empreendimento; (2)
Entrevistas a atores envolvidos no empreendimento (indicadores: ambiental, projeto, conforto
e social), objetivando extrair informações de pessoas envolvidas no empreendimento de forma
a permitir compreender a dinâmica de sua implantação e outros elementos observados no
empreendimento; (3) Aplicação de questionário junto aos moradores (indicadores: ambiental,
projeto, conforto e social), objetivando produzir um diagnóstico social e levantar a opinião dos
usuários sobre o empreendimento e sua relação com o local. As perguntas do questionário
visavam conduzir a respostas qualitativas relacionadas aos indicadores. O instrumento foi
baseado no modelo de enquete utilizado pelo Centro de Pesquisas Sociais da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
2.3.

Pesquisa de campo3

O condomínio Vivendas Belo Vale, situado no Bairro São Geraldo em Juiz de Fora, apresenta 32
sobrados com quatro unidades habitacionais, duas no pavimento térreo e duas no pavimento
superior, resultando num total de 128 unidades. As unidades habitacionais são compostas por:
sala de estar integrada com a cozinha, dois quartos, um banheiro e área de serviço. Os espaços
comuns incluem uma portaria, área de lazer com churrasqueira e equipamentos infantis e
depósito para lixo. (CAMACHO et al., 2013). As figuras abaixo apresentam imagens do conjunto.

Figuras 1 e 2 – Vista interna do Condomínio (Fonte: os autores).

A avaliação técnica foi planejada para realização por observação in loco e análise do projeto,
com base nos indicadores de desempenho pesquisados. Tendo em vistas as limitações inerentes
a um projeto de Iniciação Científica, não haveria condição de mensuração dos indicadores, dadas
as limitações de equipe, tempo e meios disponíveis da própria pesquisa. Com isso optou‐se por
avaliar os parâmetros (correspondentes aos indicadores) de forma qualitativa, sendo registrado
na ficha de preenchimento da seguinte forma: Existente ou Inexistente; e se existente, a
qualidade percebida: (++) Muito positivo, (+) Positivo, (–) Negativo, (‐ ‐) Muito negativo ou Não
se aplica, e relato de observações a serem mencionadas em função de particularidades
destacadas.
As entrevistas foram planejadas para aplicação junto a atores estratégicos envolvidos no
processo de projeto, construção e uso das moradias do PMCMV: Assistente Social, Responsável

3

Projeto de Iniciação Científica nomeado: “Avaliação socioambiental de edificações do Programa Minha
Casa Minha Vida em Juiz de Fora: pesquisa de campo no Condomínio Vivendas Belo Vale”.
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pelo acompanhamento social exigido pelo PMCMV4; (2) Um representante dos moradores,
representante da administração do condomínio5; (3) Representante da construtora responsável
pela construção do condomínio6.
O questionário foi planejado sob o modelo de enquete, para aplicação aos moradores do
residencial, devendo cobrir cerca de 30% das 128 unidades do condomínio.
3

RESULTADOS

A seguir apresentamos os principais resultados extraídos da pesquisa de campo, a partir dos três
instrumentos aplicados.
3.1

Avaliação dos aspectos ambientais urbanos, de projeto e de conforto7

A aplicação do instrumento ficha de avaliação dos aspectos ambientais, de projeto e de conforto
permitiu uma abordagem ampla sobre os diversos itens de verificação relacionados aos
indicadores de referência.
Em relação aos aspectos “Ambientais urbanos” destacam‐se alguns problemas: (I) Qualidade do
ar: comprometida por odores de caixas de esgoto localizadas no acesso das residências; (II)
Controle da Expansão Urbana: localização do empreendimento fora de Área de Especial
Interesse Social (AEIS), evidenciando a desarticulação no planejamento urbano do município;
(III) Qualidade das redes de abastecimento: bom, porém com quadro de inadimplência devido a
cobranças coletivas; (IV) Investimento em áreas verdes e paisagismo: ausência de arborização e
de projeto paisagístico; (V) Qualidade da gestão dos resíduos: armazenamento de resíduos
inadequado e com insuficiência de contêineres, o que resulta em sacos de lixo espalhados ao
redor do local de depósito. (VI) Qualidade Urbana: inadequações no sistema viário, inexistência
de calçadas em alguns trechos, falta de equipamentos de lazer (CAMACHO et al., 2013).
No aspecto “Projeto” as principais fraquezas identificadas são: ausência de dispositivos
economizadores de água e luz; inadequação do local de guarda do lixo. Na dimensão
“Habitação” observa‐se a inflexibilidade do projeto, inadequação para o número médio de
habitantes nas unidades e inadequação quanto ao dimensionamento8 (CAMACHO et al., 2013).
3.2

Entrevistas a atores envolvidos no empreendimento

A Tabela abaixo destaca as principais informações coletadas das entrevistas.
Observa‐se que, embora tenham abordado aspectos ambientais, de conforto, de projeto e
sociais, as informações relevantes se concentraram mais no aspecto social, nos problemas de
falta de acompanhamento pós‐ocupação e dificuldades na gestão e manutenção. Quanto aos
demais elementos, as respostas foram superficiais, não correspondendo a uma contribuição

4

Com objetivo de conhecer os detalhes do trabalho social realizado com os habitantes do condomínio,
por exigência da CEF, durante os primeiros seis meses após o sorteio das famílias, para tentar
compreender as causas ligadas aos graves problemas sociais presentes.
5
Com objetivo de conhecer como se dá a gestão do condomínio, quem são os atores envolvidos, quais
são os problemas sociais e relacionados à manutenção dos espaços.
6

Com objetivo de analisar as informações técnicas do projeto e da obra de execução.

7

Em função das limitações do projeto de Iniciação Científica, não foi possível realizar medições de
“Conforto”, o que seria necessário para uma avaliação quantitativa adequada.
8

Foram identificados imóveis que possuem número excessivo de moradores em relação ao
dimensionamento da moradia (mais de quatro membros por unidade), além da inadequação do
atendimento às necessidades das famílias.
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substancial. Destaca‐se ainda a falta de contato dos projetistas com os futuros usuários para a
definição das prioridades do programa arquitetônico e concepção do projeto.
Tabela 1 – Principais descobertas advindas das entrevistas. Fonte: Adaptado de Zambrano (2014)

Ator
Assistente
Social

Principais descobertas
‐ Por problemas de pagamento do contrato o trabalho foi interrompido.
‐ Não foi observado um compromisso real, mas sim o cumprimento de uma
exigência contratual.
Representante ‐ Problemas nas relações sociais entre os habitantes do empreendimento.
dos moradores ‐ Rejeição do papel de administração no condomínio e ameaças àqueles que
efetuam a administração interna.
‐ Problemas relacionados à prestação de serviços públicos no sistema de
condomínio fechado, como a coleta de lixo, distribuição de cartas (correio), e
medição do consumo de energia e água.
‐ A entrega de correio acaba sendo feita a uma residente, que cuida da distribuição
para o resto dos habitantes.
‐ Falta de pagamento das contas.
‐ Falta de segurança no local.
‐ O acompanhamento social foi de curta duração sem surtir efeito.
Representante ‐ O projeto foi desenvolvido de forma a responder as exigências do programa e aos
da construtora limites orçamentários.
‐ Não houve contato prévio com os futuros moradores.

3.3

Aplicação de questionário junto aos moradores

O instrumento foi aplicado, em forma de enquete, a 47 domicílios (37% do total de unidades
habitacionais do condomínio), num período de seis meses (junho a dezembro de 2013)9. A
enquete permitiu identificar importantes informações sobre a percepção dos moradores em
relação aos problemas sociais presentes no conjunto e que devem ser alvo de aprofundamento.
Chamaram a atenção dos pesquisadores dados sobre necessidades especiais, baixa renda e
escolaridade; problemas relacionados a ruídos, infiltração, instalações hidráulicas e elétricas e
má qualidade dos materiais construtivos dificultam a boa relação entre os vizinhos, o bom uso
da habitação e sua manutenção. Alguns dados, apresentados resumidamente a seguir,
evidenciam a dimensão dos problemas no condomínio, que não são apenas físicos, mas também
de cunho social.
Nos 47 domicílios que participaram da enquete, residem 180 moradores de idades que variam de
0 a 72 anos. O elevado percentual de moradores com algum tipo de necessidade especial se
justifica em função de critérios de elegibilidade e seleção, pelo qual são reservados 3% das
unidades para idosos e famílias com portadores de necessidades especiais (segundo os
respondentes, 14,9% dos domicílios possuem moradores com algum tipo de necessidade especial –
visual, locomotora, mental, entre outras). Entretanto, nota‐se a falta de unidades adaptadas (ou
corretamente adaptadas) para estes.
Entre os membros das famílias entrevistadas, 28% são empregados formais. Existem
desempregados em todas as faixas etárias, sendo o maior percentual localizado entre os
extremos: 25% dos jovens de 18 a 21 anos e 14% dos adultos de 50 a 59 anos. O maior percentual
de “Empregados formais” encontra‐se entre a os adultos jovens: 62% dos adultos entre 18 e 21
anos e 82% dos adultos entre 22 e 29 anos declaram possuir empregos formais.
De maneira geral, a escolaridade dos moradores com 18 anos ou mais é baixa: 47% não
chegaram a concluir o Ensino Fundamental. Os moradores mais jovens apresentam escolaridade
9

Além das entrevistas e fichas de avaliação, os dados de uma pesquisa social realizada pela EMCASA
(Empresa Regional de Habitação Juiz de Fora) são compatíveis com os resultados da enquete realizada.
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mais elevada. Todos os semianalfabetos têm 60 anos ou mais. Nenhum morador com 60 anos
ou mais concluiu o Ensino Fundamental. O percentual de moradores com ensino superior não
chega a 4%.
Domicílios com maior número de pessoas apresentam renda per capita menor. 19% dos que
informaram a renda familiar apresentam renda per capita inferior a ¼ do SM e em 66% a renda
per capita não ultrapassa ½ SM.
Boa parte das habitações apresenta patologias construtivas que causam dificuldades na vida dos
moradores. Os problemas de maior recorrência relacionam‐se a infiltração e estanqueidade,
ocasionados pela água da chuva que infiltra pelo telhado ou paredes da casa. Isto evidencia que
a cobertura não veda adequadamente a habitação. Outro incômodo para a população é a
questão da acessibilidade e escadas que dificultam a locomoção, principalmente dos moradores
que residem no segundo pavimento dos sobrados. Estas escadas apresentam problemas em sua
estrutura, oferecendo riscos para os usuários. Foram apontados ainda, problemas nas
instalações hidráulicas e elétricas, como rompimento de canos e tomadas que não funcionam.
As portas e janelas são devassadas e não vedam corretamente o que dificulta a sua utilização.
Tabela 2 – Outras descobertas advindas do questionário aplicado junto aos moradores. Fonte: Adaptado de
Zambrano (2014)

Origem das famílias:
Pessoas por moradia:
Renda familiar:

Segurança:

Formas de violência:
Transporte:
Relações com os
vizinhos:
Satisfação com o
empreendimento:

Modificações na
habitação:
Mudaria no condomínio:

Residentes de ao menos 17 bairros diferentes.
Varia entre 1 e 13.
Varia entre R$222,00 e R$2.100,00; 8,5% com renda de menos de 1 salário
mínimo (SM); 34% com renda de 1 SM (R$678,00); 51% com renda entre 2
e 3 SM.
17% consideram o policiamento no condomínio “bom” ou “muito bom”;
34% indicaram não ter policiamento; Somente 6,4% dos entrevistados
indicaram se sentir seguro no Condomínio.
Tráfico de drogas (31 indicações); Briga de turma (28 indicações); Briga
entre vizinhos (16 indicações).
Transporte coletivo (ônibus) é o mais utilizado; 68,8% avaliam transporte
coletivo como “ruim” ou “muito ruim”.
76,6% dos entrevistados avaliam sua interação com a vizinhança como
“muito boa” ou “boa”.
63,9% consideram o grau se satisfação com empreendimento “ruim” ou
“muito ruim”; 55,3% mencionam problemas relacionados a manifestações
patológicas (ruídos entre moradias, vazamentos de água, má qualidade das
esquadrias).
66% já sofreram modificações (independe da faixa de renda familiar). As
principais modificações relacionam‐se a piso/laje e revestimentos.
“Segurança”; “Integração e respeito entre os moradores”.

A maioria dos entrevistados (64%) demonstra estar insatisfeita com o empreendimento. De
acordo com os entrevistados, essa insatisfação é decorrente de fatores como insegurança e falta
de identidade com o local e com a vizinhança. A maioria dos moradores demonstra um
sentimento de insegurança em relação ao condomínio e relata alto índice de criminalidade.
Aproximadamente 87% dos entrevistados indicaram não se sentirem seguros no Condomínio.
Desses, 33 (aproximadamente 80%), avaliam positivamente sua interação com a vizinhança.
Confrontando esses dados com as declarações de alguns moradores sobre as dificuldades
associadas ao relacionamento entre os vizinhos, supõe‐se que a interpretação do conceito de
“vizinhança” pelos moradores refere‐se aos vizinhos próximos, ou seja, aos moradores que
pertencem ao mesmo sobrado ou ainda, à mesma rua.
Apesar do sentimento de insegurança, o grau de satisfação com a moradia individualmente é
alto: dos entrevistados, 89% avaliam a casa como “muito boa” ou “boa”. Esse aspecto revela a
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importância de se atentar para a necessidade de ampliação dos investimentos em
acompanhamento social e ações que visem a criação de laços dos moradores do condomínio
entre si e com o entorno imediato.
4

DISCUSSÃO E PROPOSTAS

Os resultados encontrados despertam questionamentos, hipóteses para causas de problemas e
pistas para contribuições que poderiam levar a melhorias, tanto no local alvo de nossas
pesquisas, como para o programa Minha Casa Minha Vida como um todo.
A interrupção do acompanhamento social apontada pelas entrevistas e questionários pode
representar um fator de contribuição para uma parte das dificuldades enfrentadas pelos
moradores. Quais as lacunas específicas deixadas pela falta de um acompanhamento social? E
como saná‐las? Seriam os problemas de convivência relacionados ao desconhecimento quanto
aos códigos de convivência em condomínio? A falta de segurança pode estar relacionada à falta
de conhecimento e de identidade entre vizinhos? Como se pode mitigar este problema?
Também a origem diversa ocasionada pela alocação por sorteio indica possíveis causas de
problemas. Outras alternativas para a alocação de famílias se demonstram necessárias.
A rejeição e dificuldade de apropriação dos espaços coletivos se deve à que? Falta de identidade
entre vizinhos? Falta de identidade com o empreendimento? Com o bairro? Falta e participação
no processo de realojamento? Em relação aos espaços do condomínio, em que medida os
espaços comuns contribuem positiva ou negativamente, ou poderiam contribuir para a criação
de vínculos positivos entre os vizinhos? Quais são as causas mais profundas para a insatisfação
que se apresenta generalizada, pouco clara e muitas vezes mesmo contraditória entre aspectos
positivos e negativos?
Todo o quadro apresentado demonstra inequivocamente a falta de sustentabilidade social,
expressa pela falta de Governança ao longo de todo o processo desde o projeto até a gestão do
condomínio. Em nenhum momento foram percebidas ações que levassem em conta as reais
necessidades, anseios e opiniões dos moradores.
A Política Nacional da Habitação (PNH) é orientada por princípios do Desenvolvimento
Sustentável. Destaca‐se em seu texto a importância da participação social: “gestão democrática
com participação dos diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle social e
transparência nas decisões e procedimentos...” (BRASIL & CIDADES, 2004).
Diferentemente desta orientação, conclui‐se, a partir da avaliação realizada, ausência total de
participação social em todos os processos que permeiam a produção de habitações pelo
PMCMV. O programa, orientado para o mercado privado, coloca os habitantes alvo dos
empreendimentos a reboque de todo o processo, onde se destacam: a distribuição por sorteio
após o término das obras levando a dificuldades de relacionamento entre os moradores e de
aceitação do novo local de moradia; a precariedade do acompanhamento social protocolar por
curto período de tempo; e a falta de mecanismos de gestão por parte das instâncias
governamentais para lidar com problemas advindos da obra e de manutenção, após a entrega
das chaves.
Estas constatações e questionamentos nos levam à conclusão de que são necessárias ações
orientadas pelo princípio da Governança – elemento essencial da sustentabilidade social
(BRUNDTLAND, 1987), que permitam mudar o quadro geral observado no condomínio. Com isso
idealizou‐se uma nova pesquisa10 objetivando uma avaliação qualitativa, a partir da ótica dos

10

“Escritório‐Escola Itinerante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF: avaliação e assessoria
técnica em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida em Juiz de Fora – MG”, aprovada no
Programa de Extensão Universitária PROEXT 2014 MEC/SESu.
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moradores do conjunto, e um trabalho de construção participativa que possa contribuir para
melhorias tanto em aspectos físicos como no relacionamento entre os habitantes do local.
Favorecer a construção de vínculos dos moradores com seu novo local de habitação e com o
bairro, requalificar espaços de uso comum e públicos demonstram‐se essenciais para
ressignificar o lugar para os habitantes do condomínio e do bairro, em suas diversas dimensões
espaciais e relacionais. Trata‐se de uma requalificação em diversos níveis a ser modelada e
viabilizada com base num processo de concertação junto aos moradores. Através de um
trabalho de campo ampliado, objetiva‐se extrair as respostas para os questionamentos
apresentados e contribuir de forma objetiva ao condomínio Vivendas Belo Vale e para melhorias
na continuidade do Programa Minha casa Minha Vida em Juiz de Fora e para o programa
brasileiro. Foram planejados instrumentos de campo advindos das ciências sociais, que
relacionam o homem ao espaço, além de instrumentos usualmente aplicados em avaliação de
desempenho do ambiente construído. Todos são aplicados a partir do olhar no habitante, sendo
a avaliação técnica complementar para dar resposta aos problemas apontados. São eles:
percurso comentado11, abordagem etnográfica12, avaliação arquitetônica e de patologias13,
diagnóstico em marcha14 e oficinas com os moradores. Esta pesquisa encontra‐se em sua fase
final será alvo de futuras publicações.
5

CONCLUSÕES

O procedimento metodológico da pesquisa demonstrou‐se adequado para permitir uma
abordagem mais completa, tratando questões ambientais, sociais, de projeto e conforto, nas
dimensões urbanas, do empreendimento e da habitação. A aplicação dos três instrumentos da
pesquisa de campo ‐ ficha de avaliação, entrevista e questionário se demonstrou pertinente para
abarcar a gama de aspectos de natureza bastante distinta. A ficha de avaliação demonstrou‐se
pertinente para os aspectos de caráter técnico (ambiental e de projeto). Os aspectos de conforto
não puderam ser tratados de forma adequada (com medições) devido a limitações da pesquisa.
As entrevistas e questionários permitiram acesso à problemática de natureza social (aspectos
de relacionamento entre vizinhos, de gestão do espaço, de segurança, de rejeição ao
condomínio, etc.), sendo menos eficazes para o tratamento de aspectos técnicos (a exceção de
questões de projeto e de manifestações patológicas tratadas diretamente com a equipe
responsável pela obra).
A entrevista aos diversos atores sociais envolvidos no processo de produção do
empreendimento demonstrou‐se essencial para que as opiniões pudessem se completar para a
compreensão do problema. Cada grupo de atores tende a perceber uma parte do problema, e
os diversos olhares se completam para a compreensão do todo.
O cruzamento, item a item, entre resultados das fichas de avaliação com as entrevistas e
questionário não se demonstrou viável, tendo em vista que os mesmos tendem a ser
complementares, ou seja, cada instrumento forneceu respostas mais centradas em
determinados grupos de aspectos que se somam para a compreensão do todo. O cruzamento
das respostas dos questionários com as entrevistas permitiu validar, para o coletivo,
determinados relatos e opiniões individuais. Os questionários permitiram tocar a problemática
social, entretanto aponta‐se para a necessidade de aprofundamento das questões, a fim de se
compreender causas para as situações de conflitos e insegurança relatadas. Os elementos

11
12
13

Jean‐Paul Thibaud (2001).
Colette Pétonnet (2008).
Com os métodos Walkthrough e Conflitos Arquitetônicos (CASTRO, J., LACERDA, L., PENNA, A.C., 2004).

14

Método que se insere no Procedimento de Gestão Urbana de Proximidade (Chorus Ingènierie Sociale,
2010 apud, ZAMBRANO, 2014), adotado em projetos urbanos e de interesse social na França.
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abordados indicam uma problemática maior e mais profunda que permeia os problemas sociais
tratados, extrapolando a condição de avaliação da pesquisa de Iniciação Científica.
Aponta‐se como imperativo o resgate da participação social, através de ações orientadas pelo
princípio da Governança nos diversos processos de requalificação dos espaços construídos, de
um trabalho social para a criação de laços entre os moradores e destes com os espaços do
condomínio e do bairro, bem como de gestão pública de suporte ao empreendimento.
6
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ABSTRACT: The lack of open public spaces in the rural settlements called "Agrarian Reform",
mainly happens because there are no specific financial resources for your realization. For
demonstrate the importance of these spaces for the everyday settlements residents, the Grupo
de Estudos em Reforma Agrária e Habitat, partner of the Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (MST) for 21 years, articulated to others three distinct groups of Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, through the Program O verso do reverso na construção do habitat do
campo: gênero, participação e cidadania, funded by the Ministry of Education and accomplished
with the MST (2012/2014). Guided by the dialogue between the conventional and the uncon‐
ventional knowledge, the Program had as main result, it appropriation by residents of the set‐
tlement which was implemented, the Rosário, besides serving as reference for others RN com‐
munities, for the MST and for the University.
Keywords: Public open spaces, Habitats of rural settlements, Rural settlements, Conventional
and unconventional knowledge.
RESUMO: A falta de espaços livres públicos de sociabilidade nos assentamentos rurais chamados
“de reforma agrária” acontece, principalmente, pela não existência de recursos financeiros
específicos para a sua realização. Com o objetivo de demonstrar a importância desses espaços
para o cotidiano de seus moradores, o Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat, parceiro
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra há 21 anos, articulou‐se a três outros grupos
de áreas distintas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do programa de
extensão “O verso do reverso na construção do habitat do campo: gênero, participação e
cidadania”, financiado pelo Ministério de Educação e realizado com o MST (2012/2014).
Norteado pelo diálogo entre os saberes convencionais e não convencionais, teve como principal
resultado, sua apropriação por moradores do assentamento onde foi implementado, o Rosário,
além de servir de referência para outras comunidades do RN, do Movimento e da própria
universidade.
Palavras‐chave: espaços livres públicos, habitats dos assentamentos rurais, saberes
convencionais e não convencionais, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
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1

INTRODUÇÃO

No Brasil os grupos de assistência técnica, nas mais diversas áreas, destacaram‐se a partir da
década 1960, atuando junto a movimentos sociais urbanos e do campo. Com a instituição do
regime militar em 1964, a organicidade e atuação destes grupos expressavam as possibilidades
de atuação da resistência reprimida, mas não eliminada. Quanto à participação do saber técnico
e científico do profissional arquiteto e urbanista, destacava‐se, quase que exclusivamente no
mundo urbano, nas discursões sobre a moradia, a reforma urbana e a participação dos usuários
nas decisões sobre suas cidades, seu bairro, seu habitat. Algumas administrações no interior do
País, como Lages, em Santa Catarina (1977 a 1982), experiências pontuais de extensão nas
universidades, iniciativas de grupos de técnicos de superintendências regionais, de secretarias
estaduais e de organizações não governamentais criavam espaços de solidariedade e
participação, diante da realidade autoritária e contraditória.
Com o fim da ditadura a partir de 1986, parte das discussões da pauta da Reforma Urbana e das
agendas de lutas de organização e de demandas sociais foram incorporadas às ações
governamentais, outras distorcidas ou mesmo destruídas, de acordo com as correlações de
forças políticas engendradas na redemocratização do país. Na Conferência Mundial Habitat II,
em 1996, em Istambul, algumas experiências inovadoras, frutos de organizações não
governamentais e ou de administrações progressistas, como a de Fortaleza (1986 a 1999) e
Porto Alegre e São Paulo, eleitas em 1988 foram reconhecidas e referenciadas.
Quanto à assessoria técnica de arquitetura e urbanismo aos assentamentos do campo era
inexistente até o início dos anos 1990, apesar do fortalecimento dos seus movimentos sociais,
da necessidade da produção da moradia, da infraestrutura, dos serviços e espaços livres públicos
nas novas configurações de assentamentos humanos que voltavam a se estabelecer também no
meio rural, contrariando o fluxo migratório campo‐cidade. Eram fruto de conquistas, após
longos anos de repressão, esquecimento e descaso, vencidos gradativamente, pela pressão
popular, referendada desde a maior ação popular pró‐constituinte (1988), quando obteve mais
de 3 milhões das mais de 12 milhões de assinaturas das 122 propostas de emendas populares.
Por um lado, o desconhecimento da temática pelos movimentos do campo e órgãos
responsáveis pelas ações no mundo rural, por outro, despreparo e falta de recursos e
possibilidades de atuação dos arquitetos e urbanistas fora das áreas e necessidades urbanas.
Neste contexto, com a chegada do MST no RN, em 1992 e a solidariedade da ADURN, sessão
sindical do sindicato dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte‐UFRN, os
professores do Departamento de Arquitetura‐DARQ da UFRN, tomam conhecimento dos
problemas socio‐espaciais em seus habitats, tanto em seus acampamentos, como em seus
assentamentos formais. Cria‐se, então, a partir da iniciativa de professores de arquitetura e
urbanismo, em 1994, a parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e
o Instituto de Reforma Agrária e Colonização‐INCRA no estado do Rio Grande do Norte.
Atualmente organizado em Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat (GERAH), continua
assessorando o MST em suas discussões sobre as condições de vida nos assentamentos por ele
coordenados e, sobretudo, no desenho e construção coletiva de seus habitats. Criou e tem
desenvolvido para sua atuação o método “o desenho do possível” que, através de um processo
de planejamento participativo, considera como fundamentais: o método regressivo‐progressivo
proposto por Karl Marx e desenvolvido por Henri Lefebvre; a troca de saberes disciplinares,
científicos e populares, inspirada por Paulo Freire e Carlos Brandão; e a articulação entre os
espaços percebidos, concebidos e vividos das comunidades que habitarão os espaços a serem
planejados e construídos. Busca, também, articular a teoria à práxis, na dialogização realizada
permanentemente entre os diversos segmentos envolvidos com as obras e no estudo contínuo
das vivências, limitações, sonhos e possibilidades da comunidade parceira. Conta,
principalmente, com o acúmulo de conhecimento de outras experiências protagonizadas na
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área de arquitetura e urbanismo, só que em áreas urbanas. Entre essas, destaca‐se o Laboratório
de Habitação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Belas Artes de São Paulo
(Lab‐Hab), criado em 1982 com a proposta de apoiar movimentos sociais na luta por programas
habitacionais alternativos àqueles implementados pelo Banco Nacional de Habitação – BNH
(Bonduki, 2014), órgão central da política militar. Já após o fim da ditadura militar e agumas
conquistas com a constituição de 1988, dentre outros grupos de atuação no ambiente urbano,
o GERAH inspirou‐se, também, na atuação da organização não governamental “Centro de
Trabalhos para o Ambiente Habitado”, Usina, em São Paulo e o Grupo de Pesquisa em Habitação
e Sustentabilidade (HABIS). Inicialmente dedicados à área urbana, estes dois grupos passaram a
atuar também em áreas rurais, a partir dos anos 2000, crescendo com ações voltadas para a
área urbana e, a partir do surgimento de alguns financiamentos, rural e através do vínculo com
a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.
2

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERAH

A experiência aqui apresentada se deu através do programa de extensão “O verso do reverso na
construção do habitat do campo: gênero, participação e cidadania”, fruto da articulação dos
grupos “Gênero Corpo e Sexualidade” (GCS‐DAN), “Grupo de Estudos e Práticas Educativas em
Movimento” (GEPEM) sob a coordenação geral do GERAH.
O programa teve como elementos norteadores o diálogo entre os saberes técnicos e populares
e o direcionamento das ações da universidade para a melhoria das condições de vida de
comunidades rurais organizadas, atuando através das frentes cidadania, gênero e geração, meio
ambiente e planejamento e projeto de espaços públicos. Foi principalmente no contexto desta
última vertente que se deu a atuação do GERAH.
Através da experiência no acompanhamento da luta pela conquista da terra – e posteriormente
da habitação pelas famílias assentadas ‐ e a vivência nos habitats dos assentamentos
coordenados pelo MST, foi possível observar a carência de espaços livres coletivos onde a
sociabilidade já praticada, pudesse ter um lugar, aqui entendido de forma qualitativa e
constituído tanto por dimensões simbólicas, quanto por concretas.
Do ponto de vista da dimensão concreta desses lugares, sua qualificação – um dos objetivos do
programa – confirmaria sua apropriação enquanto espaço público, “[...] como o lugar da
realização concreta da história individual como história coletiva, pela mediação dos lugares de
realização da vida. O conceito de espaço público, portanto, liga‐se a uma práxis” (Carlos, 2001,
p.132)
A partir da reflexão sobre as necessidades e potencialidades de desenvolvimento dos espaços
do assentamento como resultado de uma gestão participativa, e com vistas a construir uma
referência para outros assentamentos do Movimento – e motivada por isso – o Grupo teve como
referência a utilização de materiais não convencionais, que fossem de fácil aquisição, e que
constituíssem soluções técnicas que incorporassem os moradores no processo de concepção e
construção da proposta de uma praça pública.
3 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS NO
ASSENTAMENTO RURAL ROSÁRIO
O lócus inicialmente escolhido para o desenvolvimento da experiência foi Assentamento Roseli
Nunes, no município de Ielmo Marinho (localizado no estado do Rio Grande do Norte), eleito
conjuntamente pelos grupos da UFRN, o MST e os parceiros do assentamento, onde já estavam
sendo construídas moradias em regime de mutirão assistido, assessoradas pelo GERAH.
Ainda nas primeiras etapas de apresentação, discussão da proposta e montagem de oficinas de
formação para a construção coletiva do espaço público, a escolha do universo de intervenção,
que parecia consolidar as relações de cooperação entre os agentes envolvidos no processo do
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mutirão, evidenciou conflitos nas relações assentados x Movimento e assentados x assessoria
técnica, traduzidos na ausência de participação dos assentados nas oficinas, descumprimento
de prazos e negação das técnicas construtivas previamente discutidas e acordadas.
Após a elaboração e aplicação de estratégias tanto por parte da assessoria quanto do MST –
exitosas se considerarmos o valor das discussões ali promovidas como ferramenta de
movimentação social, argumentação e contraposição de ideias, sugerindo reflexões e mudanças
das práticas; não exitosas, no entanto, sob a ótica da impossibilidade do resgate do
envolvimento dos assentados no programa – Movimento e assessoria decidiram retirar‐se do
assentamento, buscando dar continuidade à proposta em outra área.
Assim, o mês de novembro de 2012 marca o início do envolvimento do assentamento Rosário,
localizado em região limítrofe entre os municípios de Ceará ‐ Mirim, Pureza e Maxaranguape.
Este assentamento, que já tinha recebido assessoria técnica do GERAH na reforma de suas
habitações em 2007, foi envolvido através do seu reconhecimento físico e dos grupos sociais
existentes, bem como através da apresentação do programa ‐ seus objetivos, possibilidades e
limites de atuação, e das características da comunidade ali residente, suas habilidades,
preferências e expectativas.
A partir daí, já no início de 2013, o plano de atuação começou a ser elaborado através de
reuniões e discussões no assentamento e com base no resultado de uma enquete ‐ aplicada
pelas lideranças locais do próprio MST – que apontava como principal demanda o
desenvolvimento de formas de ocupação para jovens em seus momentos fora da escola, com
foco nas práticas esportivas e recreativas.
Na ocasião das reuniões preparatórias do plano de ação, as lideranças locais do Movimento e os
assentados também demandaram equipamentos de ginástica para idosos (popularmente
conhecido como academia da terceira idade) e uma biblioteca para dar apoio às atividades
escolares e incentivar a leitura entre crianças, jovens e adultos do assentamento. Esta última
demanda, particularmente, desdobrou a possibilidade de mais um plano de atuação dentro do
programa, uma vez que na época o GERAH tinha como um de seus membros uma estudante1
concluinte de biblioteconomia, que vislumbrou na demanda do Rosário a possibilidade de
estruturar seu trabalho de conclusão de curso.
Dando prosseguimento às discussões para a eleição da área intervenção, consideramos espaços
que possibilitassem a execução dos sonhos dos assentados e também aqueles que já fizessem
parte de suas práticas cotidianas, constituindo o espaço vivido (Lefebvre, 2000) pelos
assentados. Chegamos assim, à sugestão de uma área contígua às residências, com
equipamentos pré‐existentes e onde, apesar da falta de estrutura, já se davam práticas
cotidianas de lazer da comunidade.
Com a definição da área de intervenção, elaboramos apresentações (Figura 01) apresentando
referências de intervenções em espaços públicos, no campo e na cidade, todas concebidas e
executadas de forma coletiva, com materiais não convencionais, na tentativa de criar ou ampliar
o repertório das ações possíveis de serem realizadas através da atuação da comunidade
organizada.

1

A estudante Adriana de Araújo iniciou uma articulação com Departamento de Biblioteconomia da UFRN através da
professora Antônia de Freitas, que foi apresentada ao grupo e mostrou interesse nas possibilidades de atuação junto
à experiência. O desenvolvimento do trabalho restringiu‐se ao planejamento e indicação de diretrizes para a
organização da biblioteca, sendo necessária a continuidade do trabalho para adquirir o mobiliário e acervo necessário
para a sua efetivação.
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Figura1: Capa do material produzido pelo GERAH para apresentação de referências de embelezamento de
assentamentos com exemplo de placa de comunicação visual da Agrovila 5, no assentamento Pirituba II (Itapeva, SP).
Fonte: Borges, 2002.

Nesse espaço de troca de referências e discussão de idéias e técnicas construtivas, foi‐se
conformando a proposta de intervenção para criação de uma grande praça de atividades
diversas, que contemplava:
 reforma da sede de uma das associações locais – não utilizada como tal – para abrigar a
biblioteca;
 construção de uma praça com percurso para caminhadas, bancos, brinquedos e espaço
destinado à futura implantação de uma academia da terceira idade;
 construção de um campo de futebol;
 construção de um campo de vôlei de areia;
 arborização das principais áreas de permanência.
Na Figura 2, além da localização do assentamento, algumas etapas já concluídas da obra podem
ser visualizadas, como a praça (2) e campo de futebol (5).
Seguindo a proposta metodológica do projeto: realização do trabalho a partir de uma gestão
compartilhada e participativa; a equipe do GERAH elaborou (conforme ilustra a Figura 03), além
dos projetos e indicações de reforma e construção para leitura técnica dos pedreiros e mestre
de obra (mão‐de‐obra especializada do próprio assentamento), quatro oficinas de capacitação
para apreensão e aplicação das técnicas não convencionais para construção de calçadas com
meio fio em garrafa PET, bancos, brinquedos e arquibancadas com pneus, e uma última oficina
para a arborização das áreas de permanência2.
Tais oficinas aconteciam em dois momentos: o primeiro quando os integrantes do GERAH
apresentavam o material preparado, expondo e adaptando tanto a técnica construtiva, como
sua forma de apresentação, incorporando as sugestões e discutindo as dificuldades encontradas
pelos assentados. O segundo momento se dava com a continuidade da execução das etapas da
obra acompanhada pelos monitores – “oficineiros” ‐ do próprio assentamento, utilizando as
técnicas trabalhadas na primeira etapa, contribuindo para o engajamento da comunidade sem
distinção de idade e gênero, fortalecendo o sentimento de pertencimento à experiência como
beneficiário/usuário e, principalmente, como agente efetivo do processo – objetivo do método
de “pesquisação” utilizado pelo grupo.

2Paralelamente

e articuladamente às oficinas de embelezamento organizadas e ministradas pelos “oficineiros”do
GERAH e do assentamento Rosário, outras oficinas – com foco nas vertentes do programa: gênero, geração e
cidadania – foram promovidas pelos grupos GCS‐DAN e GEPEM.
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Figura2: Localização da área de intervenção com seus respectivos equipamentos. Fonte: GoogleEarthWikipédia
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1‐Mirim#mediaviewer/File:RioGrandedoNorte_Municip_CearaMirim.svg),
acessados em agosto de 2014, modificados pelos autores em setembro de 2014.

Figura 3: Exemplo de material produzido para a oficina de bancos de pneus e sua exposição. Fonte: GERAH, 2013.
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4

DESDOBRAMENTOS DO PROCESSO

O trabalho conjunto entre assessoria técnica, lideranças e bases do MST durante pouco mais de
um ano de atividades no assentamento Rosário proporcionou o enfrentamento de uma série de
dificuldades, o desenvolvimento de inúmeras reflexões e críticas e o vislumbre de um conjunto
de desdobramentos da intervenção e possibilidades de atuação futuras, dentre as quais as mais
relevantes para a ocasião, encontram‐se comentadas a seguir.
4.1 Os diversos tempos do processo
Como todos os projetos e programas de extensão de iniciativa universitária, a construção
coletiva deste grande espaço público no assentamento Rosário esteve inserida em duas lógicas
temporais diferentes, sendo a primeira delas a lógica do tempo burocrático, institucional, o
tempo de início e fim do edital do projeto e todas as implicações decorrentes disto, desde os
prazos de submissão da proposta inicial, do relatório final e prestação de contas, até o acesso
ao sistema (e recursos) para a compra de material de construção e a disponibilidade de cotas
para bolsistas.
A segunda lógica é a do tempo do projeto participativo em si, cujo andamento é quase sempre
diferente do primeiro, seja pela metodologia adotada, que enfatiza momentos de discussão e
reflexão (o processo mais do que o resultado final), seja pela reunião de um grupo bastante
heterogêneo de trabalho – o que por si só, já demanda mais tempo de articulação,
planejamento, afinação de ideias etc. ‐, e ainda pelos percalços encontrados ao longo do
caminho (mudança de área de intervenção, por exemplo) e a elaboração de estratégias para
contorná‐los.
A defasagem entre essas duas modalidades temporais foi mais sentida no “final oficial” (tempo
burocrático) do programa, quando ainda pendiam a finalização de algumas etapas da obra,
como a estrutura dos campos de futebol e de vôlei e da reforma da biblioteca e faltavam
bolsistas e recursos (veículo, combustível) para o acompanhamento da produção in loco.
4.2 A utilização de materiais e técnicas não convencionais
Metodologicamente, além da utilização de um processo participativo para a construção da
proposta, o programa incorporou como segunda premissa, uma das práticas recorrentes do
GERAH no desenvolvimento de suas propostas, a inserção de tecnologias não convencionais de
baixo custo e fácil apropriação pelos usuários.
Em trabalho anterior, o Grupo já havia verificado resistência dos assentados à incorporação da
utilização de materiais de construção como tijolos de adobe e painel de taipa no projeto de suas
habitações, o que pode ser facilmente compreendido já que muitos deles sempre viveram em
casa de taipa, “[...] referência que guarda em si, lembranças de situações que gostariam de
superar. Por isso o sonho dessas famílias é o que não lhes é tradicional e que representa uma
melhoria nas suas condições de morada [...]” (Borges & Medeiros, 2012, p.114).
No entanto, é também objetivo do GERAH a busca pela transformação dessas referências e
ampliação do repertório estético (sem desconsiderar o referido fator cultural/simbólico), de
forma a proporcionar mais alternativas nas modalidades de construção no campo, incorporando
propostas que dialoguem com seu entorno predominantemente natural, que respeitem a
disponibilidade de materiais da região e que, principalmente, barateiem o custeio das
intervenções, liberando recursos para a construção, por exemplo, de casas mais amplas ou
equipamentos de usos coletivos.
Nesse sentido, propusemos a utilização de garrafas PET (Figura 04, item 02) para composição
dos meios fios das calçadas da praça e a utilização de pneus (de diferentes diâmetros) para a
confecção de bancos, arquibancadas, canteiros e brinquedos. Mesmo com as discussões prévias
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sobre a utilização dos materiais, lideranças e bases do Movimento frequentemente
questionavam seu uso ‐ tanto do ponto de vista estético quanto estrutural, exigindo nosso
retorno às discussões iniciais e um novo processo de “convencimento” da viabilidade das
técnicas e materiais.

Figura4: Painel com diversos momentos do processo. (1): Reunião para oficina de calçadas; (2): Construção dos mios‐
fio das calçadas, durante oficina; (3) Momento de discussão e desenho dos percursos das calçadas na praça; (4) Oficina
de bancos de pneus; (5) Bancos de pneus esperando acabamento; (6) Oficina de brinquedos de pneus; (7) Oficina de
arborização; (8) Antiga sede de associação e nova biblioteca, no processo da reforma; (9) Vista parcial da praça com
bancos em primeiro plano, brinquedos e canteiros em segundo plano e ao fundo, igreja; (10) Vista da biblioteca;(11)
Vista do campo de futebol com estrutura do alambrado em andamento; (12) Detalhe de um dos brinquedos criados
pelos assentados. Fonte: GERAH, 2013 e 2014.

4.3 O processo coletivo de construção e a transformação das referências
Ratificando o que observou Medeiros (2013), sobre os processos de construção coletiva de
habitação em assentamentos do MST, as potencialidades do método de mutirão aplicado nesta
experiência revelaram‐se na compreensão dos assentados sobre as possibilidades de construção
de um espaço estruturadocoletivamente, compatível com as demandas locais, estimulando o
envolvimento cada vez maior das bases do Movimento para a construção de sua organicidade.
Apesar de a mobilização do assentamento e a consequente participação das famílias ter sido
decrescente, intensa no início da realização do programa quando ‐ ainda que não
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representassem quantitativamente as 120 famílias assentadas ‐ as primeiras oficinas reuniram
quase 30 pessoas entre homens, mulheres e crianças, e bastante reduzida na última oficina de
brinquedos – com apenas 5 pessoas ‐,já observamos alguns desdobramentos importantes do
Programa.
O primeiro deles é o fato de que mesmo antes da finalização do processo, durante as visitas de
acompanhamento da obra, já observamos o processo de apropriação criativa do espaço
coletivamente construído e também das técnicas propostas através da:
 construção brinquedos diferentes daqueles apresentados nas oficinas, seja pela forma, uso
ou principalmente técnica construtiva (ver na Figura 04 oitem 12);
 inserção de novos canteiros e plantio de mudas arbustivas, que não proporcionam sombra,
mas embelezam;
 organização do assentamento com o intuito de obter doações para complementação de
itens não contemplados pelo programa, como a grama do campo de futebol;
 organização do assentamento para cobrança de itens de responsabilidade da prefeitura
local, como iluminação do espaço público ali configurado e estruturação da escola do
assentamento.
5

CONCLUSÕES

Atingindo um dos objetivos introdutoriamente colocados, observamos o impacto positivo da
obra concluída na paisagem do assentamento (Figura 5) e a mobilização das lideranças locais
para apresentá‐la aos residentes de outros assentamentos e, inclusive, àqueles que ainda estão
acampados, esperando a concessão de terras para assentamento.
Segundo relato dos grupos de assentados e acampados que tem se organizado em as visitas à
experiência do Assentamento Rosário, a percepção da qualidade paisagística gerada pela
combinação da utilização de técnicas convencionais e não convencionais, e seu impacto na
qualidade de vida dos moradores, tem aberto o leque de referências das possibilidades de
intervenções nos assentamentos rurais coordenados pelo MST.

Figura5: Panorâmica da praça do assentamento Rosário, frequentemente utilizada para a prática de caminhada pelos
moradores. Fonte: GERAH, 2014.
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ABSTRACT: The main approach of this research was to understand, from qualitative interviews
and experiences in the occupation "Tijolinho Vermelho", the objectives and the ways in which
social movements have been working in the struggle for housing, specifically in the "empty"
structures which today make up much of the central area of João Pessoa. Organi‐ized by the
popular movement Terra Livre, the Occupation Tijolinho Vermelho lives in the old building of
the Hotel Tropicana (the object of this study), which was abandoned for over 10 years. From the
architectural survey of the study and a technical report object, it evaluated the state of the
building that is being claimed by the occupation, in order to verify the feasibility of implementing
EHIS these structures. We tried to also understand the legal means to legitimize the fight
through the rights guaranteed by the City Statute, while to criticize the limitations that it has.
Keywords: Fight for housing, occupation, live in downtown.
RESUMO: A abordagem principal desta pesquisa foi compreender, a partir de entrevistas de ca‐
ráter qualitativo e de vivências na ocupação “Tijolinho Vermelho”, os objetivos e as formas como
os movimentos sociais vêm atuando no processo de luta pela moradia, mais especificamente
nas estruturas “vazias” que hoje compõem o cenário da área central de João Pessoa. Organizada
pelo movimento popular Terra Livre, a Ocupação Tijolinho Vermelho reside no edifício do antigo
Hotel Tropicana (o objeto de estudo), que se encontrava abandonado há mais de 10 anos. A
partir do levantamento arquitetônico do objeto de estudo e de um laudo técnico, foi avaliado o
estado da edificação que está sendo reivindicada pela ocupação, no sentido de constatar a via‐
bilidade da implementação de EHIS nessas estruturas. Tentou‐se também compreender os
meios legais que legitimam a luta através dos direitos garantidos pelo Estatuto da Cidade, sem
deixar de fazer a crítica às limitações que o mesmo possui.
Palavras chave: Luta por moradia, ocupação, moradia no centro.
1
1.1

INTRODUÇÃO
Delimitação do problema

A inclusão expressa do Direito à Moradia no rol dos Direitos Fundamentais elencados pela Cons‐
tituição Federal de 1988, ocorreu em 2000, com a Emenda Constitucional nº26, quando houve
o reconhecimento expresso do Direito à Moradia como um Direito Social, o que implica em não
se tratar apenas de um Direito Fundamental, mas designa ao Estado a responsabilidade e a obri‐
gatoriedade jurídica na sua efetivação, e não apenas um compromisso moral. O Direito à Mora‐
dia tem, portanto, natureza constitucional e compõe, desta forma, o núcleo dos Direitos Sociais
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Fundamentais garantidores do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos princípios fun‐
damentais da República Brasileira.
Um dos maiores obstáculos à efetivação do Direito à Moradia nas grandes cidades brasileiras é
a prática da especulação imobiliária, quando um imóvel permanece inutilizado, descumprindo
sua Função Social, e em progressivo processo de deterioração, com a única finalidade de agregar
valor em função dos investimentos públicos em infra‐estrutura urbana realizados ao seu redor,
e assim gerar maior lucro a seus proprietários. A especulação imobiliária é, portanto, uma forma
indireta e desigual de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, e fator pre‐
ponderante na segregação sócio‐espacial e periferização das cidades, gerando a necessidade de
maiores investimentos públicos.
Foi consolidada e promulgada em 2001, sob nº. 10.257, denominada Estatuto da Cidade, e es‐
tabelece como uma das principais diretrizes da Política Urbana Nacional, entre outros importan‐
tes instrumentos, o combate à especulação imobiliária. Por outro lado, determina que os Planos
Diretores, cuja atribuição está restrita à esfera municipal, devem definir e caracterizar a Função
Social da propriedade urbana, e prever, no seu descumprimento, a aplicação dos instrumentos
urbanísticos preconizados no Estatuto da Cidade, entre eles o parcelamento, edificação ou uti‐
lização compulsórios, o IPTU progressivo, e a desapropriação com pagamento em títulos da dí‐
vida pública.
De acordo com Clichevsky (2000), os vazios urbanos são resultantes das formas de atuação das
políticas públicas e, sobretudo do mercado imobiliário, que induz a ocupação de áreas despro‐
vidas de infraestrutura, com altos custos de urbanização, e agrava a segregação sócio espacial,
uma vez que essas áreas são ocupadas por uma parcela da população pobre. Como consequên‐
cia disso, as regiões centrais, providas de infraestrutura, equipamentos e serviços, são subutili‐
zadas.
Em João Pessoa, assim como em outras capitais brasileiras, principalmente na segunda metade
do século XX, houve um rápido crescimento da cidade, caracterizado por uma expansão de
forma centrífuga, do que decorre a ocupação periférica com baixa densidade e pouca diversi‐
dade funcional e que culmina na migração da população do centro para novas áreas da cidade.
Hoje, a área central de João Pessoa conta com um grande estoque de imóveis vazios ou subuti‐
lizados que afronta a crescente demanda por habitação.
A respeito desses acontecimentos, afirma Scocuglia “As reformas urbanísticas das décadas de
1920/30 sublinharam duas problemáticas que seriam centrais para o Varadouro, na cidade baixa
e para o Centro histórico da cidade de João Pessoa até os dias atuais: a transformação em áreas
predominantemente de comércio e o processo posterior de esvaziamento das suas funções ha‐
bitacionais.” (Scocuglia, 2004).
Jacobs (2000) associa a degradação dos centros das cidades americanas à reprodução excessiva
de determinados usos. Segundo ela, a “autodestruição” da diversidade de atividades pode acon‐
tecer em ruas, pequenos nichos de vitalidade, quarteirões ou distritos inteiros. A partir daí, a
área é abandonada e os usos dominantes vencem. Todavia, “é uma vitória vazia”, cita a autora,
pois esse processo destrói a sustentação econômica e social mútua (JACOBS, 2000, p. 269). Em
outras palavras, a baixa diversidade de usos, sobretudo nas áreas centrais tomadas pelo comér‐
cio, é um fator que propicia a formação de vazios urbanos e imóveis subutilizados, pois a dimi‐
nuição gradativa do uso residencial culmina na falta de manutenção dessas áreas, que se tornam
obsoletas.
Em março de 2007 foi lançado, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, o programa Mora‐
douro que tinha o objetivo de transformar os prédios abandonados em edifícios residenciais,
possibilitando a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, através da habitação (CASTRO,
2006). Foi realizado um projeto piloto em sete sobrados “esvaziados” e em estado precário si‐
tuados na Rua João Suassuna, os quais abrigariam 35 apartamentos a serem financiados pelo
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Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos do Governo Federal e contrapar‐
tida da PMJP. No entanto, até então o projeto não foi executado e os sobrados permanecem
vazios.
Ainda no ano de 2007, uma área de aproximadamente 370 mil metros quadrados do Centro
Histórico da Cidade de João Pessoa, foi incorporada ao Patrimônio Nacional pelo IPHAN. A partir
desse momento, o tombamento em nível federal da parte mais antiga da cidade, cria expectati‐
vas sobre a sua requalificação, principalmente no que diz respeito à reutilização dos vazios ur‐
banos e imóveis subutilizados.
Muitas das ações realizadas nos últimos anos foram de caráter pontual e, mesmo estando inse‐
ridas em um contexto de políticas de revitalização, essas ações priorizaram o restauro de edifi‐
cações isoladas. Segundo Maia (2008), embora essas ações tenham melhorado as condições de
alguns exemplares arquitetônicos e trazido investimentos para a área, tais políticas não se sus‐
tentam sem o envolvimento da população local e sem a promoção do uso habitacional.
1.2

Histórico da ocupação Tijolinho Vermelho

No dia 19 de Abril de 2013, mais de 100 famílias sem teto, ocuparam o prédio do Antigo Hotel
Tropicana, localizado na Rua das Trincheiras, no centro, que se encontrava abandonado há mais
de 10 anos pelos antigos proprietários e em progressiva deterioração, descumprindo, dessa
forma, a necessária e constitucional função social da propriedade.
No mesmo dia da ocupação, em um dos quartos do antigo hotel, foram encontradas as plantas
arquitetônicas do edifício, além de vários documentos de cunho judicial, referentes a um pro‐
cesso judicial do prédio. Este foi permutado para a União por outros dois prédios em uma nego‐
ciação duvidosa, possivelmente fraudulenta, que foi objeto de ação civil pelo Ministério Público.
Soube‐se então que atualmente o imóvel pertencente à União.
Em pouco tempo, moveu‐se uma ação judicial de reintegração de posse por parte da União em
parceria com os antigos proprietários. Nesse meio tempo, o Terra Livre já vinha se organizando
para futuras ações de protesto, necessárias, segundo militantes do Terra Livre, para pressionar
as autoridades e divulgar para a sociedade a situação daquelas famílias.
Devido à grande repercussão que tomou os atos feitos pela ocupação, a decisão do juiz foi de
suspensão da reintegração de posse até que a questão jurídica, que envolve a situação de pro‐
priedade do imóvel, seja resolvida.
1.3

Objeto, objetivo geral e justificativa.

Assim, frente às discussões ora apresentadas, o presente estudo teve como objetivo pesquisar
o papel que os Movimentos Sociais vêem exercendo junto a estratégias integradas de reabilita‐
ção para habitação de interesse social na área central de João Pessoa‐PB, buscando identificar
seus potenciais e limites na busca pela efetivação do Estatuto da Cidade.
A partir do espaço aberto de interlocução e reflexão crítica entre pesquisadores e alunos da
UFPB, profissionais da área e atores sociais, foi produzido novos conhecimentos e propostas
políticas para a revitalização do Edifício Tropicana, localizado na área central de João Pessoa, e
sua adaptação em um empreendimento habitacional de interesse social (EHIS). Esta se reveste
de especial importância, em primeiro lugar, devido à necessidade de atendimento de uma signi‐
ficativa demanda, constituída e organizada por movimentos populares de moradia com amplo
histórico de luta que acompanha a crescente demanda habitacional; em segundo, trata‐se de
uma edificação que apresenta excepcional localização, próximo ao Terminal Integrado do Vara‐
douro, o maior da cidade, propiciando acesso direto a todas as regiões do município de João
Pessoa via transporte público.
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O edifício encontra‐se ocupado desde o dia 19 de abril de 2013 pela “Ocupação Tijolinho Ver‐
melho”, mas antes disso, o imóvel encontrava‐se inutilizado e abandonado há mais de 10 anos
pelos antigos proprietários e em progressiva deterioração, descumprindo, dessa forma, a neces‐
sária e constitucional função social da propriedade, de acordo com o Estatuto da Cidade.
Visando evitar o desvirtuamento da propriedade em puro benefício particular de poucos, a
Constituição Federal, em seus artigos 5º e 170º, determina que seja obrigação do proprietário
providenciar para que a propriedade atenda sua Função Social, sem a qual o Direito à Proprie‐
dade não pode existir.
“Visto que o elemento fundamental da propriedade é a utilidade, onde não houver utilidade
possível não pode existir propriedade.” (Rousseau, Sec.XIX)
Dessa forma, descumprida a Função Social, a propriedade deixa de ser resguardada pelo Direito,
tendo em vista que se descaracteriza enquanto Direito Fundamental. O Direito Fundamental à
propriedade está condicionado ao exercício da Função Social, de forma que não se pode deixar
de exercê‐la, sob pena de estar deslegitimada a propriedade, e ser plenamente possível a desa‐
propriação.
2
2.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análise documental e Levantamento arquitetônico

Este recurso metodológico se adequou aos objetivos propostos, uma vez que os documentos
são importantes fontes de registros, não apenas de acontecimentos, mas, também, de valores
e discursos de um grupo social em determinada época, exprimindo diversas formas de relações
sociais, inclusive os jogos de poder (RICHARDSON, 1989). Para o estudo em tela, foram conside‐
rados como materiais documentais válidos:





Documentos de gestão que relatem as atividades da Secretaria Municipal de Habitação
(Semhab) em atividade em João Pessoa, como relatórios, planilhas de planejamentos, etc.;
Materiais de divulgação, interna ou externa, da proposta do PAC II e outros programas de
habitação, como apresentações em power point, folders, artigos, etc.;
O levantamento arquitetônico do Edifício Tropicana;
Ata de Audiência Publica referentes à reintegração de posse do Edifício Tropicana.

A análise do projeto da Secretaria Municipal de Habitação de João Pessoa de Implantação do
PAC II não se fez necessário pois a análise dos materiais de divulgação da proposta já foram
suficientes para constatar que ainda não há intenções concretas por parte do Governo Federal
em investir na reforma das edificações vazias para adaptá‐las em Empreendimentos Habitacio‐
nais de Interesse Social.
2.2

Entrevistas

A abordagem metodológica eleita foi qualitativa. Foram realizadas 21 entrevistas semiestrutu‐
radas um período de até um ano após o primeiro dia de ocupação. A captação para as entrevistas
se deu através da identificação daqueles moradores mais atuantes. Todas as entrevistas foram
realizadas na residência dos informantes, a fim de favorecer os sentimentos de descontração.
O critério para o número de entrevistas foi o ponto de saturação do tema, além da quantidade
de material obtido e a viabilidade de análise. A aplicação de entrevistas ‐ técnica marcadamente
qualitativa ‐ foi de fundamental contribuição, na medida em que além de viabilizar a construção
narrativa dos entrevistados sobre o objeto em estudo, também permitiu esmiuçar questões
junto aos informantes sobre os conteúdos coletados nos documentos. Foram realizadas entre‐
vistas informais que permitiram o estabelecimento de conversas o mais espontâneas possível
com os sujeitos, permitindo a construção de suas narrativas.
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Como informantes chaves entrevistados, foram considerados os seguintes sujeitos:



Lideranças de Movimentos Sociais que estão em mobilização de luta por moradia em João
Pessoa;
Moradores da “Ocupação Tijolinho Vermelho”.

As entrevistas que iam ser realizadas com a Coordenação do Ministério Público e com o diretor
da Secretaria Municipal de Habitação não se fizeram necessárias pois suas posições se mostra‐
ram claras na Audiência Pública, que consta em Ata, um dos documentos considerados para
análise nesta pesquisa. Além das entrevistas, toda forma de diálogo com esses atores sociais
foram levadas em consideração para compor os resultados desse trabalho.
3

RESULTADOS

A partir de uma inserção na “Ocupação Tijolinho Vermelho”, junto ao Movimento Terra Livre
(MTL), pôde‐se perceber características inerentes a um determinado tipo de Movimento Social,
de acordo com a definição feita por MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011. O MTL se enquadra como
“Novos Movimentos Sociais”.
“...configurados, segundo autores marxistas, a partir de desdobramentos da questão social, fun‐
dados na contradição capital‐trabalho, são necessariamente oriundos da desigualdade gerada
na esfera produtiva; contrariamente, segundo autores acionistas, são entendidos como não
classistas ou transclassistas, configurando‐se a partir de identidades particulares de seus mem‐
bros, são fundados a partir das contradições operadas na distribuição do mercado (não mais na
esfera produtiva). (...) assim os chamados NMS não apresentam em geral uma clara visualização
de seus inimigos (a não ser no plano imediato) e as causas de fundo de suas situações particula‐
res, porém se identifica o Estado como alvo das demandas e pressões” (Montaño e Duriguetto,
2006, p. 339)
Ao longo da vivência na ocupação e da participação ativa na organicidade da luta local do movi‐
mento, pode‐se perceber que há uma intenção, por parte dos militantes, de debater e questio‐
nar a determinação econômica‐política posta, objetivando uma perspectiva de luta com uma
orientação revolucionária, que visa uma transformação da sociedade, porém os objetivos de
luta dos moradores já não estão diretamente vinculados à questão da exploração, mas ao acesso
ao consumo de bens e serviços, à defesa de direitos humanos, políticos e sociais.
Constatou‐se uma participação mais efetiva das mulheres na organização das tarefas cotidianas
do movimento, embora elas sejam também, em sua grande maioria, trabalhadoras, além de
mães e esposas. Além da formação com orientação emancipatória, o MTL busca também fazer
dentro da ocupação uma formação feminista, tendo em vista as agressões e opressões decor‐
rentes do machismo, presente na sociedade como um todo, mas principalmente e com maior
força nas comunidades mais pobres.
3.1

Entrevistas

Ao longo das assembleias, que acontecem com uma periodicidade mensal, notou‐se um desali‐
nhamento entre as propostas de reivindicações sugeridas por parte dos estudantes que acom‐
panham a luta e os anseios dos moradores. Aqueles entendem que a reivindicação do edifício
para que ele venha a ser reformado e adaptado de forma adequada à moradia deveria ser a
reivindicação principal, uma vez que essa reivindicação, se alcançada, além de resolver a de‐
manda específica da moradia para aquelas famílias, estaria não só abrindo um precedente, em
João Pessoa de uma vitória alcançada concretamente a partir de uma ocupação, como também
se alinharia com uma das principais e mais acertadas linhas de Pesquisa e Extensão da Universi‐
dade Federal da Paraíba e com diretrizes das atuais administrações públicas municipal e esta‐
dual, cujo objetivo é a recuperação da qualidade física e ambiental do centro da cidade de João
Pessoa, principalmente através do incremento do uso habitacional e serviços complementares.
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Já nas entrevistas individuais, pôde‐se perceber que muitos moradores da ocupação não reivin‐
dicam uma habitação nas estruturas do prédio, estando ali apenas para ser beneficiado pelo
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que tem sua fórmula sustentada por subsídios pú‐
blicos individuais, que permitem às famílias de menor renda comprar moradias ofertadas por
construtoras privadas. O modelo se completa com disponibilidade de crédito: quanto menor é
a renda, maior é o subsídio e menor é a parcela de crédito que entra para viabilizar a compra.
Tais moradores acreditam que o edifício não serve para moradia e alegam que preferem uma
casa nova.
“... dessas que a Prefeitura tá dando pra quem não tem casa, do Minha Casa Minha Dívida (risos).
Aqui ninguém respeita nada. As pessoal jogam lixo no corredor, em qualquer lugar. Fica tudo
imundo (...) o problema é que aqui os quarto são tudo colado um no outro. E tu pensa que as
pessoas querem saber se tu ta dormindo? Nada! Eles botam o som na maior altura... ” (Mora‐
dor).
Acredita‐se que os moradores, pelo fato de já terem passado por muitas situações que trazem
insegurança ao prédio, como o tráfico de drogas, doenças advindas do lixo etc, não conseguem
visualizar a possibilidade de uma vida segura naquele local. Não acreditam que aquelas condi‐
ções podem melhorar com as devidas reformas e regularizações das moradias no prédio.
“Minha filha, é porque você num mora aqui pra saber, quando a polícia bate aqui, eles num
querem saber se você é trabalhador ou não, pra eles todo mundo aqui é bandido... E quando
eles (os traficantes) trancam o portão aqui, ninguém entra, ninguém sai... E quando chove, você
mesma já viu como fica tudo alagado aqui, escorrendo água até pelos fio de energia, em tempo
de dar um incêndio e morrer todo mundo. Isso é porque, pra se esconder da polícia, eles vão lá
pro telhado e se esconde de baixo das telha...” (Morador).
Percebe‐se que tais moradores tem uma visão deturpada da qualidade de vida que se tem com
o tipo de moradia oferecida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, eles acreditam
que vão ganhar casa, porém a tipologia que está sendo construída hoje pelo MCMV, em João
Pessoa, é de prédio com térreo mais dois pavimentos; segundo, eles não conseguem visualizar
que a maioria dos problemas que eles enfrentam hoje, na ocupação, serão os mesmos, onde
quer que seja suas novas casas, porém com maior intensidade pois na periferia, onde estão
sendo construídos os empreendimentos do MCMV (a não ser aqueles que serão construídos
com recursos do PAC II, para uma demanda específica de famílias que serão retiradas de zonas
de risco em áreas do centro), o acesso às instituições de denúncia é muito mais difícil; terceiro,
eles não sabem ou não levam em consideração que os gastos com transporte público serão
muito mais elevados devido tamanha distância das habitações às possibilidades de desenvolvi‐
mento humano e devido a falta de integração das rotas de ônibus.
“(...) a verdade é que quem decide os terrenos em que as novas moradias serão construídas é o
setor privado. “As prioridades estão invertidas. A localização é ditada pelo mercado, que econo‐
miza no preço da terra ao levar os prédios para as áreas periféricas”, diz Thêmis. Além de obrigar
as pessoas mais pobres a viver longe dos centros urbanos, esse modelo obriga que o estado vá
atrás e construa uma infraestrutura que não existe nos terrenos escolhidos.(...) Mais uma vez,
quem ganha é o setor da construção civil, que será o responsável por essa nova malha de servi‐
ços.
As prefeituras têm alguma possibilidade de intervir nesse cenário. São elas que detêm os meca‐
nismos legais para garantir que a localização dos empreendimentos no espaço urbano. Entre
eles estão as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), que exige a construção de moradia social
em determinadas áreas, e o IPTU progressivo, que pode impedir que os proprietários deixem
seus imóveis vazios em áreas centrais das cidades. Mas isso depende de vontade política – con‐
trariar os interesses dos maiores financiadores de campanha não é fácil.” (PIRES, 2012).
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Ao mesmo tempo, há uma tentativa por parte dos estudantes, inseridos na causa, de conscien‐
tizar os moradores de que:
“...o direito básico e humano à moradia adequada, previsto em nossa constituição, vai além do
direito a quatro paredes e um teto. No habitar, a moradia adequada surge como elemento fun‐
damental para uma vida adequada. Ou seja, além de uma edificação digna, uma moradia ade‐
quada requer também o acesso à infra‐estruturar (água, esgoto, coleta de lixo, etc.) e principal‐
mente o acesso às oportunidades do desenvolvimento humano (educação, saúde etc) e do
desenvolvimento econômico, às oportunidades de trabalho, às oportunidades de sobrevivência,
de renda etc.” (Rolnik, 2011)
Portanto, a localização é um elemento central do habitar, porque é ele que permite que, a partir
da moradia, a pessoa tenha acesso a uma qualidade de vida adequada através da utilização das
possibilidades de recursos a sua volta. Dentro desse quadro, a Ocupação Tijolinho Vermelho
apresenta excepcional localização, próximo ao Terminal Integrado do Varadouro, o maior da
cidade, propiciando acesso direto a todas as regiões da cidade, via transporte público, além de
ser uma área com uma infra estrutura consolidada e tida como subutilizada.
Apesar de muitos moradores ainda serem resistentes à idéia de ganharem a moradia no próprio
prédio que estão ocupando, há aqueles que enxergam as vantagens de habitar no centro, e rei‐
vindicam por aquele espaço. Estes moradores geralmente participam e contribuem com as ati‐
vidades de formação da consciência, propostas pelo movimento.
3.2

Levantamento arquitetônico

Com relação aos aspectos físicos do edifício em estudo, este se localiza na Rua Professora Alice
Azevedo, na região central do município de João Pessoa, enquadrando duas esquinas de uma
das extremidades da quadra formada ainda pela Rua das Trincheiras e pela Rua Rodrigues Cha‐
ves.
Construído por iniciativa particular para finalidade hoteleira com estrutura de concreto armado
e alvenaria, o edifício é composto de pavimento térreo onde se localizam o acesso de pedestres,
áreas livres cobertas e não cobertas de uso comum, um pequeno espaço para estacionamento
de automóveis e área de lojas, mais dois pavimentos residenciais, servidos por um elevador e
laje de cobertura.
Constitui‐se em uma das extremidades do quarteirão, ocupando as partes frontais do terreno,
com um grande pátio interno. Os pavimentos, constituídos de lajes totalmente compartimenta‐
das, sem vãos livres, são compostos basicamente, e em números aproximados, por:
 um pavimento térreo, com 1.514 m2, ocupando as partes frontais do terreno, onde se loca‐
liza o acesso à Rua Professora Alice Azevedo e as ruas laterais, com áreas livres e áreas de
lojas;
 dois pavimentos residenciais, com cerca de 1.502,95m2 cada, totalizando a área de
3.005,9m2;
 lajes de cobertura;
 área total construída de 4.519,9m2, com testada de 83,60 metros para a mesma rua.
Na segunda Audiência Pública que discutiu a pauta da ocupação, o Terra Livre utilizou como
documento oficial, um parecer sobre a estrutura do antigo Hotel Tropicana, laudo técnico feito
pela Associação para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia (SCIENTEC) e assinado pelo
Prof. Dr. Normando Perazzo da Unversidade Federal da Paraiba (UFPB), simpatizante da causa,
atestando que o prédio apresenta bom estado geral com relação à superestrutura e alvenarias,
não indicando qualquer patologia importante neste sentido, visto que não apresenta trincas,
fissuras ou corrosão das armações que sugiram qualquer comprometimento estrutural.
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O documento atesta ainda que a maior parte da cobertura do último pavimento não possui laje,
apresentando forro de estuque e que deverão ser desprezadas e totalmente refeitas, em razão
de seu estado de deterioração e adequação ao novo uso, todas as suas instalações hidráulicas e
sanitárias, instalações elétricas, equipamentos em geral, como bombas e elevador, assim como
substituídas todas as esquadrias de portas e janelas, e grande parte dos revestimentos de piso
e de paredes internas e externas.
Em suma, a reforma necessária à revitalização do edifício e sua adaptação ao novo uso preten‐
dido, aproveitará apenas a sua estrutura, as alvenarias e parte dos revestimentos. Apesar do
ponto de vista estético estar bem deteriorado, as melhorias não seriam feitas com grandes difi‐
culdades.
Analisando todo o contexto e as plantas do projeto, resultantes do levantamento arquitetônico
do edifício, em um espaço de discussão e troca de conhecimento entre professores e estudan‐
tes, “Sofá”, que aconteceu em junho de 2013, proposto pelo Escritório Modelo de Arquitetura
e Urbanismo, TRAMA, chegou‐se ao consenso de que o edifício ora em estudo, é fisicamente
passível de adaptação para a finalidade de empreendimento habitacional de interesse social,
apresentando‐se viável à implantação das unidades habitacionais e de todas as instalações e
equipamentos necessários que garantam a segurança e o conforto dos futuros moradores.
Quanto aos aspectos legais, também apresenta viabilidade, pois reúne todas as premissas ne‐
cessárias ao atendimento da atual diretriz das administrações públicas no sentido de revitaliza‐
ção da área central da cidade, atende à preconizada destinação social da propriedade, e é pas‐
sível de atendimento das legislações urbanística e edilícia municipal.
Em uma vivência na “Ocupação Tijolinho Vermelha”, que aconteceu enquanto um Workshop na
linha temática (I) Ocupações, no seminário Internacional, Urbicentros#4 em dezembro de 2013,
proposto por Marina Queiroz Fontenele, pôde‐se realizar um espaço em que as circunstâncias
permitiram aprofundar o debate e a troca de conhecimentos, não só entre os estudantes e pro‐
fessores presentes, mas principalmente entre estes e os próprios moradores da ocupação, bem
como as lideranças do movimento. Na vivência, os estudantes puderam compreender melhor a
realidade das famílias, e entender as invisibilidades e contradições presentes no centro histórico
de João Pessoa.
A importância da continuidade dessa pesquisa está justamente na necessidade da realização do
projeto arquitetônico de reforma do prédio, o qual exercerá papel fundamental como ferra‐
menta para pressionar as instituições públicas. Porém, tal projeto não deverá ser imposto, de
forma que os ocupantes apenas se apropriem do mesmo e lutem pela sua efetivação. O processo
de construção do projeto deverá acontecer em parceria com os moradores da ocupação.
3.3

Análise documental

A análise da ata da Audiência Pública, de maio de 2013 serviu principalmente para compreender
o posicionamento da Superintendência do Património da União, da Companhia Estadual de Ha‐
bitação Popular, da Advocacia Geral da União (AGU), da Secretaria Municipal de Habitação, e do
Conselho Estadual dos Direitos Humanos, com relação à situação das famílias que compõem a
“Ocupação Tijolinho Vermelho”; além de servirem para melhor compreensão da situação legal
de posse do edifício e do processo de reintegração de posse movido pelo Hotel Tropicana S/A e
a União Federal.
A representante da Secretaria do Patrimônio da União bem como o representante da Advocacia
Geral da União tem opiniões técnicas de que o imóvel hoje não será destinado para fins de ha‐
bitação. Apresar do imóvel pertencer à União, este é objeto de lide e a AGU pretende o desfazi‐
mento da propriedade do prédio, que foi adquirido por permuta com o Hotel Tropicana/SA, a
qual foi questionada judicialmente pelo Ministério Público Federal (MPF) em razão de vícios que
existiam nessa permuta. A AGU se aliou ao MPF para proceder à anulação da permuta, que foi
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negada. O imóvel voltou então a ser de propriedade da União, mas esta continua questionando
este ato, recorrendo às instâncias judiciais. O imóvel portanto ainda está "sub judice". Os repre‐
sentantes da União têm, ainda, um posicionamento de criminalização do movimento por consi‐
derar ilegal o ato de invasão da propriedade.
O representante da Companhia Estadual de Habitação Popular entende que o princípio básico
do Estatuto da Cidade é que todo e qualquer imóvel tem que cumprir sua função social, “(...)seja
o imóvel da União ou de quem for, se há questões jurídicas, o cumprimento da função social é
preciso que aconteça, essa audiência procura buscar solução, tenta‐se que o imóvel seja utili‐
zado para Habitação de Interesse Social, passando a cumprir a sua função social, a CEHAP se
propõe, caso a União esteja disposta a ceder o imóvel à CEHAP, a angariar recursos junto ao
Ministério das Cidades e a partir disso poder promover, em parceria com o Movimento Terra
Livre, um programa de revitalização do imóvel e destinação para habitação”.
A análise da Ata da reunião do Grupo de Trabalho Estadual, instituído pela portaria n 009, de 06
de maio de 2009, com a finalidade de apoiar a destinação de imóveis da União à habitação de
interesse social no Estado serviu para constatar o posicionamento das entidades que compõem
o GTE, como o Instituto Costa Sol, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/JP),
o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/PB), o Movimento Nacional de Luta Pela
Moradia (MNLM), a Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONM), a União
Nacional Por Moradia Popular (UNMP), a CEHAP, dentre outros com relação à situação das fa‐
mílias da ocupação e a possível destinação do prédio à habitação.
Há um consenso entre os movimentos de que, resolvido o litígio de domínio sobre o imóvel e
constatado sua vocação habitacional, “as entidade não podem abrir mão do bem nem pro Es‐
tado nem pra prefeitura, nem pra outro movimento que chegue e ocupe porque se a tese for
ocupar, nós também sabemos fazer ocupação. Nós não fazemos ocupação em respeito ao GTE,
que foi criado para resolver esses conflitos nos estados. Todas as entidades que compõem o GTE
têm demanda habitacional. Não é o papel do GTE ceder a vez para outros movimentos. O grupo
de trabalho não pode ‘rasgar’ sua história de luta, porque se o critério para adquirir o imóvel
não for o GTE, mas sim ocupação, então nós uniremos forças com os demais movimentos para
também promovermos ocupações” fala representante da CONAM. Apesar dessa posição clara
de não reconhecimento do MTL, os movimentos são contrários à reintegração de posse.
Analisando a ata da reunião fica claro que as entidades prezarem pelo diálogo, mas ao mesmo
tempo reclamam da falta de celeridade nos processos de liberação dos terrenos, das complica‐
ções dos procedimentos, dos obstáculos e entraves burocráticos, dificultando a possibilidade do
déficit habitacional em João Pessoa vir a ser equilibrado.
Já o Movimento Terra Livre acredita que os movimentos podem fazer mais do que apenas dia‐
logar. O MTL mantém um diálogo com a Prefeitura, o Estado e com a União, mas acha válido as
ações diretas, pois considera que as ocupações são importantes não só no sentido de pressionar
para dar celeridade nos processos, como para dar função social ao imóvel e principalmente para
atender uma demanda habitacional que está na ordem do dia.
4

CONCLUSÃO

Conclui‐se que a configuração do ambiente urbano, bem como sua lógica evolutiva representam
correlações de forças que resultam de disputa entre atores e forças sociais que se apropriam do
espaço urbano. Entende‐se que o Estatuto da Cidade foi uma grande conquista para a história
nacional, mas infelizmente ainda não está sendo utilizado de forma efetiva para transformar o
intenso processo de urbanização desigual, injusta e predatória que assolou o país.
Entende‐se que desafio maior atualmente é pensar estratégias no âmbito de um dos princípios
fundamentais do Estatuto, que é a participação popular na construção da democracia participa‐
tiva.
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Assim, os Movimentos Sociais devem fortalecer o Poder Popular, organizando e articulando as
mobilizações em luta por moradia, reivindicando principalmente espaços da área central da ci‐
dade, que tem toda uma infra estrutura consolidada e tida como subutilizada, além de um
grande estoque de imóveis vazios, que afronta a crescente demanda por habitação.
Entende‐se que, se a “Ocupação Tijolinho Vermelho” for apenas um instrumento de pres‐
são para conseguir moradia através do programa MCMV, o movimento acaba alcançando ape‐
nas parcialmente seus objetivos, deixando de lado o que no fundo mais importa, nessa luta, que
é combater a forma predatória com a qual a especulação imobiliária tem barrado o direito à
cidade à população de menor renda.
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ABSTRACT: The interaction of ICT devices (smart phones, smart watches, tablets) and wi‐fi
connections and public open spaces (parks, gardens, squares, plazas, etc.) is not new but is
growing at a rapid pace. The consequences of this intertwining are not yet fully investigated, this
fact accompanied by rapid development and increasing application possibilities, challenges ICT
experts, urban designers and social scientists. Based on first analysis carried out within the
Project "CyberParks” we discuss (1) how ICT affect the use of public open space and what are
the risks, and (2) how ICT can provide support for improving the production and design of public
spaces. Hence, what is the contribution of ICT to transform our cities into more social
environments, rather than just more high‐tech? Therefore, aspects as entertainment, leisure
and recreation, social media and the use of public spaces for demonstrations or flashmobs, and
new elements of street furniture will be explored.
Keywords: ICT devices; public open spaces; street furniture; Project “CyberParks”
1

INTRODUCTION

We are used to see people relaxing outdoors with newspapers and books, and now increasingly
with smart phones and tablets. The digital has become part of our outdoor lives and that trend
is set to continue (Thomas, 2014). In this paper, we discuss the intertwining of digital media
technologies (smart phones, tablets, wi‐fi connections) with the public open spaces (parks,
gardens, squares, plazas, etc.). This discussion is based on a first knowledge and experiences
exchanges carried out within the Project CyberParks. The consequences of this relationship are
not yet fully investigated; this fact accompanied by rapid development and increasing
application possibilities, challenges ICT experts, urban designers, and social scientists.
The leading questions in CyberParks are twofold: first, how do ICT affect the use of public open
space, what are the risks, and how the concept of public spaces fit into the digital age. Second,
how can ICT provide support for those involved in the production and design of public spaces,
and what opportunities ICT offer to better understand the way people use and would like to use
these spaces. Hence, in CyberParks, several aspects of the relationship of ICT with public spaces
and urban design are being investigated. The first results show that ICT cause and enable
innovative outdoor social practices, which could challenge spatial and social experts to use them
in policies, design, and research in order to produce responsive and inclusive urban places.
Places those are attractive for different users, also for those who are more attached to ICT, and
spend nowadays a significant amount of their daily time online and indoors. This raises the
question how to link the real and virtual worlds without losing the benefits of both, what in our
case means to link new technologies into urban open space design to make its every day uses
more attractive and challenging, and inspiring people to live a more active life. All this should
happen without transforming urban spaces into high‐tech virtual realities, disconnected from
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nature and people, but taking advantage of the opportunities provided by modern technologies
to make cities even more people and environmental friendly. On the other hand, there is also
from the ICT’s perspective arises the question what kind of challenges new urban functions, uses
and design ideas bring for future ICT development.
1.1 The CyberParks Project
For finding adequate responses to all these questions and develop new ideas the Project
“CyberParks ‐ Fostering knowledge about the relationship between Information and
Communication Technologies and Public Spaces” has been developed. It is a network of 70
experts from different working fields and scientific domains, coming from 28 different European
countries and financed for four years (June 2014 – May 2018) under the COST‐Framework
(www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1306). Allowing networking, exchange, and
capacity‐building activities the COST Programme offers an ideal framework for exploring such
challenge. Bringing together a high number of researchers and practitioners working on related
fields, COST enables a regular scientific exchange as well as gathering the fragmented research
within scientific areas and countries.
The participants closely cooperate towards putting together the available knowledge from
different aspects and explore the intertwining from different perspectives. In order to bridge
the knowledge gaps and bringing up new ideas an emphasised interdisciplinary cooperation is
necessary, ensuring all possible and necessary interlinking between ICT‐based devices, public
urban open spaces and new values, lifestyles, and needs of people are being considered.
CyberParks acts through a transdisciplinary network of scientists, researchers, ICT experts, urban
designers, landscape architects, and stakeholders enabling a look at long‐term perspective and
a bigger picture of the implications, opportunities and challenges the amalgamation of the
virtual and real worlds pose. The project goals are sharing knowledge and experiences,
analysing, drawing lessons learnt and preparing the outcomes by in five trans‐disciplinary
Working Groups. These are: Digital methods, Urban ethnography, Conceptual reflection,
Creating CyberParks and Networking and Dissemination. The last works as a think‐tank and is in
charge of tailoring and organising knowledge transfer, young experts' platform, formulation of
research perspectives and follow‐ups. Further information about the project contents,
participants, and results can be seen at www.cyberparks‐project.eu.
2

DEFINING KEY TERMS

2.1 ICT – Information and Communications Technologies
The term Information and Communications Technologies (ICT) refers in this work to the different
forms of communication by computer technology and digital devices. This includes the Internet,
wireless networks, tablets and smart phones, and other communication mediums. ICT provide
society with a vast array of new communication and information capabilities. Among all those
opportunities the most important for this paper, and for CyberParks Project, is the
communication aspect. First, new ICT devices not only enable, but also strongly attract people
to communicate in real‐time with others, also in completely different locations. Second, for the
possibility of gathering information about places, they are going to or are already in, and of
sharing information about real places to build virtual ones, something that was not possible
before.
Social media is turning to be a big part of contemporary life. People more and more build and
maintain their social relationships through various social media, and this affects increasingly the
way they organise their everyday lives in the city. New socio‐spatial practices have emerged,
both on a collective level (flash mobs, the use of ICT in various political uprisings and riots, bike
and car sharing programmes), as well as on an individual level (the use of navigation systems
and recommendation software to find interesting places to visit. To this topic belong also the
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annotation of places through Twitter, Facebook or review sites such as Yelp, using smart phones
to arrange spontaneous meetings with friends or strangers, talking via mobile phones or
exposing private topics in public or on social networks, posting private photos, sexual desires,
and problems in school, etc.). For this reason, ICT is often studied in the context of how modern
communication technologies affect the interactions between people and society. The passion of
using technologies such as instant messaging, voice over IP, and video‐conferencing and similar
for immediate sharing information, experiences, and feelings brings completely new ways of
uses and behaviours of people, also in urban places. See a person talking to “itself” on the phone
or looking into mobile phone or tablet while walking or siting in an open space is even more
usual than see people talking to each other or observing the surroundings. Recently more
studies are devoted to negative aspects of this virtual interaction. Cyberbullying can be
mentioned as one example of threatening human behaviour or new form of aggression that has
increased among adolescents and adults during recent years in the virtual environment of the
Internet (Katzer, 2007; 2013, Fetchenhauer & Belschak, 2009).
The developments over the past thirty years transformed ICT into an inherent part of society. It
has grown into an important social medium. People build and maintain their social relationships
through various social media, and increasingly this affects the way they organise their everyday
lives in the city. New socio‐spatial practices have emerged, both on a collective level (flash mobs,
the use of ICT in various political uprisings and riots, bike and car sharing programmes), as well
as on an individual level (the use of navigation systems and recommendation software to find
interesting places to visit. To this topic belong also the annotation of places through Twitter,
Facebook or review sites such as Yelp, using smart phones to arrange spontaneous meetings
with friends or strangers, talking via mobile phones or exposing private topics in public or on
social networks, posting private photos, sexual desires, and problems in school, etc.).
Relevant for the work on the interaction between ICT and public spaces concerns the features
of ICT to allow on‐demand access to content anytime and from nearly anywhere. Hence, the
property to engage individual users as well as groups of people to interact and congregate online
and share information, and bring them to be outdoors, are relevant aspects.
2.2 Public Open Spaces
For our purpose public open space is to be understood as a collective term and in its broadest
sense, as an unbuilt space inserted into the urban fabric, planned, designed and managed with
particular purpose and used by the general public, regardless ownership or in terms of rights.
The network of public open spaces includes both the natural and built environment. Among
them are streets, squares, plazas, market places, parks, greenways, community gardens,
playgrounds, waterfronts, etc., each one playing a vital role in the city, whether for mobility, for
social life, for leisure and recreation, and/or on account of their scenic value and ecological,
environmental merits for nature and landscape preservation.
2.3 Green Spaces, Exposure to Nature and Physical Activity
Green spaces, a widely common type of public open spaces, are predominantly characterised by
a high percentage of vegetation and unpaved surfaces. Due to their characteristics and
multifunctional aspects, they represent irreplaceable foundation for most of the Ecosystem
services in urban areas, from cultural to regulating, supporting, and even provisioning.
Green spaces are known to make valuable environmental, social, and people’s well‐being based
contributions to the urban environment. The roles and benefits of green spaces are extensive
and multifunctional. Several authors have researched and reported on varied evidence of those
benefits and functions to a greater or lesser extent (summarised in Table 1). This extensibility
and multi‐functionality means that a green space can bring different benefits in different ways
to different users and with different results.
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Table 1. A simplified list of the benefits, functions, and values green spaces can provide. ( GreenKeys, 2008).

Ecological and
Environmental
Economic

Social

Structural

Natural resource, supports the protection of natural resources: preserves functions
of soil, water, flora and fauna, buffers climate, opportunities for enrichment,
biodiversity, wildlife corridors, etc.
Positive impact on business and property values, source of additional revenues for
the municipality (events, taxes on property, etc.), is the sum of values that people,
both individually and collectively, attach to nature
Outdoor activities, meeting places catering to all ages, popular value of being close
to nature, venue for events, fairs and concerts, fundraising, etc., nature
experiences, the “outdoor classroom”, building sense of place and society,
Quality of the urban landscape, visual aspects, effect on property values, promotes
the identity of a city or an area, defines urban character

Without having the intention of presenting an exhaustive list, but to illustrate their diversity, the
green spaces network in a city can potentially include tree‐lined streets, promenades and alleys,
green squares, plazas, playgrounds and market places, gardens and urban parks, greenways,
green belts, community and allotment gardens, waterfronts, churchyards and cemeteries, urban
woodlands and urban "wilderness”. Green spaces increase the aesthetic appeal, amenity and
values of the urban landscape, contribute to diversify densely built up and highly artificial urban
environment. They allow and maintain the presence of nature in the urban environment. Here
nature has a chance to develop. When integrated into the green infrastructure of the city, green
spaces contribute to the connectivity of habitats, enabling the propagation and protection of
species and biodiversity conservation. Aside from providing places to play, be active or relax,
relevant for this work is the property of green spaces in offering the contact to nature. Even
though they can be extremely manipulated, people still consider them part of the natural
environment. Berman et. al. (2008) demonstrated that, after just an hour interacting with
nature, memory performance, and attention spans improved by 20%. In UK Bird (2004) found
out that physical inactivity is a major preventable health risk, which affects about 60% of the
population. Palliative measures to promote the physical activity should be close to where people
live and with an emphasis on walking. As recreational walking is a suitable activity to increase
physical activity levels, it is also cheap to put into practice. What is not mention is the need of
suitable places – places safely accessible, with low levels of atmospheric and noise pollution. To
be able to offer such places, cities have to invest in their public open spaces what demands high
level policy and urban planning practice (Smaniotto & Hoyer, 2014).
2.4 Understanding the Publicness of Urban Open Spaces
Important for this work are those open spaces that have or could have value for enabling the
share of experiences, contributing to the called public life, the city's “publicness”, and
inclusiveness. The conceptualisation of these spaces as democratic spaces is associated with
"public domain", the network of spaces that belongs to the community and is freely accessible
for everyone (Smaniotto 2014). As they afford the common ground for communication and
information exchange, these are the social spaces where people can democratically meet
outdoors and interact with others as well as with the urban fabric reality. Public spaces, as the
stage of urban life, have the capacity of embodying multiple meanings. As social gathering
places, they enable the exchange between different social groups, independent of class, race
and ethnicity, gender and background, etc. They are places to express cultural diversity, to relax
or move, see and be seen or even be anonymous in a crowd (Thompson, 2002). The social
interactions are important for defining a sense of place, for contributing to the individual
physical, cultural, and spiritual well‐being, for the personal development and social learning and
for the development of tolerance (Thompson 2002, Šuklje 2010). In a political sense, they offer
a forum for political representation, display and action (Habermas, 1990), here known and
unknown people meet, here all strata of society encounter each other, here the formal and
informal relationships take place. For being ‘open‐to‐all’ (Thompson 2007, 2002), they are
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neutral territories, which could be inclusive and pluralist for accepting and accommodating
differences. This concerns also their use for public purposes, such as to hold collective
celebrations or to influence collective decision‐making (Storch, 2011). This brings about the
symbolic character public spaces can embody as representative of the collective and of
sociability (rather than individuality and privacy (Thompson 2002, 2007; Smaniotto Costa &
Schmitz, 2013).
Whyte (1980) pinpointed that what attracts people to public spaces are other people. If on the
one hand the quality of being an enabler of social interrelations confers to the public spaces a
positive connotation. On the other hand given the heterogeneous nature of the urban society
with distinguishing objectives and features in its social organisation, calls for demystify the
relationship between public space and social interaction, a relationship often seen with certain
romanticism (Smaniotto, 2014). The modern urban environment, in its complexity, is considered
one of the causes of the increasing social segregation; isolation and little involvement of people
together (Gehl, 1987). Observing how people use public spaces Hampton & Gupta (2008) come
to the conclusion that each user or group of users "privatise" their space, creating what they call
a cocoon. The space is not shared, but divided and shredded individually or collectively between
different users. Although invisible and limited in time, these cocoons reduce the likelihood of
serendipitous encounters, contradicting the common expectations for public behaviour.
Therefore, public spaces are arenas of multiple and sometimes competing interests, occupied
by people unequal in gender and social and cultural class (Thompson, 2002). They can as well be
locational and situational spaces of conflict among disputing interest groups and individuals
(Katzer, 2011).
3

INTERWEAVING PUBLIC OPEN SPACES WITH DIGITAL DEVICES

Is there a necessity, possibility, and feasibility to interlink public open spaces with digital
devices? Would not it be more suitably, especially for urban green spaces, to encourage a clearer
separation between “nature” and “high‐tech”, rather than search for their interweaving? Should
the “contacts with nature” be technology free? On the first glance, maybe the answer would be
“Yes” but … The interactions between digital and physical domains used to be considered as
largely separate; nowadays, with the increased profusion of wearable ICT, mobile connectivity
and interaction possibilities via social media, profoundly influence our conception of time, space
and place, social relationships, citizenship and identity. We were used to see people in urban
parks relaxing with newspapers, books but nowadays phones and tablets are commonly brought
along. The digital has become part of our outdoor lives and that trend is set to continue (Thomas,
2014), but with hitherto unknown consequences. It is necessary to understand and to study the
linking, and this means taking the challenge seriously and in a comprehensive approach.
The central foundation of our arguments is backed by existing knowledge and experience of
importance of public open spaces for urban sustainability. Several works highlighted the social,
ecological, and economic benefits of public open spaces, from a single as well as from a
cumulative perspective. Several authors examine the relationship between environment,
physical activities, and health. Recent works devote the analyses to some aspects of the
interrelationship between ICT and public spaces. Smaniotto (2013) listed several examples of
these interactions; De Lange (2013) explores the effect of ICT in a hybrid urbanism. Meyrowitz
(1985) and Hampton et al. (2009) report on social behaviour and social interactions under the
influence of ICT, Hampton & Gupta (2008) on the use of wi‐fi in public and semi‐public spaces,
Graham (2004) on the virtual city and cyberspace. Graham & Auguri (2007) make connections
among the virtual city, crisis of public space, social polarisation and the access to computers and
telematics, and Souza e Silva (2006) deals with the hybrid space, a mash‐up of real‐world spaces
with mobile technology. Recent research into the connections between technology and biophilia
(Thomas, 2013) concluded that the preponderance of nature metaphors, memes and images to
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be found in cyberspace (e.g. surfing the internet, twitter stream, the cloud, viruses, worms and
bugs) can be understood as a way by which users imagine virtual space as a familiar physical
ecology.
3.1 The real and virtual
The high levels of mobile phone and Internet penetration are underpinning a strong correlation
between the real (physical), and virtual (digital) domains, even if the use of digital tools for
personal and social interactions for increasing links to the real world remain unchanged. People
of all ages still need contact with nature (Louv 2005) and with other people, in order to develop
different life skills, values, and attitudes, to be healthy, satisfied with their lives and
environmentally responsible. Recent research into biophilic design, restorative environments,
nature deficit syndrome, and technobiophilia demonstrates that a green environment is
essential to well‐being in both analogue and digital surroundings (Thomas 2013).
3.2 Communication and activities
A relevant aspect of ICT is their ability to enhance communication with (potential) users and
allow creative participation and community formation. ICT can be a useful tool for scenario
simulations to enhance the attractiveness and responsiveness of the public spaces. Users can
share information, expose their opinions, needs and desires. GPS and other GIS supported
devices can greatly inform about usage‐spatial relationships. These pose a challenge for
spatial planers to respond creatively and holistically. ICT in public spaces may also bring
threats that should be taken into account like electronic aggression – as above mentioned,
from the users' view in regard to their needs as well as from the designer's open research
opportunities for meeting the social needs and public preferences. A high number of projects,
activities and initiatives take up aspects of interaction among users, ICT and social behaviour
(e.g. MobileCity, Cyberbullying, ISTME), others set up on ICT for spatial analyses, planning
methodologies and public involvement (Click Your Way, Behaviour Mapping, People Friendly
Cities), as well a series of urban games. Although ICT relies on interactions among users, very
little is known about ICT‐users related to public open spaces. Interventions of digital media
are supposed to change the perception of today and future public space role, design and
usage. In fact, what those changes mean for public spaces' character and design we are
unknown yet. For the moment the interactions of ICT and public spaces can be seem in three
different ways For each one some examples are given and discussed.
 The use of ICT devices in public spaces (phoning, texting, wi‐fi, gaming);
 The ICT as information transport media (internet, newsletter);
 ICT as a tool for social reporting and planning (e‐planning) ‐ this includes the possibilities the
ICT offer for connecting people on urban issues (e.g. for enhancing participatory processes).
4

EXAMPLES

There are different examples of blended digital/public open spaces, e.g. digital displays in cities,
wi‐fi provision in parks and squares, on‐the‐spot tourist information, broadcasting and
interactive art performances, urban games, etc. This list is not intended to be comprehensive,
but it does attempt to make sense of an enormous body of ideas and research that bear on the
topics of urban ecology, sustainable development and the effects of digital devices on them. At
present, these are novel, uncommon and diverse, but they are increasing. Even if they are not
goal‐oriented towards urban spaces, they influence the perception and use of such spaces,
adding new dimensions to their planning and design, e.g. new street furniture and park
elements.
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4.1 The use of ICT devices in public spaces: The WLAN in Public Spaces
The explosion of the Internet and the wireless access thereto has created incredible demands
for connectivity. In this context, mobile communication devices are important because they
enable users to access the internet outdoors. Until now internet is accessed mainly from home
and work place, but following semi‐public spaces as train stations, airports, hotels, etc., the
wireless local area networks are also reaching streets, squares and parks enabling laptops,
smartphones or tablets to get connected to the internet. The list of cities that already offer basic
Wi‐Fi service in hotspots located in public places is steadily growing; and includes world‐cities as
London, New York and Paris (fig. 1, fig.2).
Meanwhile, several websites support the finding of Wi‐Fi access points (or hotspots). Such
information is also already standard in online travel guides. Initially, and in many places Wi‐Fi
service has been installed and operated in public spaces by telecommunications operators, but
is increasingly taken over by local governments. Thus, the availability of this technology and its
access, partly free of charge, in public spaces can be seen as a social service provided by the
council. This can be of relevance especially for those who cannot afford a private high‐speed
service.

Figure 1. The city of Santos (Brazil) offers a free Wi‐Fi access on different public spaces, even on the beach promenade.
Maybe such indication signs could replace those of "Keep off the grass". (Smaniotto, 2013). Figure 2 For the European
Football Championship 2012 the host cities in Poland started offering several hotspots free internet access in public
spaces. Signs indicate the coverage areas, like here in the city of Poznan. (Smaniotto, 2013). Figure 3: The North Park
in Ljubljana (Slovenia), opened in 2009, was designed by IN.KA.BI office under the motto "Associated Books of the
World". Here multimedia portals offer reading on screens and listening of classics of world literature in their original
languages. A USB port also allows the broadcasting of own music ‐ what is an attraction for teens. A proposed Internet
access has not been implemented yet. (IN.KA.BI, 2010).

Wi‐Fi services in public places can be a feature to attract different and more users to sites leading
to a greater use of these spaces. Bringing more people outdoors can make public spaces more
alive, deserted places can be revived. More people improve also the safety of these places and
can mean diversity, thus contributing to reduce social inequalities and to increase cohesion and
tolerance. Since participating in real and virtual spaces can contribute to the public discourse,
which in turn can stimulate political action and develop more democracy. At the same time
perhaps none of these will happen, as internet and ICT may prevent existing public life making
private activities in public spaces shrink or diminish. The availability of Wi‐Fi hotspots does not
mean necessarily the access to information is greater or the dissemination and diversity of ideas
increase (Hampton et. al., 2009).
Wi‐Fi reaching public spaces is already challenging designers and landscape architects to meet
the needs of people living in an increasingly connected world. The Wi‐Fi hotspots do not require
only new signs to inform their existences (as Figure shows) but for making the use of ICT and
mobile devises outdoors more comfortable already new street furniture is being designed. This
new furniture could have further influence on the urban landscape. In Paris, six different kinds
of intelligent street furniture are being already tested. This includes the Digital Harbour, a kind
of open kiosk with a plant‐covered roof, equipped with swivel seats and tabletops designed for
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laptop computers. It offers free Wi‐Fi connection and recharging points for electronic devices.
In Belgrade, users of the Tašmajdan Park can recharge the batteries of mobile phones, tablets,
and multimedia devices with solar energy. Solar powered benches are planned to be installed in
Boston offering similar services (fig.3).
The ICT as information transport media: The Real City Virtual
As Cerveny (2009) points out the modern city is built not just upon physical and social
infrastructures, but also upon patterns and flows of information that are always growing and
transforming. Real cities can be found in the virtual world in different ways. In the internet a
series of online maps, satellite radar images, photo archives, panoramic views of streets and
buildings, both institutional and private, of the most diverse cities is available. This not only
facilitates the access to information, but it also permits new readings of the city and helps
citizens and planers to get a better grasp of reality. To the contemporary information culture
belongs already browser based active maps with geographical information systems (GIS) on the
internet (WebGIS).
Web portals offer another way to meet the real cities in cyberspace. Besides maps and images
service it is possible to undertake virtual tours through distant real landscapes and cities,
panoramic views of streets and buildings. Increasingly the panoramic views of streets are offered
from a viewer's eye position and not only from the bird's eye view, this allows users to go on
virtual walking tours through different cities and landscapes without leaving the physical
environment. One of the best‐known portals, the Google Street View on Google Maps is
increasingly offering virtual tours through green spaces, as through the Hyde Park in London or
High Line Park in New York.
Through the virtual tours people can get information, view, admire, and partly even experience
places that otherwise would not be possible. The possible benefits are many, from becoming
familiar with a place before an actual visit happens, to a deeper knowledge and widening
awareness. These virtual tours are far from being only imaginary trips to exotic places. Often
they meet practical objectives such as a preview of a real destination, or navigating to it using
an app on a mobile device.
4.2

ICT as a tool for social reporting: New Media, Social Interrelations and Public Spaces

ICTs also encompass a social component as they provoke changes in people's lifestyles, the way
they relate and communicate to each other. The social media and the so‐called social network
enable people having conversations online. These conversations can take a variety of forms, for
example, chatting, blogging, or sharing photos. The social media is increasingly affecting all
areas, from individuals to society, economy, and politics.
Even if the use of digital tools for personal and social interactions is increasing, building links to
the real world remain unchanged. One example can be seen in the feature called Places offered
by Facebook, one of the most successful social networks. An analysis made by Facebook based
on the meeting places of its users’ across 25 cities around the world revealed their most social
landmarks. In six of these cities, public spaces (squares, parks, gardens, and streets) are the most
popular venues for meetings, e.g. the Kurfürstendamm in Berlin or Times Square in New York.
This study brought the confirmation that the climate also plays a role in the lives of internet
users. In cities with warm weather, meetings take place outdoors, as in the Ibirapuera Park in
São Paulo, and in colder cities people tend to meet more indoors, in bars and clubs, like in
Moscow. Social media represents powerful tool for collective action, as it allows communication,
coordination, and information sharing at very low costs and with an incredible speed. These
features help to mobilise masses and emit callouts to meet at a certain place to demonstrate or
protest. In Brussels, for example, a group claiming for car‐free spaces, as well as more and better
public spaces in the Belgian capital uses Facebook to mobilise people to participate in the picnics
held on city streets.
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The actions that need public attention, such as demonstrations, strikes, sport events, or even
carnivals, require precisely the prominence that public spaces can offer. These events require
the immediacy of a live acting or the impact of the kinetic energy of a mass in motion. The Tahrir
Square in Cairo, the Taksim Square in Istanbul became worldwide known in this context. The
revolutionary movements of the so‐called Arab Spring revolutions of early 2011 calling for more
democracy and regime change were fostered by the use of modern means of communication.
Internet, social media, blogs, twitter, etc. were important drivers (Storck, 2011) allowing a fast
dissemination of information, ideas and even live and unofficial images of conflict areas. Public
spaces being indeed used in an "unconventional" manner with protesters and tents creates a
powerful medial image, as figure 4 shows. These "occupations" in fact evidence public spaces as
democratic places able to encourage appropriation in accordance to the users' needs and
aspirations. This appropriation embodies, at its core, the central idea of publicness. These
examples, in the author's opinion, clearly show that the public spaces do not become obsolete,
but anchored in ICT reaffirm their role as a democratic space in the contemporary connected
metropolis.

Figure 4: After demonstrating in the bank district of Frankfurt the Occupy Movement, which fights against social and
economic inequality, occupies in summer 2012 the lawns Friedrich Square in city of Kassel (Germany) during
Documenta 13, one of the most important contemporary art exhibitions in the world ( Smaniotto, 2013).

5

CONCLUSIONS

Improving the quality of the urban environment is an endless task. There is no sustainable city
or creative economy, if there are no healthy and liveable urban spaces. In a sustainable city, the
adjective "public" should not be only an appendix, but a quality and a request to appreciate and
recognise public spaces as places for individual and collective expression. Ensuring the network
of public spaces can provide a variety of benefits and opportunities for social interaction should
be a programme and council policy, and regard aspects as safety, accessibility, quality, and
design of these spaces. This calls not only for skilled professionals (i.e. landscape architects,
urban designers) able to accept the challenge to draw up convincing ideas and inclusive spaces,
but also politicians to prioritise the inclusion of quality public spaces in the urban agenda. The
challenge is how to make use of ICT to make urban open spaces even more public and inclusive
and to attract more people to live a healthier way of life. As none “is willing to give up the use
of machines” (Thomas, 2013), the question is how to integrate these in a healthier life style. The
quality of public spaces plays here a decisive role, since nobody will expend leisure time
outdoors if the environment is not attractive, accessible, and safe. Many people today support
the notion that every person, especially young people, has a right to access the internet, but
considering Louv’s (2005) maxim: The more high‐tech our lives become, the more nature we
need, we should also call for right to access the nature in a healthy urban environment. New
technologies will probably induce the creation of public spaces 2.0 then even the increasingly
virtual world will not waive the real architecture but with spaces that challenge convention
propel the cultural narrative. As Thomas (2013) says, CyberParks will be intelligent spaces
embedded with sensors and computers. The central challenge remains how to use digital
technologies to transform our cities into interactive landscapes and urban places, encouraging
involvement and better social environments, supporting sustainability, responsibility, and
knowledge about nature, people, and the city.
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ABSTRACT: This article refers to a study of the conditions of fire safety in the building of the
Faculty of Business Administration and Accounting from Universidade Federal Fluminense. Its
overall objective is to understand the conditions and fire safety, as specific: report them, con‐
trasting with current standards and proposing ‐ when necessary ‐ alternatives to mitigate them.
Instruments used: document analysis, interviews and semi‐open script, along with department
heads of departments and employees. The population served: students, teachers, servers and
external audiences). Data analysis was conducted in according to relevant legislation and the
results were scored item by item, with suggestions guided by the law and literature focused on
the theme. The results indicate that there are many problems encountered in that building, such
as: lack of equipment, fire escapes, signaling, among others. Some problems can be resolved
with simple measures, but others require public budget to adapt existing buildings.
Keywords: Security, Fire, Panic, Prevention.
RESUMO: Este artigo refere‐se a um estudo das condições de segurança contra incêndio no
prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal
Fluminense. Seu objetivo geral é conhecer as condições de segurança contra incêndio e, como
específicos: relatá‐las, contrastando com as normas, propondo – quando necessário ‐
alternativas para mitigá‐las. Instrumentos utilizados: análise documental, entrevistas e roteiro
semi‐aberto, aplicado a chefes de departamento, secretarias e funcionários. População
beneficiada: alunos, professores, servidores e o público externo). A análise dos dados foi feita à
luz da legislação pertinente e os resultados foram pontuados item a item, com sugestões
pautadas na legislação e literatura voltados à temática. Os resultados indicam que muitos são
os problemas encontrados naquele prédio, tais como: a falta de equipamentos, de escadas de
incêndio, de sinalização, entre outros. Alguns problemas podem ser resolvidos com medidas
simples, porém, outros necessitam de orçamento público para adaptar as construções já
existentes.
Palavras‐chave: Segurança, Incêndio, Pânico, Prevenção.
1.

INTRODUÇÃO

O artigo apresenta um estudo acerca das condições de segurança contra incêndio numa
Instituição de Ensino Superior, localizada na cidade de Niterói. Neste contexto, utilizou‐se como
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objeto de estudo o prédio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade
Federal Fluminense. Aborda‐se aqui, os aspectos necessários para a segurança contra incêndio
em prédios que foram construídos antes do Decreto‐lei nº 247 de 21/07/1975.
Assim, através de uma avaliação técnico‐científica (com base em documentos, registros
fotográficos, vistorias, checklist, e entrevistas junto aos responsáveis dos setores envolvidos), o
artigo busca evidenciar a importância em se adequar tais construções principalmente em virtude
do número elevado de usuários que por aquele espaço circula, aí inclusos: docentes, discentes,
servidores e comunidade local usuária dos serviços/projetos de extensão.
2.

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Constituição Federal de 1988, estabelece as competências em seu artigo 144, incisos e
parágrafos o seguinte:
“Art. 144 ‐ A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares…
§ 7º ‐ A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.”
Com a criação do Decreto‐lei no. 247 de 21/07/1975, o Corpo de Bombeiros passa a ter
atribuições para realizar estudos, planejar, executar e fiscalizar normas referentes à segurança
das pessoas e seus bens contra incêndio e pânico em todo o Estado do Rio de janeiro.
O decreto 897 de 21de setembro de 1976 regulamenta o decreto 247, que estabelece os
requisitos básicos para as edificações. É o chamado COSCIP. Ele fixa os requisitos exigíveis nas
edificações e no exercício de atividades no Estado do Rio de Janeiro.
O COSCIP trata da matéria referente às construções realizadas após a sua data de criação.
Porém, como existem construções anteriores a ele, foi criado o decreto no. 35.671, de 09 de
junho de 2004, que dispõe sobre a segurança nas edificações anteriores à vigência do COSCIP.
2.1.

Classes de Incêndio

O COSCIP, no artigo 82, I a IV, classifica os tipos de incêndio em classes A, B, C e D, onde se
identificam a construção como principalmente de Classe A (madeira, lixo, etc) e C
(equipamentos elétricos).
2.1.1. Sistemas de Prevenção a Incêndio
O Sistema de prevenção de Incêndios no Rio de Janeiro é regulamentado principalmente pelas
leis e normas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, além das normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes ao assunto.
2.1.2. Agentes Extintores
Segundo (Camillo Jr., 1999), os agentes extintores são substâncias químicas sólidas, líquidas ou
gasosas, que são utilizadas na extinção de um incêndio, disposta em aparelhos portáteis de
utilização imediata (extintores), conjuntos hidráulicos (hidrantes) e dispositivos especiais
(sprinklers e sistemas fixos de CO2). Os extintores podem ser divididos em portáteis (operados
por um único indivíduo), ou carretas (quando sobre rodas) exigindo dois ou mais operadores.
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2.1.3. Quantidade de Extintores
O artigo Art. 84 do COSCIP especifica que a quantidade de extintores será determinada no Laudo
de Exigências, obedecendo, em princípio, a tabela de classificação de risco em relação à
quantidade de extintores.
2.1.4. Localização e Sinalização dos Extintores
O COSCIP em seu art. 85, determina que a localização dos extintores levará em consideração o
seguinte:
“I – A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a mínima possível;
II – Boa visibilidade, para que os possíveis operadores fiquem familiarizados com a sua
localização;
III – Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique
acima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) do piso;
IV – A sua localização não será permitida nas escadas e antecâmaras das escadas;
V – Os extintores sobre‐rodas deverão sempre ter livre acesso a qualquer ponto da área a
proteger;
VI – Nas instalações industriais, depósitos, galpões, oficinas e similares, os locais onde os
extintores forem colocados serão sinalizados por círculos ou setas vermelhas. A área de 1m² (um
metro quadrado) do piso localizada abaixo do extintor será também pintada em vermelho e, em
hipótese alguma, poderá ser ocupada; e ainda só serão aceitos os extintores com selos em
conformidade com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seja de vistoria ou de
inspeção conforme as datas de vigência.”
2.1.5. Hidrantes
Segundo (CAMILLO JR, 1999), são três os tipos de hidrantes: os de coluna e os de parede e os
subterrâneos.
Os hidrantes de coluna e os subterrâneos são localizados na parte externa do prédio, calçada e
são ligados pela parte subterrânea. Já os de coluna ficam dentro das instalações do prédio e são
abastecidos através de tubulações que saem da caixa d’água ou cisterna.
2.1.6. Saída de Emergência
A NBR 9077 de 2001 define os tipos de escadas existentes: escada de emergência; escada à
prova de fumaça pressurizada; escada enclausurada à prova de fumaça; escada enclausurada
protegida; e escada não enclausurada ou escada comum.
A NBR 9077/2001, estabelece as medidas e os equipamentos que as escadas de emergência
devem possuir para um adequado e seguro escape.
2.1.7. Sistema de Iluminação de Emergência
O sistema de iluminação de emergência é tratado pela NBC 10898.
2.1.8. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Conforme (SEITO, 2008, p. 201), o sistema de detecção e alarme de incêndio é um conjunto de
equipamentos destinados a gerar um alarme ou uma ação automática de extinção quando um
de seus componentes entrar em atuação em função de um princípio de incêndio.
2.1.9. Sistema de Brigada de Incêndio
O Decreto nº 35.671 de 09 de junho de 2004, estabelece entre outros, em seu art. 2º, inciso IV,
que as edificações escolares cuja altura exceda a 30 metros ao nível do logradouro público ou
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da via interior licenciadas ou construídas antes do referido Decreto deverão ser dotadas de rede
de chuveiros automáticos do tipo “sprinkler” além de brigada de incêndio.
A Resolução SEDEC nº 279 de 11/01/2005 estabelece as definições dos tipos de brigada assim
como o seu dimensionamento de acordo com o tipo de edificação prescrito em tabela anexa à
Resolução.
2.1.10.

Sistema de Controle de Fumaça

A NBR 11836 de 1992 estabelece as condições técnicas mínimas, métodos de ensaios e critérios
de comportamento exigíveis a detectores automáticos de fumaça do tipo pontual. Assim como
a NBR 14880 de 2002 trata das saídas de emergência em edifícios – escadas de segurança –
controle de fumaça por pressurização.
2.1.11.

Sistema de Chuveiros Automáticos

Seito (2008, p. 265), o sistema de Sprinklers e o controle de fumaça atuam diferentemente. O
sistema de sprinklers controlará o tamanho do incêndio, assim reduzindo a quantidade de
fumaça gerada. Recomenda sua utilização junto com os exaustores de fumaça.
2.1.12.

Sinalização de Emergência

A NBR 13434‐2 de 2004– descreve as formas, dimensões e cores para a padronização de
sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
2.1.13.

Sistema de Pro teção Contra Descargas Atmosféricas

De acordo com a NBR 5419 de 2005, “...é um sistema que consiste em subsistema de captores,
subsistema de condutores de descida e subsistema de aterramento.”
3.

MÉTODOS

A área geográfica da pesquisa está localizada no Município de Niterói – Estado do Rio de Janeiro
– e, o objeto de estudo foi o prédio da Faculdade de Administração e de Ciências Contábeis da
Universidade Federal Fluminense, localizado no Campus do Valonguinho. Aloca os seguintes
cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Empreendedorismo, Hotelaria,
Nutrição, Odontologia e Turismo, além de diversos cursos latu e strictu‐sensu. Buscou‐se
investigar no referido prédio, não somente a existência de equipamentos de segurança, como
também, a sua adequação às normas existentes voltadas à garantia dos usuários no quesito
incêndio‐pânico, uma vez que cerca de 1000 pessoas utilizam o prédio no horário diurno e no
horário noturno tem‐se o número aproximado de 1640 pessoas. Tal fato deve ser evidenciado
devido a grande quantidade de pessoas ali presentes e o risco a que possam estar expostas. A
Coleta de dados teve uma duração de 146 horas. Quanto aos instrumentos utilizados, fez‐se uso
de fontes primárias (entrevistas, aplicação de um roteiro semi‐aberto e registros fotográficos
da edificação e seus equipamentos de segurança) e de fontes secundárias (análise documental,
pesquisa bibliográfica e em redes eletrônicas). As informações são originárias dos dados
fornecidos pelos atores envolvidos. No caso em tela, os coordenadores, diretores dos cursos e
outros respondentes por eles designados que foram importantes para o resultado da presente
pesquisa. A população e a amostra pesquisada está circunscrita aos diretores e coordenadores
assim como pessoas por eles designadas. As entrevistas e o roteiro semi‐aberto foram
diretamente voltados ao atendimento das exigências dos objetivos da pesquisa
4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados encontrados foram divididos por itens encontrados e confrontados com a
legislação de segurança contra incêndio conforme itens a seguir.
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4.1 Acessos
Os acessos em alguns andares estão obstruídos com móveis, plantas, blindex e grades (figuras 1
e 2). A Norma Brasileira NBR 9077/1993 no item 4.5.1.2 recomenda que os acessos devem
permanecer livres de obstáculos (móveis, divisórias, etc.) mesmo quando o prédio esteja
supostamente fora de uso. Os acessos obstruídos dificultam a passagem das pessoas em caso
de escape.

Figura 1: Corredor do 4º andar. Fonte: Santos et al, 2014, pág. 75 Figura 2: Grade nos corredores. Fonte: Santos et al,
2014, pág. 71.

4.2 Alarme de incêndio, brigada de incêndio, Sprinklers, iluminação de emergência, sistema
automático de detecção e sinalização
A utilização do prédio no horário diurno é mais intensa nos andares mais baixos (até o 5º. andar).
Cerca de pelo menos 1000 pessoas transitam neste horário (sem contar com a comunidade que
se utiliza dos serviços lá prestados), enquanto que no horário noturno são utilizados os andares
mais altos (do 6º. Ao 8º.) com cerca de 1640 pessoas entre docentes, discentes e servidores. Aos
sábados funcionam vários cursos de especialização e mestrado no horário diurno.
Não existe nenhum dos itens deste quesito no prédio em estudo. Como os andares até o quinto
andar ficam fechados no período noturno e aos sábados, a percepção do risco pela população
que está acima destes (sexto ao oitavo) poderá ser tardia em caso de necessidade de escape.
Isso porque muitos ficam em laboratórios e salas de aula, o que faz com que numa situação de
emergência fique difícil avisar a todos rapidamente.
O prédio enquadra‐se no artigo 2º. do Decreto 35.671/2004, que informa que as edificações
acima de 30 metros devem possuir Brigada de Incêndio além de Sprinklers.
Não existem luzes de emergência nem de sinalização. Em caso de falta ou desligamento da
energia do prédio, não é possível transitar pelo local (principalmente pelas escadas). A NBR
10898, que estabelece os requisitos mínimos para sistemas de iluminação de emergência e a
NBR 13434‐2 – descreve as formas, dimensões e cores para a padronização de sinalização de
segurança contra incêndio e pânico, o que não é atendido naquele prédio.
Não existe sistema de detecção. Assim, em caso de incêndio ‐ nos horários em que o prédio está
vazio ou à noite onde somente funcionam os andares superiores (6º. ao 8º.) – se houver um
incêndio nos andares inferiores, somente após algum tempo é que será percebido pela
segurança local que fica na parte externa do prédio ou pelos usuários que estejam no momento
. Por ser um prédio antigo, o artigo 1º do Decreto 35.671/2004 exige a instalação de alarme de
incêndio para prédios anteriores ao decreto acima.
4.3

Escada Enclausurada

A largura da escada é de 1,84m e possui somente um corrimão (figura 3). Em alguns pontos do
corrimão visualiza‐se a descontinuidade da madeira deixando exposto o ferro que se encontra
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com ferrugem. O COSCIP em seu art. 183 inciso VII, obriga a utilização de corrimão e o inciso VIII
que tenha mais de um corrimão quando a distância da escada for maior que 1,80m. O item
4.8.2.3 da NBR 9077/2001 estabelece que os corrimãos devem ser projetados de forma a serem
agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de
toda a extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade.
O chão é constantemente encerado e não possui nenhuma faixa antiderrapante. Não possui
abertura para ventilação nem tampouco iluminação de emergência. A NBR 9077/1993 em seu
item 4.7.1 g determina que as escadas devem possuir pisos em condições antiderrapantes.

Ausência de Corrimão

Figura 3: Escadas do prédio. Fonte: Santos et al, 2014.

As portas dos andares são do tipo corta‐fogo. Porém não dispõem de dispositivos de fechamento.
Ficam permanentemente abertas. No quinto andar a porta está encostada na parede (figuras 4
e 5). O art. 200 do COSCIP diz que as portas do tipo corta‐fogo leve deverão ser providas de
dispositivos mecânicos e automáticos de modo a permanecerem fechadas, porém,
destrancadas. Assim como a NBR 9077 /2001 no item 4.5.4.4 estabelece que as portas das
escadas devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a
permanecerem fechadas, mas não trancadas, no sentido do fluxo de saída, sendo admissível que
se mantenham abertas, desde que disponham de dispositivo de fechamento, quando
necessário.

Figura 4: Porta corta‐fogo do 5º andar. Fonte: Santos et al, 2014, pág. 110. Figura 5: Porta corta‐fogo do 4º andar.
Fonte: Santos et al, 2014, pág. 110.

4.4 Escada de Emergência
Não existem escadas de emergência. A única escada do prédio fica localizada na parte central,
atrás dos elevadores, conforme pode‐se observar na planta baixa de um dos andares (figura 6).
De acordo com a tabela 7 da NBR 9077/1993, o número de escadas exigido para ocupação classe
E1 com área de pavimento maior que 750m2, é de no mínimo duas.
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Figura 6: Planta baixa do 7o. pavimento. Fonte: Adaptado de SAEN

4.5 Extintores e Hidrantes de Coluna
Existem três tipos de extintores distribuídos (Água 11 unidades, CO2 7 unidades e Pó Químico 2
unidades). Com relação à distância dos extintores, o prédio está enquadrado como risco
pequeno, conforme observa‐se na Tabela 3 do artigo art. 84 do COSCIP. Em todos os andares os
extintores estão fora da validade de recarga. Alguns estão incompletos, fora de sua localização
normal (no chão, com obstáculos dificultando seu acesso ou em locais pouco visíveis) figuras 7
a 9. Conforme foi informado pelo setor que administra este serviço o contrato encontra‐se
vencido e estão providenciando nova licitação. A figura 7 demonstra que o vencimento não é
recente, o que é muito perigoso. A NBR 12962/1998 no item 4.1.2 trata da frequência das
inspeções.

Figura 7: Validade da carga vencida. Fonte: Santos et al, 2014. Figura 8: Extintor localizado no 3º andar. Fonte:
Santos et al, 2014. Figura 9: Extintor atrás das estantes. Fonte: Santos et al, 2014.

Nesta edificação existem hidrantes de paredes, num total de 8, sendo 1 (hum) por andar. Todas
as caixas estão sem os equipamentos necessários para sua utilização figuras (10 a 12) e as caixas
são pintadas em vermelho, mas não tem a indicação de INCÊNDIO. Não possuem vidro ou estão
quebrados em alguns casos figura (10), conforme exige o art. 28 do COSCIP. Não se pode afirmar
sobre as condições de funcionamento da tubulação nem se existe reserva técnica. Também não
foi possível confirmar a falta de um sistema de acionamento das bombas em caso de incêndio.
A maioria dos abrigos é utilizada para guardar materiais de limpeza, lixo, latas de tintas, etc.
figuras (10 e 11), o que vai de encontro ao que é exigido na NBR 13714/1998, no item 4.7.4 que
diz que os abrigos não devem ter outro uso além daquele indicado na Norma. Algumas caixas
ficam trancadas por meio de grades nos corredores, impedindo seu uso em caso de incêndio
figura (12). Tal situação está em desacordo com os Itens 2.1.1 – c e C.2.2‐a do item acima onde
informam que os hidrantes devem estar desobstruídos e sinalizados.
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Figura 10: Caixa de hidrante ‐ térreo: Madeira no Interior. Fonte: Santos et al, 2014. Figura 11: Interior do hidrante
no 5º andar. Fonte: Santos et al, 2014. Figura 12: Hidrante trancado. Fonte: Santos et al, 2014.

4.6 Pára‐Raios
O cabo do sistema de para‐raios passa junto a uma tubulação que parece ser de energia elétrica
na lateral esquerda do prédio (Figura 13). Próximo ao seu aterramento foram encontradas
madeiras e um aparelho de ar condicionado (figuras 14 e 15). O COSCIP em seu artigo Art. 165
exige que o cabo de descida ou escoamento dos para‐raios deverá passar distantes de materiais
de fácil combustão e de outros onde possa causar danos.

Figura 13: Sistema de Pára‐raios. Fonte: Santos et al, 2014. Figura 14: Aterramento do Pára‐raios. Fonte: Santos et
al, 2014. Figura 15: Ar condicionado ao lado do pára‐raios. Fonte: Santos et al, 2014.

5 CONCLUSÕES
No presente estudo vários fatores foram observados:
5.1 Acessos
Com relação ao que foi verificado no item 4.1 deste artigo e observando o quantitativo de
pessoas usuárias deste prédio, recomenda‐se: 1 ‐ a retirada dos materiais como também a
orientação da administração dos cursos sobre a importância de sua desobstrução; 2 – a abertura
total das grades durante os horários de funcionamento do prédio; e 3 ‐ a abertura das portas
blindex em direção às saídas.
5.2 Alarme de Incêndio, Brigada de Incêndio, Sprinklers, Iluminação de Emergência, Sistema
Automático de Detecção e Sinalização
Pelo fato de não existirem nenhum dos itens citados, recomenda‐se que sejam tomadas
providências no que tange suas instalações e criações.
Outro ponto extremamente relevante é a sinalização. Recomenda‐se a instalação de placas e
faixas fotoluminescentes em todos os andares e escadas. Indicativas do andar nas portas corta‐
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fogo, indicativas das saídas de emergência nos corredores, sinalização dos equipamentos
(extintores, hidrantes). Os rodapés podem ser pintados com tinta fotoluminescente ou utilizar
faixas fotoluminescentes para demarcação do corredor e das saídas. Os degraus devem ter
faixas antiderrapantes e fotoluminescentes
Nos elevadores, acima do botão para acionamento, deve‐se colocar uma placa proibindo sua
utilização em caso de emergência.É recomendável também sinalização de proibido fumar em
todos os andares.
5.3 Escada Enclausurada
Alguns problemas devem ser tratados, como a descontinuidade do corrimão, a instalação de
outro corrimão na escada, a recomendação para a equipe de limpeza não encerar os degraus, a
instalação de iluminação de emergência, assim como a colocação de faixas antiderrapantes nos
degraus. Recomendamos ainda a devida instalação de um sistema de fechamento das portas
corta‐fogo assim como a recolocação da que está fora do lugar.
5.4 Escada de Emergência
Recomenda‐se a instalação de escadas externas de emergência, se possível no final dos
corredores (figura 16).
Pára‐raios
(sugestão)

Janela

Escada de
emergência
(sugestão)

Janela

Escada de
emergência
(sugestão)

Figura 16: Sugestão para instalação de escadas de emergência. Fonte: Santos et al, 2014, pág. 119.

5.5 Extintores e Hidrantes de Coluna
Recomenda‐se a imediata licitação para ambos os casos, assim como não permitir que contratos
fiquem vencidos, a substituição/reposição de alguns componentes como lacre, mangueiras,
esguichos, etc., a desobstrução de alguns extintores e hidrantes e também a recolocação em
locais de fácil acesso, com a devida sinalização.
5.6 Pára‐Raios
Recomenda‐se que seja feita uma verificação/inspeção por especialistas, com relação aos riscos
apontados e instruir os gestores do perigo de se acomodar materiais próximos a este sistema.
Em havendo possibilidade, recomenda‐se a mudança dos cabos de aterramento do sistema de
pára‐raios para futura acomodação das escadas de emergência nas laterais do prédio, conforme
sugerido na figura 16.
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ABSTRACT: In accordance with the national context, the city of Natal (Rio Grande do Norte‐
Brazil) has, since the 1990s, made efforts to effect urban planning joint actions with social
housing and environmental protection. In this process emphasize the regulatory mechanisms
provided for in the Master Plan, including those applied to democratic management,
environmental protection and compliance with its social and environmental function, from
which we established a macro‐zoning which defines the spaces more and less suitable for
occupation ground. The Master Plan stands out to the Environmental Protection Zones,
occupying approximately 37% of the territory of the city and whose regulatory processes are still
in development and public discussion. This article addresses the descriptive method and
analyzes these processes, considering the involvement of different social actors, conflicts and
institutional capacity; finally identifies the major advances in efforts to realization of
environmental management of Master Plan.
Keywords: Urban Management, Areas of Environmental Protection, Natal/RN ‐ Brazil.
RESUMO: Em consonância com o contexto nacional, o município de Natal (Rio Grande do Norte
‐Brasil) tem, desde a década de 1990, empreendido esforços para efetivar ações de
planejamento urbano articuladas com as de habitação social e proteção ambiental. Nesse
processo destacam‐se os mecanismos de regulação previstos no Plano Diretor, entre eles os
aplicados a gestão democrática, à proteção ambiental e ao cumprimento da sua função
socioambiental, a partir das quais foi estabelecido um macrozoneamento que delimita os
espaços mais e menos adequados à ocupação do solo. Neste ganham relevo as Zonas de
Proteção Ambiental (ZPAs), que ocupam aproximadamente 37% do território e cujos processos
de regulamentação encontram‐se ainda em fase de elaboração e discussão pública. O presente
artigo aborda o método descritivo e analisa tais processos, considerando o envolvimento de
diferentes atores sociais, os conflitos e competências institucionais; por fim, identifica os
principais avanços nos esforços para efetivação dos instrumentos de gestão ambiental do Plano
Diretor.
Palavras‐chave: Gestão Urbana, Zonas de Proteção Ambiental, Natal/RN ‐ Brasil.
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1

INTRODUÇÃO

Desde a última década do século XX o município de Natal, localizado no estado do Rio Grande
do Norte, região Nordeste do Brasil, tem empreendido esforços para efetivar ações de
planejamento urbano articuladas com as de habitação social e proteção ambiental, as quais se
tornam visiveis na elaboração/aprovação de seu marco normativo urbanistico, em especial o
Plano Diretor instituido pela Lei 07/1994 (Natal 1994). Tais ações se inscrevem no campo dos
direitos humanos, sociais e ambientais estabelecidos pelo marco insitucional do país em vigor
pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade de 2001.
Desde a sua aprovação, este Plano Diretor tem sido objeto de várias atualizações e revisões,
sendo a última realizada no ano de 2007, que resultou na Lei 082/2007. Nessa Lei o Plano
mantém a base conceitual do seu antecessor, que se fundamenta no princípio da
sustentabilidade do ambiente construído, desde a perspectiva urbana e ambiental. Entre as
estratégias de gestão nele reafirmadas destacam‐se a gestão democrática da cidade, a proteção
ambiental e o cumprimento da função socioambiental do lugar. Além disso, em sintonia com o
marco normativo nacional, estabeleceu um sistema de gestão dos processos de decisão que
reafirma e amplia a participação social no planejamento municipal.
A partir desses mecanismos e considerando a vulnerabilidadee socioambiental do território foi
estabelecido um macrozoneamento que delimitou os espaços mais ou menos adequados à
ocupação do solo. Neste zoneamento ganham relevo a delimitação das Zonas de Proteção
Ambiental (ZPAs), fundamentada no reconhecimento dos direitos de todos os cidadãos à cidade
e ao meio ambiente equilibrado. Entretanto, o controle da ocupação humana nos espaços
delimitados como ZPAs, que correspondem a aproximadamente 37% do território municipal,
continua pendente das suas respectivas regulamentações, cujos processos encontram‐se ainda
em fase de elaboração e discusão pública.
Cabe salientar que esse ambiente normativo se defronta com a natureza dos processos de
ocupação do solo desses espaços, alguns com ações antrópicas avançadas, historicamente
consolidadas, expressas nos processos formais ou informais, de onde emergem diversos
conflitos socioambientais. No caso de Natal, tal cenário de conflitos revela‐se como uma das
características da sua paisagem, fato que dificulta a mediação para o reconhecimento de direitos
sociais e econômicos, sem comprometer o meio ambiente.
O presente artigo, objetiva analisar tais processos, considerando o envolvimento dos diferentes
atores, os conflitos de interesses e as competências institucionais que emergiram durante os
debates públicos. Para tanto, adotamos como procedimentos metológicos a análise dos
conteúdos normativos relativos ao sistema de gestão democrática presentes nos Planos
Diretores e das estratégias adotadas pelo municipio para a sua efetivação, tomando como
referência o esforço de regulamentação das ZPAs. Nesse contexto evidenciamos dois momentos
distintos: O primeiro, de forma resumida e introdutória, que se desenvolveu logo após
aprovação do Plano Diretor de 1994 e resultou na regulamentação de cinco ZPAs. O segundo,
desencadeado a partir do Plano de 2007, e que se desenvolveu em dois momentos: um isolado,
referente à ZPA7 e um em bloco envolvendo um processo de regulamentação de quatro ZPAs e
de revisão de outras duas já regulamentadas. A discussão desses processos realça em especial
as dificuldades institucionais de efetivar e consolidar o sistema de gestão aplicado a esses
processos, assim como de lidar com os conflitos que lhe são inerentes.
1.1

O município de Natal no processo de Planejamento

Discutir as estratégias de democratização da gestão urbana no município de Natal a partir da
efetivação (ou não) do novo desenho do seu marco normativo urbano e ambiental pressupõe a
compreensão da sua inserção no contexto das iniciativas nacionais para a sua efetivação, as
quais estão em sintonia com os debates e outras iniciativas governamentais mundiais sobre o
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redirecionamento do modelo de desenvolvimento urbano e territorial. De fato, desde a segunda
metade dos anos 1980 e da entrada em vigor do Estatuto da Cidade, discutido na década de
1990 e aprovado em 2001, a sociedade brasileira instituiu como premissa básica da política
urbana, a necessidade de incorporar a sustentabilidade urbana e ambiental em todas as suas
dimensões como sua principal diretriz. Esta orienta para a democratização do acesso ao solo
urbano com a garantia da “proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico” (Brasil 2001).
No município de Natal (Fig.1) a efetivação dessas premissas e diretrizes tem posto em evidência
as dificuldades de articulação entre as matrizes discursivas das políticas ambientais e urbanas,
assim como a natureza da ação dos agentes que produzem e consomem o espaço e que
expressam diferentes interesses. Estes têm se evidenciado no processo de construção e revisão
do seu marco regulatório urbanístico e ambiental, iniciado na década de 1990, entre eles, o
Código do Meio Ambiente de 1992 e o Plano Diretor de 1994, com destaque para os conteúdos
das propostas de regulamentação das Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs).
Para compreender a natureza dessas dificuldades e dos conflitos, faz‐se mister contextualizar as
especificidades físico‐ambientais, urbanísticas e paisagísticas do município, que está situado em
um sítio geográfico de notável fragilidade socioambiental e características singulares. Entre
essas se ressalta presença de ecossistemas primitivos como dunas, vegetação de mangues,
matas e restingas, além de uma diversidade de corpos d’água, que inclui as lagoas e os rios no
seu interior e o Oceano Atlântico na sua margem leste (Fig. 1). A singularidade dessas unidades
geoambientais no território fica mais evidenciada com a presença destacada do Rio Potengi,
incluindo o encontro da sua foz com o oceano. Este Rio divide o território em dois setores: de
um lado, a Região Administrativa Norte (RANorte); de outro, ao sul do rio, as outras três regiões
do município (Fig. 1). No contexto metropolitano Natal conecta‐se com os municípios de
Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim.

Figura 1. Localização Geográfica do Município. Fonte: Natal 2007, modificado pelas autoras, 2015.

Cabe salientar que grande parte das fragilidades socioambientais atualmente existentes no
município, muitas delas concentradas nas ZPAs, são decorrentes de um processo histórico de
ocupação do solo, que se acelerou a partir da década de 1970. Por outro lado e em decorrência
disso, o debate sobre a necessidade de proteção à paisagem e dos componentes ambientais
referidos têm estado na agenda dos movimentos sociais (comunitários e ambientalistas) desde
finais da década de 1980, quando a ação do capital imobiliário nas faixas litorâneas, associada
ao crescimento do turismo ficou mais acelerada. Desde então, Natal tem sido cenário de
diversos conflitos, cujos conteúdos evidenciam as dificuldades de conciliação entre os interesses
do crescimento urbano, apoiados nos interesses econômicos ou nas necessidades social por

1807

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

moradia; e de outro, a necessidade da proteção ambiental. Entre as preocupações dos
movimentos sociais e das estruturas governamentais sobre a degradação do meio ambiente
destacam‐se as elevadas taxas de impermeabilização do solo, a contaminação das águas
subterrâneas que abastecem a cidade e sua Região Metropolitana, e de outros corpos d’agua,
os alagamentos nas áreas vulneráveis, a erosão costeira, entre outros. Além de estarem
presentes nas agendas dos movimentos sociais, essas preocupações também foram destacadas
no “Plano de Desenvolvimento Sustentável para Natal e sua região metropolitana” elaborado
em 2008, mas nunca efetivado. Nesse contexto se insere o marco normativo urbanístico e
ambiental do município em construção/consolidação desde 1994, cujo zoneamento territorial
reconhece as fragilidades ambientais e a necessidade da proteção das áreas implicadas. As
estratégias desenvolvidas para a efetivação dessa proteção, que ainda estão em curso e têm
provocado reações dos movimentos sociais, constituem o objeto de discussão da próxima seção.
2

AS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: CONTEXTO NORMATIVO MUNICIPAL

Consolidado pelo Estatuto da Cidade (Brasil 2001), a inserção do instrumento Zonas de Proteção
Ambiental no marco normativo de Natal introduziu avanços significativos no sistema de
planejamento e gestão municipal, em especial na proteção das áreas mais vulneráveis e que
estavam em processo (ou sob ameaça) de degradação. Considerado como um instrumento de
gestão urbana inovador no país, o Plano Diretor de Natal de 1994 (Natal 1994) incorporou as
diretrizes constitucionais de democratização do acesso a terra e à cidade, assegurando, entre
outros direitos, a ampla participação popular na gestão do território e a proteção do meio
ambiente como prerrogativas essenciais à efetivação do direito à cidade sustentável.
Salienta‐se, entretanto, que o impulso do marco legal de 1994 no campo da proteção ambiental
não foi desvinculado do processo histórico. Conforme referido na introdução do artigo havia,
pelo menos, duas décadas que o movimento social demandava ações institucionais efetivas
nessa dimensão do planejamento territorial especialmente, a partir do debate que se instalou
na cidade sobre os impactos da construção via Costeira nos finais da década de 1970. Como
resultados dessa discussão destacam‐se a instituição do Parque das Dunas em 1977, que teve o
seu plano de Manejo aprovado em 1989 e as referências incluídas no Plano Diretor de 1984
(Natal 1984) aplicadas à proteção das unidades naturais de grande vulnerabilidade ambiental e
da paisagem. Segundo Duarte, 2011, alguns estudos também identificam o nascedouro dessas
ideias no Plano Diretor no Município de Natal de 1974 (Natal 1974), nas referências sobre as
áreas prioritárias de “fragilidade ambiental”. Segundo Ataíde et al, 2013, apesar de ser
considerado tímido e pouco eficaz no efetivo controle ambiental do município, este Plano
colocou em evidência a função de alguns desses espaços na paisagem natalense e no equilíbrio
dos ecossistemas (dunas, mangues e outros) presentes no município e os incorporou ao seu
zoneamento funcional, classificando o atual Parque das Dunas e o Morro do Careca como Zonas
de Preservação Permanente. A maioria dos espaços delimitados como ZPAs no Plano Diretor de
Natal/1994, posteriormente regulamentadas e ou delimitadas no Plano Diretor de 2007, já
constavam do zoneamento do Plano anterior.
Segundo o Plano Diretor vigente, em seu artigo 17 (Natal 2007) as ZPAs integram o seu
macrozoneamento e, como um dos seus eixos estruturantes, se aplicam as “áreas na qual as
características do meio físico restringem o uso e a ocupação visando à proteção, manutenção e
recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos,
turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos do município.” O macrozoneamento vigente
orienta‐se por uma classificação do controle de ocupação do solo em dois níveis: o macro e
micro. No nível macro, estabelece três zonas sendo duas passíveis de ocupação mais e menos
flexíveis: Zona adensável e Zona de adensamento básico, e a Zona de Proteção Ambiental (ZPA)
aplicada às frações territoriais de elevada fragilidade ambiental; e no nível micro as Áreas
Especiais de Interesse Social (AEIS) aplicadas às frações territoriais de elevada precariedade
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urbanística e de vulnerabilidade social e econômica. Nesse sentido, as Zonas de Proteção
Ambiental, conforme destaca Ataíde et al, 2013, compreende um tecido urbano descontínuo,
representado por dez parcelas territoriais que guardam as características referidas, estando
distribuído em todas as regiões administrativas do município.
Sobre a distribuição desses espaços no município (Tab. 1), observa‐se uma maior concentração
na RANorte que abriga duas das maiores ZPAs (setor A da ZPA8 e ZPA9), ocupam,
respectivamente, 9,41% e 4,35% do seu território; e o Parque das Dunas (ZPA2), que se expande
pelas RAs Leste e Sul e ocupa sozinho 6,41%. Vale destacar, ainda, os espaços delimitados pelas
ZPA1 e ZPA4, localizados de forma parcial ou total na RA Oeste, que ocupam 8,20%. Somadas,
as superfícies dessas ZPAs, correspondem 36,81% da superfície do município.
Tabela 1. As ZPAs no território municipal e estado das regulamentações (março de 2015)
ÁREA DAS ZPAS /
ÁREA DAS ZPAS
ZPAS
SUPERFÍCIE DO
REGIÕES‐RAS/BAIRROS ENVOLVIDOS
(ha)*
%
MUNICÍPIO (%*)
ZPAS REGULAMENTADAS

ZPA 1

703,39

11,34

4,17

ZPA 2

1.080,17

17,41

6,41
(Parque das Dunas)

ZPA 3**

151,13

2,44

0,90

ZPA 4**

649,55

10,47

3,85

ZPA 5

191,07

3,08

1,13

RA Oeste e Sul / Cidade Nova,
Candelária e Pitimbu
RA Leste e Sul / Mãe Luíza, Tirol, Nova
Descoberta, Lagoa Nova, Capim Macio
e Ponta Negra
RA Sul / Pitimbu
RA Oeste / Felipe Camarão, Guarapes e
Planalto.
RA Sul / Ponta Negra.

ZPAS NÃO REGULAMENTADAS / EM PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO

ZPA 6
ZPA 7

363,17
107,04

5,85
1,73

2,15
0,64

ZPA 8

2.209,71

35,61

13,11

ZPA 9

734,10

11,83

4,36

ZPA 10
TOTAL

14,81
6.204,14

0,24
100,00

0,09

RA Sul / Ponta Negra
RA Leste Santos Reis
RA Norte e Oeste/Potengi, Redinha e
Salinas, Quintas, Nordeste, Bom Pastor,
Felipe Camarão e Guarapes
RA Norte/Lagoa Azul, Pajuçara e
Redinha
Mãe Luíza
36,81

Notas: *Valores arredondados a partir do relatório IBAM (2010). A área do município de Natal corresponde a
aproximadamente 168,53 km2 (NATAL, 2010). ** ZPAs regulamentadas com base no PDN 1994, atualmente em
processo de revisão. Fonte: Ataíde et al (2014) partir de Ataíde, 2013 e Ministério Público do RN, 2010.

Entretanto, passados mais de 20 anos desde a introdução do instrumento no Plano Diretor de
1994, apenas cinco ZPAs foram regulamentadas durante a vigência deste plano e encontram‐se
submetidas a alguma regra de controle urbanístico e ambiental. Entre as não regulamentadas
ou com regulamentação diferenciada, como as identificadas na Tabela 1 e na Figura 2, se
encontram dois grandes maciços dunares com cobertura vegetal de remanescentes da mata
atlântica, denominados “Parque Estadual das Dunas” e “Morro do Careca” que correspondem,
respectivamente, as ZPAs 2 e 6. O primeiro não é regulamentado por lei municipal, mas é
protegido pela legislação ambiental estadual, onde é classificado como Unidade de
Conservação. O segundo está com o seu processo de regulamentação em curso e possui também
duas outras indicações (esferas estadual e municipal) para ampliação da sua proteção na mesma
categoria de Unidade de Conservação.
Segundo Duarte, 2011, algumas ações administrativas e legislativas colocaram em evidência um
processo de fragilização da proteção legal desses espaços em razão da legislação vigente e
flexível ou pelas omissões no próprio processo de regulamentação das áreas. Acrescente‐se a
isso, a falta de determinação para efetivar o modelo de gestão desenhado pelo Plano Diretor,
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que pressupõe um processo de planejamento dinâmico, de modo a manter atualizado o
monitoramento e a vigilância dos processos de ocupação ou as ameaças de degradação que se
manifestam continuamente nesses espaços, evidenciando uma diversidade de conflitos, e, por
conseguinte, novos desafios nos processos de regulação desses espaços.

Figura 2. ZPAs regulamentadas e não regulamentadasdo no macrozoneamento do Plano Diretor de 2007. Fonte: Natal
2007, modificado pelas autoras, 2015

Ressalte‐se ainda que embora os assentamentos informais estejam distribuídos em todo o
território municipal, um número considerável deles se localiza nas áreas delimitadas como ZPAs,
e destas, predominam as ocupações nas 4, 8 e 9, o que realça o comprometimento ambiental
das mesmas e os conflitos socioambientais ali existentes.
3

OS PROCESSOS DE REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS – ESTRATÉGIAS INTITUCIONAIS E
INTERESSES DA CIDADANIA EM CONFLITOS

Os processos de regulamentação das ZPAs se traduzem como importantes estratégias do novo
desenho de planejamento urbano e ambiental do município na perspectiva da efetivação do
direito a cidade sustentável e ao meio ambiente equilibrado e fundamentado no princípio da
democratização da gestão. Conforme referido anteriormente, eles se realizaram em dois
momentos: o que foi desencadeado a partir das primeiras indicações do Plano de 1994 e o mais
recente, a partir das delimitações do Plano de 2007. Por outro lado, observando‐se esse marco
temporal, constata‐se a lentidão dos processos e, por conseguinte, as dificuldades para a
efetivação dos objetivos referidos.
Entre os Planos Diretores de 1994 e 2007, cinco ZPAs foram regulamentadas (ZPAs 1, 2, 3, 4 e
5), sendo a ZPA2 do Parque das Dunas, regulamentada por meio de Lei estadual através do seu
Plano de manejo. Os seus processos de regulamentação observaram a estrutura de gestão então
vigente, que não previa a realização de audiências públicas. Com isso, a participação popular na
discussão das propostas ficou restrita ao Conselho de Planejamento e Meio Ambiente
(Conplam), que funcionava como principal órgão consultivo e deliberativo na gestão dessa
matéria no âmbito executivo municipal, para posterior envio ao legislativo (Câmara Municipal
de Natal). Naquele contexto, as contribuições da sociedade sobre as propostas ficavam restritas
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as oitivas dos conselheiros junto às suas respectivas entidades e a discussão no âmbito do
conselho, onde se evidenciavam os conflitos de interesses sobre o uso e a apropriação dos
espaços delimitados nas ZPAs.
A partir da vigência do Estatuto da Cidade e do início dos debates com vistas à elaboração do
novo Plano de 2007 inicia‐se, também, o processo de regulamentação das outras cinco ZPAs.
Este foi iniciado com a proposta da ZPA 7, (Fortes dos Reis Magos), ainda em 2007 (em paralelo
a revisão do Plano Diretor e ainda não se concluiu). Desde que a primeira proposta, elaborada
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, foi apresentada houve reações
contrárias de diferentes seguimentos sociais sobre o conteúdo do zoneamento, dando como
resultado várias modificações, as quais foram sendo incorporadas à medida que o debate se
aprofundava e se apresentaram em quatro versões. Inicialmente, duas primeiras propostas
foram discutidas no Conplam, sendo a segunda (versão substitutiva) aprovada e enviada à
Câmara Municipal. Esta proposta foi posteriormente retirada do legislativo, em razão de um
questionamento do Ministério Público Estadual (MPE), que não concordou com os parâmetros
urbanísticos aplicados aos ambientes naturais da ZPA (dunas, vegetação de mangues e
restingas), por considerá‐los inadequados às características físicas e bióticas do lugar, próprias
de APPs. Uma terceira proposta foi então elaborada pela Semurb, incluindo um novo
zoneamento, que incorporava parte dos questionamentos do MPE sobre os parâmetros
aplicados a proteção ambiental. Entretanto, o MPE manteve os seus questionamentos e
contratou em paralelo um laudo técnico para avaliar as três propostas, resultando numa quarta
versão, que até março de 2015 estava aguardando novos encaminhamentos dos órgãos de
gestão e controle social do município.
Quanto às regulamentações das demais ZPAs (06, 08, 09 e 10), os processos tiveram início com
a contratação, por parte da Prefeitura do Natal, de uma empresa de consultoria Instituto
Brasileiro de Administração (IBAM) para realizar os estudos que fundamentaram as propostas
de regulamentação, os quais foram concluídos em 2010. Em 2011, sob a coordenação da
SEMURB, foi desencadeado o processo de discussão pública sobre as propostas para as ZPAs 6,
8, 9 e 10 ainda não regulamentadas e a revisão de duas outras já regulamentadas, a ZPA 3 e 4.
Para este processo a Semurb, incorporando os instrumentos de democratização da gestão
estabelecidos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor, convocou duas audiências públicas (dias
01 e 03 de junho de 2011), cujas pautas previam o debate de todas as propostas do IBAM, sendo:
no primeiro dia a regulamentação e revisão das ZPAs e no segundo dia, as propostas de
regulamentação de outros instrumentos de ordenamento urbano.
A primeira audiência (dia 01) evidencia um segundo importante momento do processo de
regulamentação no contexto da democratização da efetivação (ou não) gestão urbana. Nesta
audiência os movimentos sociais, as entidades de classe ligadas e outras instituições ali
presentes se manifestaram sobre a metodologia adotada e explicitaram diversos
questionamentos sobre o conteúdo das propostas, com participação destacada das entidades
ligadas à construção civil (SINDUSCON e o CREA/RN), da UFRN e do MPE. Entre os
questionamentos dois ganharam relevo: a não publicação antecipada dos estudos técnicos e das
propostas apresentadas para debate, que dificultava a compreensão dos seus conteúdos e o
cronograma (duas audiências concentradas) dos debates, considerado insuficiente para a
complexidade dos temas, considerando que apenas as ZPAs não regulamentadas, cujo debate
estava previsto para realizar‐se em apenas uma manhã, envolviam aproximadamente 20,35%
da superfície da cidade. Diante das manifestações, as audiências foram consideradas apenas
como uma etapa de debates preliminares e o gestor público assumiu o compromisso de
estabelecer um processo mais transparente e participativo, que incluiu a redefinição do
cronograma e a instalação de um sistema virtual, que permitisse o envolvimento e
acompanhamento da população na consolidação e atualização da legislação urbanística de
forma permanente. Neste Programa, posteriormente denominado “Programa de Modernização
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Administrativa no âmbito da Prefeitura Municipal do Natal o MODERNATAL”, foram
disponibilizados os estudos e as propostas das ZPAs e dos demais instrumentos que estavam em
processo de regulamentação.
Em dezembro de 2011, após a sistematização das contribuições enviadas por meio do
MODERNATAL foram retomados os debates sobre as propostas de regulamentação e revisão
das ZPAs, os quais foram estruturados a partir da realização de novas audiências públicas com
novo formato e em dois momentos: duas audiências nos dias 21 e 22 de 2011, que iriam tratar,
respectivamente, das propostas da ZPA 6 que envolve o Morro do Careca e dunas associadas
(Fig. 3) e da ZPA 10, referente às Dunas do Farol de Mãe Luiza; e duas em fevereiro e março de
2012, que iriam tratar das propostas para ZPA 08 (ecossistema de manguezal e Estuário do Rio
Potengi/Jundiaí) e ZPA 9 (ecossistema de lagoas e dunas do Rio Doce), respectivamente.
Entretanto, o órgão gestor e coordenador das audiências foi novamente questionado, desta vez,
por não apresentar uma proposta metodológica clara de discussão pública e por agrupar, em
um só momento, o debate sobre duas das ZPAs mais conflituosas, envolvendo interesses
imobiliários e socioambientais, num período de festejos natalinos.

Figura 3. Zona de Proteção Ambiental 6. Fonte: Canindé Soares, 2013. Modificado pelas autoras, 2015.

No ambiente das discussões da audiência de 21 de dezembro e considerando o impacto das
propostas sobre o território foi realçada a necessidade dos envolvidos firmares um pacto sobre
um fluxograma das regulamentações das ZPAs, de modo a garantir uma organicidade do
processo participativo, que estivesse ajustado ao Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do
Município estabelecido no Plano Diretor vigente, 2007. Nesse contexto, acatando uma proposta
dos participantes, essa audiência deliberou que o processo de discussão das propostas no
âmbito do executivo observaria, individualmente, três etapas: as audiências, as discussões nos
conselhos setoriais (Conplam, Conhabin, CMTTU e Consab) e, por fim, no Concidade (Conselho
da Cidade), órgão central do sistema. Além disso, como se tratava de um conjunto de propostas
que implicavam juntas, aproximadamente 37% do território municipal, também foi acordado
que antes de serem enviadas ao legislativo, todas as propostas deveriam ser submetidas a uma
conferência final com participação da sociedade (Fig. 4). Todas as contribuições das etapas
seriam sistematizadas pela Semurb, a quem caberia o envio da proposta de lei ao legislativo.
Quanto ao conteúdo das discussões das ZPAs, nessa audiência foi discutida apenas a proposta
da ZPA 6 que trata do “Morro do Careca”, criando condições para os movimentos sociais e as
entidades profissionais e outras representações institucionais apresentarem os seus
apontamentos. Entre esses, novamente ganhou relevo à participação do MPE que apresentou
um laudo técnico específico sobre a proposta, de cuja elaboração participaram alguns dos
autores do presente artigo (UFRN 2011). Os seus conteúdos fundamentaram, entre outras
propostas, a da transformação da ZPA6 em uma Unidade de Conservação, “Monumento Natural
do Morro do Careca e Complexo Dunar contínuo", com o objetivo de ampliar e assegurar a
proteção do valor cênico e paisagístico da área, incluindo o seu entorno, tendo em vista a
necessária delimitação de uma área de amortecimento. Tal proposta tem encontrado
resistência da corporação militar (Aeronáutica), responsável pela gestão da área da ZPA, que
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constitui uma extensão do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Para esta corporação,
mesmo concordando com a aplicação de algumas restrições de uso e ocupação da área a
“criação da Unidade de Conservação (...) e exigiria a adoção de um plano de manejo sob a
responsabilidade dos governos municipal ou estadual, contrariando o funcionamento das
atividades da corporação” (Ataíde 2014).

Figura 4. Fluxograma aprovado nas audiências para orientar os processos de regulamentação.Fonte: Natal, 2011

Em 02 de fevereiro de 2012 as audiências públicas foram retomadas, com a discussão das
propostas para a ZPA 10 (Fig. 5). Nos dias 21 e 28 de março, foram realizadas duas outras
audiências, desta vez para a discussão das propostas para a ZPA8 (ecossistema de manguezal e
Estuário do Potengi/Jundiaí) ZPA 9 (ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce). As
duas propostas de revisão das ZPAs regulamentadas (ZPA3 e ZPA4) ainda não foram
apresentadas em audiências públicas ou em quaisquer outros debates públicos.

Figura 5. Zona de Proteção Ambiental 10. Fonte: Google earth 2014. Modificado pelas autoras, 2015.

4

CONCLUSÕES

Entres os processos de regulamentação das ZPAs, depreende‐se que os das ZPAs 06 e 10 são os
que mais avançaram nos esforços do município para efetivação dos instrumentos de gestão do
seu Plano Diretor. Entretanto, até março de 2015 apenas a ZPA 6 tinha o seu processo de
discussão pública no executivo concluído, inclusive com a aprovação do projeto de lei pelo
Concidades, enquanto o da ZPA 10 continua em discussão no mesmo conselho. As propostas
das ZPAs 7, 8 e 9, embora discutidas em contextos diferentes, ainda estão recebendo
contribuições. A primeira atendendo a uma solicitação da Secretaria de Turismo do Município
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para verificar a pertinência de inclusão de equipamentos de esporte náuticos em uma das suas
margens (Rio Potengi), estando no aguardo de novos estudos sobre o tema. Quanto as ZPA8 e 9
as pendências correspondem às solicitadas na audiência pública de março de 2012, que ainda
não foram concluídas pelo órgão gestor. Quanto a propostas para a revisão ZPAs 3 e 4, não há
registros de abertura do processo de discussão pública no contexto do cronograma.
Nesse contexto e a partir da análise das discussões sobre as regulamentações das ZPAs constata‐
se que, apesar de Natal possuir um marco normativo urbanístico e ambiental avançado, as
dificuldades para a sua efetivação continuam latentes. Estas se inserem no próprio modelo de
gestão e na compreensão dos gestores e outros setores envolvidos sobre os objetivos da
proteção ambiental desses espaços. De um lado, os gestores demonstram resistências à
implementação do sistema de gestão de planejamento inserido no Plano Diretor, garantindo,
de forma continuada, a participação ampla da população, conforme evidenciado nas audiências.
Por outro, também apresentam dificuldades para incorporar as proposições dos atores sociais
que tentam agregar novos argumentos fundamentados no equilíbrio socioambiental adaptado
às características do lugar.
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ABSTRACT: In order to minimize the housing deficit in Brazil, the Brazilian government created
the Minha Casa Minha Vida. Since then, this program becomes an alternative for low‐income
people realize the dream of getting their own house. In pursuit of this dream and provide a
better quality of physical space for their community, a group of women formed a non‐
governmental organization and has partnered with the Center for Study and Research in
Sustainable Buildings in Southern College (IMED), for the development of a housing project. The
Center has as one of its premises that access to housing represents one of the most important
rights of the citizen, proposed a housing project flexible social interest, developed from the
principles of evolutionary construction. From a semi‐structured interview with the stated
preference technique, performed with future residents, community needs in relation to the
prospects of expansion of their residences were raised. The project includes a living room,
kitchen and adjoining laundry room, bathroom and two bedrooms, distributed in 45,63m²,
allowing expansion in garage, bedroom, kitchen, or room for trade activities. The preparation of
the architectural project sought to integrate principles of sustainable architecture, comprising
the building as part of the living habitat, closely linked to their place of conception, society,
climate, the region and the planet. The project undertakes to disseminate ways to build with
less environmental impact and greater social gains, without, however, be uneconomical. It is
understood that, taking into account the real needs and interests of the inhabitants, can ensure
better quality of life through the proposed solutions, both from an environmental standpoint as
social, cultural and economic aspects.
Keywords: Social Housing, Flexibility, Minha Casa Minha Vida Program.
RESUMO: Com o intuito de minimizar o déficit habitacional no Brasil, o governo brasileiro criou
o Programa Minha Casa Minha Vida. A partir de então, este programa, se torna uma alternativa
para as pessoas de baixa renda concretizarem o sonho de obter a casa própria. Em busca deste
sonho e de proporcionar uma melhor qualidade de espaço físico para sua comunidade, um
grupo de mulheres formou uma entidade não governamental e firmou parceria com o Núcleo
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de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis da Faculdade Meridional (IMED), para o
desenvolvimento de um projeto habitacional. O Núcleo tendo como uma de suas premissas que
o acesso à moradia configura um dos mais importantes direitos do cidadão, propôs um projeto
de habitação de interesse social flexível, desenvolvido a partir dos princípios da construção
evolutiva. A partir de uma entrevista semiestruturada, com a técnica de preferência declarada,
realizada com os futuros moradores, foram levantadas as necessidades da comunidade em
relação às perspectivas de ampliações de suas residências. O projeto contempla sala de estar,
cozinha e lavanderia conjugados, banheiro e dois dormitórios, distribuídos em 45,63m²,
permitindo ampliação em garagem, dormitório, cozinha, ou sala para atividades de comércio. A
elaboração do projeto arquitetônico buscou integrar princípios da arquitetura sustentável,
compreendendo o edifício como parte do habitat vivo, estreitamente ligado ao seu local de
concepção, a sociedade, ao clima, a região e ao planeta. O projeto se compromete a difundir
maneiras de construir com menor impacto ambiental e maiores ganhos sociais, sem, contudo,
ser inviável economicamente. Entende‐se que, levando em conta a real necessidade e interesse
dos habitantes, pode‐se garantir maior qualidade de vida através das soluções propostas, tanto
do ponto de vista ambiental quanto dos aspectos sociais, culturais e econômicos.
Palavras‐chave: Habitação de Interesse Social, Flexibilidade, Programa Minha Casa Minha Vida.
1

INTRODUÇÃO

O envolvimento da sociedade no processo de produção do conhecimento remete ao
compromisso de considerar o indivíduo e seu bem estar, não somente físico, mas também
psicológico, como centro de um círculo de informações e estudos que vislumbram mudanças de
paradigmas e uma nova postura em relação a situações que envolvem a sociedade como um
todo na busca de uma melhor qualidade de vida das populações.
Assim a busca de modelos que contemplem os diferentes aspectos do desenvolvimento social,
ambiental e econômico de uma sociedade, tem motivado organizações e instituições a pesquisar
e estabelecer convênios e ações em prol do desenvolvimento coletivo.
A concretização desta visão possibilita uma forma de integração Faculdade/Comunidade em um
processo participativo, em que o número de agentes promotores da difusão do conhecimento
se ampliam quando há o envolvimento dos representantes da comunidade organizada.
O entendimento do complexo sistema de relações inerentes ao espaço vincula‐se à própria
questão da configuração urbana e sua consequente leitura e manutenção, em que compreender
o todo urbano a partir da dinâmica social é um fator essencial para alcançar os conceitos de
cidadania e participação.
A universidade por sua vez ao exercer um papel de liderança na proposição de uma forma de
educação interdisciplinar, deve estar ciente de que está cumprindo seu papel na preparação das
novas gerações para um futuro social e sustentável.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar a parceria entre o Núcleo de Estudo e
Pesquisa em Edificações Sustentáveis (NEPES) e o Grupo de Mulheres Unidos Venceremos na
busca de soluções ecoeficientes e inovadoras dentro da arquitetura evolutiva, apresentando
assim o projeto de uma habitação de interesse social (HIS) concebido dentro dos princípios de
arquitetura sustentável. As HIS serão construídas no Loteamento Canaã, pertencente ao bairro
São José, em Passo Fundo – Rio Grande do Sul – Brasil, e terão 210 unidades.
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2

ENTIDADE COMUNITÁRIA GRUPO DE MULHERES UNIDOS VENCEREMOS E NÚCLEO DE
ESTUDO E PESQUISA EM EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS (NEPES)

O Grupo de Mulheres Unidos Venceremos nascido no Loteamento Leonardo Ilha, na cidade de
Passo Fundo/RS, em março de 1999, tem como principal finalidade, a integração dos moradores
e a luta pelos interesses comuns da comunidade.
O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis (NEPES) foi fundado em março de
2011, formado por uma equipe de docentes e discentes pesquisadores da Escola de Arquitetura
e Urbanismo da IMED dedicados à investigação na área da Sustentabilidade e da Habitação de
Interesse Social.
O Núcleo propõe a discussão da aplicação de princípios e estratégias gerais para que se possa
desenvolver uma proposta de projeto baseada na construção evolutiva, em que possam ser
estabelecidas diretrizes gráficas que favoreçam a geração de projetos de HIS que visem à
ampliação futura de forma otimizada, e que contribuam para a manutenção e continuidade da
sustentabilidade econômica e ambiental da obra, assim como na qualificação do processo de
projeto, é que se fazem necessários a presente pesquisa, a exposição científica e a aplicação de
seus resultados para a sociedade em geral.
Com a crescente demanda por unidades habitacionais de interesse social, as pesquisas e
propostas pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Edificações Sustentáveis visam corroborar com
a atual realidade de alta produção civil com baixo impacto ambiental ao consumir menos
recursos naturais não renováveis e menos energia na produção dos materiais de construção;
além disso, gerar poucos resíduos e consumir pouca energia na produção das unidades;
considerando baixo consumo energético no uso das edificações; e baixo impacto ambiental no
descarte após a vida útil das unidades.
3

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Para que se possa desenvolver uma proposta de projeto baseada na construção evolutiva, em
que possam ser estabelecidas diretrizes gráficas que favoreçam a geração de projetos de HIS
que visem à ampliação futura de forma otimizada, e que contribuam para a manutenção e
continuidade da sustentabilidade econômica e ambiental da obra, assim como na qualificação
do processo de projeto, fez‐se necessário como já mencionado uma pesquisa aprofundada sobre
o perfil da comunidade que ocupará este novo loteamento.
A metodologia empregada para o presente trabalho contou com a aplicação do questionário e
foi efetuada em duas etapas, por bolsistas e voluntários do Núcleo de Estudo e Pesquisa em
Edificações Sustentáveis (NEPES), com a colaboração de acadêmicos da Escola de Arquitetura e
Urbanismo da IMED (Figuras 1 e 2).
A primeira parte do questionário abordou os dados socioeconômicos dos responsáveis
beneficiados pelo Programa e no segundo momento, foi realizada a entrevista semiestruturada
por meio da técnica de preferência declarada (PD). Esta metodologia consiste em apresentar
diversas alternativas aos respondentes para que uma seja escolhida, e a opção do respondente
indica a sua escolha preferida de atributos em relação às demais alternativas. Dessa maneira,
alternativas de diversos atributos podem ser classificadas, ou subclassificações podem ser
identificadas.
Conforme o levantamento dos dados obtidos pelo questionário aplicado, alguns itens foram
considerados mais relevantes para análise e apresentação do perfil da população beneficiada.

1819

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

Figuras 1 e 2. Aplicação do questionário as famílias beneficiadas.

De acordo com a pesquisa, pôde‐se observar que há uma grande diferença na quantidade de
homens e mulheres que são responsáveis pelo contrato de sua residência, e consequentemente,
pelo lar. A maioria, 71% de mulheres, se deve primeiramente em função da iniciativa e formação
do grupo que era composto apenas por mulheres.
O item Escolaridade demonstra uma grande divisão das parcelas. As maiores porcentagens, 28%,
correspondem a pessoas com Ensino Fundamental Incompleto (EFI) e Ensino Médio Completo
(EMC). 15% têm o Ensino Fundamental completo (EFC) e 18% tem o Ensino Médio incompleto
(EMI). Percebe‐se que 43% da população ouvida contempla apenas o Ensino Fundamental (EF),
e 46% contempla o Ensino Médio (EM), independente da conclusão. Dentre os outros subitens
tem‐se 5% de Curso Superior Incompleto (SI), 4% de Curso Técnico (CT) e 1% de Curso Superior
completo (SC), além de 1% de analfabetismo (ANALF.). Pode‐se dizer, portanto, que a grande
maioria da comunidade respondente possui baixa escolaridade, mas uma pequena parcela
possui curso superior (Figura 1).

Figura 3. Escolaridade dos entrevistados

Através dos respondentes do questionário proposto, está a Idade da pessoa responsável pela
assinatura contratual do projeto da residência pelo programa do Governo Federal Minha Casa
Minha Vida. Pela Tabela 2 observa‐se que a maior parcela do responsável compreende a idade
entre 21 e 30 anos (42%). A segunda maior parcela compreende a idade entre 31 e 40 anos
(24%). Através desta apuração percentual pode‐se dizer que este novo loteamento, idealizado
e desenvolvido por uma organização comunitária, propõe‐se a ser ocupado, a partir de uma
responsabilidade contratual social e financeira, por uma população considerada jovem (em
torno de 70%). Desta forma, percebe‐se que cada vez mais cedo, concomitante às condições
favoráveis (econômicas e sociais), está se buscando a aquisição da moradia própria.
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Faixa etária
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Figura 4. Faixa etária dos entrevistados.

A Figura 3 contempla o Estado Civil dos respondentes, e mostrou que duas grandes parcelas da
amostragem se divide entre casado (40%) e solteiro (39%). Há ainda uma terceira parcela
significativa de pessoas separadas (19%). Este levantamento mostra que quase 60%
corresponde a uma população de solteiros e separados, ou seja, pessoas sem vínculo
matrimonial.
Estado Civil
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Casado (a)

Separado (a)

Solteiro (a)

Viúvo (a)

Figura 5. Estado civil dos entrevistados.

São novas formações de famílias, que normalmente são constituídas por um ou mais
contribuintes, e, conforme dados apresentados acima, formado basicamente por mulheres. Esta
grande parcela analisada é parte importante da demanda pela habitação social, principalmente
em função da facilidade de aquisição e condições favoráveis.
Quanto à quantidade de pessoas que irão ocupar a nova residência. Percebe‐se, que as maiores
porcentagens correspondem às maiores quantidades de pessoas que ocuparão a residência, ou
seja, as três maiores parcelas são 29% para 6 ocupantes, 24% para 5 ocupantes e 19% para 4
ocupantes. Isso demonstra a grande importância e necessidade que esta comunidade terá em
relação à construção evolutiva. Conhecer estas necessidades auxiliará na melhor ocupação e
ampliação das residências construídas para proporcionar um maior conforto aos usuários
(Figura 4).
Com relação à renda familiar, confirmou‐se que as maiores parcelas (89%) da população ouvida
possuem renda de um a dois salários mínimos, estando de acordo com o programa de crédito
do Governo Federal para aquisição da habitação de interesse social.
Também foi questionado se as famílias possuem membros com algum tipo de deficiência física
ou mental, pode‐se considerar pequena a parcela de respondentes que precisam de adaptações
aos projetos para melhor conforto dos futuros ocupantes. Destes 8% do total de 150
respondentes possuem familiar com algum tipo de mobilidade reduzida.
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Quantidade de ocupantes na futura residência
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 pessoa

2 pessoas

3 pessoas

4 pessoas

5 pessoas

6 pessoas

Figura 6. Quantidade de pessoal que irão morar na residência

Outra questão relevante para a análise do perfil dos respondíveis da família que ocupará o novo
loteamento é a procedência (o bairro) em que esta população mora atualmente. Pode‐se
observar que 37% dos entrevistados moram no bairro São José e 26% mora no bairro Leonardo
Ilha. Sabe‐se que o bairro Leonardo Ilha compreende uma extensão do bairro São José, e da
mesma forma, o novo Loteamento Canaã compreende uma extensão do bairro Leonardo Ilha.
Dessa forma, percebe‐se que a grande maioria dos futuros moradores do novo loteamento tem
conhecimento de seus arredores e preferência pelo espaço físico de seu futuro bairro, já estando
familiarizados com o entorno, tanto quanto pela organização comunitária que já favorece estes
dois bairros existentes. “A soma dos hábitos constitui a habitação. E a habitação é a função que
propicia e decanta a Arquitectura. [...] A habitação é assim o propósito principal da Arquitectura:
a sua tese” (ARNAU apud COELHO, 2003).
Dentro da análise do perfil dos entrevistados conclui‐se que a grande maioria da comunidade
respondente possui baixa escolaridade, porém cada vez mais cedo, concomitante às condições
favoráveis (econômicas e sociais), está se buscando a aquisição da moradia própria.
A grande maioria dos líderes familiares deste novo loteamento trata‐se de mulheres em sua
maior parte solteiras e separadas, ou seja, pessoas sem vínculo matrimonial. Isso reflete novas
formações de famílias, que normalmente são constituídas por um ou mais contribuintes com
grande demanda pela habitação social, principalmente em função da facilidade de aquisição.
Um fato muito importante observado na pesquisa é o grande número de pessoas que comporão
o círculo de moradores de cada HIS, demonstrando a grande importância e necessidade que
esta comunidade terá em relação à construção evolutiva, método de projeto que será testado e
implementado pelos pesquisadores deste projeto. Conhecer estas necessidades auxiliará na
melhor ocupação e ampliação das residências construídas para proporcionar um maior conforto
aos usuários.
Ainda, percebeu‐se que a grande maioria dos futuros moradores do novo loteamento conhece
as condições e arredores do bairro e percebem como uma boa oportunidade permanecer no
local em que reconhecem e percebem uma identidade, já estando familiarizados com o entorno,
tanto quanto pela organização comunitária que já favorece os dois bairros existentes envolvidos
neste processo.
4

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL ‐ PROPOSTA DAS RESIDÊNCIAS

Os projetos arquitetônicos são desenvolvidos, em grande parte, conforme as inovações
tecnológicas e, embora as pessoas estejam conscientes da importância de se pensar em um
contexto sustentável, isso ainda não é uma prioridade para todos os projetistas na hora de
planejar a arquitetura. Para Yeang (2000, apud MONTES, 2005), o projeto ecológico se traduz
em construir com um impacto ambiental mínimo e, se for possível, construir para o alcance do
efeito contrário, ou seja, criar edifícios com consequências positivas, reparadoras e produtivas
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para o ambiente natural, pensando a edificação desde seu ciclo de vida: produção, construção,
funcionamento, evacuação e recuperação.
Habitar consiste em o indivíduo situar‐se em determinado espaço, onde se sinta seguro, e onde
seja propiciado o seu repouso, a restauração da saúde, o convívio familiar e o crescimento social
(PALERMO, 2009). Para satisfazer as exigências do bem‐estar do usuário, e garantir a qualidade
de vida, a habitação deve considerar as qualidades necessárias que dizem respeito aos
ambientes criados por ela. Coelho (2007) complementa:
Habitar é marcar um território e os seus edifícios e também ser marcado por eles,
salientando‐se que “a casa continua a ser a unidade essencial do ambiente humano
construído” (Richard Weston, “A casa no século vinte”‐ grifo autor). Habitar com
qualidade constitui uma possibilidade que marca o habitante desde o processo que segue
na procura e escolha da sua casa e dos espaços que a envolvem e a constituem, até à
vivência que aí pode ter.
A residência unifamiliar proposta é composta por dois dormitórios, uma sala, uma cozinha, um
banheiro e lavanderia, com área total de 45,63 m² (Figura 7). Foi concebida para permitir
ampliações futuras, tais como: garagem, dormitório, cozinha ou sala para comércio. O projeto
arquitetônico contempla conceitos da arquitetura evolutiva e se compromete a difundir
maneiras de construir com menor impacto ambiental e maiores ganhos sociais, sem, contudo,
ser inviável economicamente. O sistema construtivo proposto é o Light Steel Framing (LSF), por
apresentar características que proporcionam uma obra limpa, pois é um sistema de construção
a seco, o que minimiza o uso de recursos naturais e a produção de resíduos proporcionando
uma maior rapidez na execução.

Figura 7. Planta humanizada.

Existem estratégias de concepção de projeto através das quais se podem melhorar o
comportamento e a eficiência energética das edificações. Dessa forma, as estratégias de
condicionamento térmico passivo adotadas são: uso da cor branca na edificação por ser a que
mais reflete os raios solares; sistema de ventilação cruzada, onde a temperatura, a umidade do
ar e a higienização nos ambientes são favorecidas; iluminação natural valorizada, buscando uma
redução nos gastos com energia; além disso, poderão ser adotadas outras estratégias que visam
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à sustentabilidade, como o uso de um painel solar para aquecimento da água de consumo e de
uma cisterna para o recolhimento da água das chuvas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção fundamental da operacionalização do projeto de pesquisa foi o desenvolvimento
de um processo participativo com envolvimento direto de todos os agentes envolvidos e,
principalmente, o da comunidade futura do Loteamento Canaã, representada pelos próprios
moradores. A garantia do resgate efetivo das necessidades locais, através do conhecimento das
demandas que direcionaram ações projetuais materializadas na concepção do projeto,
assegura, assim, o fiel retorno das expectativas da comunidade envolvida no processo.
Por fim, percebe‐se a importância deste trabalho, na medida em que contribuirá para o
desenvolvimento de projetos habitacionais mais sustentáveis ambiental e socialmente para
população de baixa renda, realizando‐se inicialmente uma análise pré‐ocupação das futuras
habitações.
O que se tem de visar é a constituição de arquiteturas habitacionais simultaneamente
bem qualificadas na sua arquitetura e bem vivas e amadas pelos seus habitantes, pois
como diz Oscar Niemeyer: “não é a arquitetura que vai mudar a vida, a vida é que pode
mudar a arquitetura” (das “Conversas de Amigos” entre Niemeyer e José Carlos
Süssekind). Tudo se liga à necessidade de não repetir mais, os mesmos erros, já os
repetimos vezes sem conta. E para isso é essencial estabelecer consensos básicos e
redefinir um conceito de arquitectura claramente aberto e sensível à vida e ao mundo
(COELHO, 2003).
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ABSTRACT: Sustainable development is intrinsically linked to the population growth and the
relation of habitability ‐ urban space; it has as its main objective the preservation of the
environment and the proper management of natural resources. For this reason, the region of
Latin America represents one of the areas where Sustainable Development can increase its
relevance and tackle important challenges, as it presents one of the highest rates of urbanization
of the world. During the last decades, Latin American communities have incorporated programs
with the idea of promote sustainable urban development and safeguard heritage. But until now,
it is still presenting problems unsolved, such as pollution, environmental degradation and
detriment of social factors. Much of this situation is because the proposals do not promote
solutions that achieve viable approaches for the real needs; therefore, these programs do not
cover or solve all the requirements of society. To contribute in the search of solutions and
detonate a good sustainable development in Latin America, it was created this article, which
acts as a guide to encourage the reflection on the lifestyle of these communities and also
promotes a pragmatic view through an understanding of the needs, deficiencies and problems
that are currently produced in these communities. Presenting as an example the analysis of the
city of Santiago de Queretaro, Mexico, where it can be visualized easier the problems exposed
Keywords: Latin American problematic, Sustainable Development, Safeguarding the heritage,
Urbanism, Natural Resources.
RESUMÉN: El desarrollo sustentable en la actualidad, esta intrínsecamente asociado al
crecimiento poblacional y a la relación de habitabilidad – espacio urbano; teniendo como
objetivo la preservación del medio ambiente y la correcta gestión de recursos naturales. Por tal
motivo, América Latina es una región con grandes desafíos y capacidades en el ámbito del
desarrollo sustentable, esto se debe a que presenta una de las mayores tasas de urbanización
en el mundo. Durante las últimas décadas, las comunidades Latinoamericanas han incorporado
ideas y programas cuya finalidad ha sido impulsar el desarrollo urbano sustentable y
salvaguardar el patrimonio. Sin embargo aun se presentan problemas sin resolver, como la
contaminación, el deterioro medioambiental, el detrimento en los factores sociales, la pobreza
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extrema, entre otros. Gran parte de esta situación, se debe a que la mayoría de las propuestas
impulsadas, no promueven soluciones integrales con enfoques viables que logren percibir las
necesidades reales de dichas comunidades; por lo tanto, estos programas no logran cubrir ni
resolver todos los requerimientos de la sociedad. Para contribuir en la búsqueda de soluciones
y proyectos que detonen el desarrollo sostenible en América Latina, se ha creado este artículo,
que funge como una guía para suscitar la reflexión sobre la forma de vida de dichas comunidades
y promueve una visión pragmática a través de un conocimiento más profundo de las
necesidades, carencias y problemáticas que se producen actualmente, presentando como un
ejemplo el análisis de la ciudad de Santiago de Querétaro, México, donde es posible visualizar
más fácilmente las problemáticas expuestas.
Palabras clave: Problemática de Latinoamérica, Desarrollo Sustentable, Salvaguardar el
patrimonio, Urbanización, Recursos naturales.
1

INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe, es una de las regiones del mundo que por su alta urbanización
(Cohen, 2004), presenta grandes desafíos, así como grandes oportunidades para lograr el éxito
en el aspecto del desarrollo sostenible, el cual lleva a una mejoría ostensible de la calidad de
vida de sus habitantes al gestionar nuevas tendencias de urbanización.
Según reportes de la Organización mundial de las Naciones Unidas, la población de esta región,
ha ascendido 214.4 millones de personas de 1972 al 2000 y se estima que para el 2030 este
incremento será de 604 millones (United Nations Commission on Human Settlements, 2002).
Dado a este crecimiento poblacional inminente y a la búsqueda de mejores estándares de vida,
en las últimas décadas este territorio ha adquirido un progreso importante en el desarrollo de
sus centros poblacionales, abriendo la oportunidad a nuevas investigaciones que presenten
mejores perspectivas analíticas urbanas, nuevas políticas de ordenamiento poblacional y
territorial, nuevos proyectos específicos de mejora vial y obras arquitectónicas de intelecto socio
ambiental (Naciones Unidas, 2010).
Sin embargo, las soluciones actuales aun distan de ser ideales dejando grandes cuestiones sin
resolver; esto se debe a la falta de enfoques viables y tangibles para el desarrollo idóneo de
estas comunidades; parte de esta situación es debido a que todavía no existe un entendimiento
integral sobre las necesidades y requerimientos reales de las sociedades latinoamericanas, por
otro lado la mayoría de las soluciones propuestas hasta ahora, son programas no creados para
esta región del mundo en específico; sino en muchos casos, son adaptaciones de sistemas tanto
conceptuales como proyectos construidos con una tendencia de idealización para los países del
primer mundo como son Estados Unidos y la Unión Europea.
Para ayudar en la búsqueda de soluciones y proyectos que detonen el desarrollo sostenible en
la región, se ha realizado un estudio sobre las carencias de una ciudad latinoamericana (Santiago
de Querétaro, México), buscando con dicho estudio generar una apertura al análisis y
comprensión de más ciudades de América Latina y el Caribe y así, poder contribuir a generar
una guía de reflexión y promover una visión pragmática con perspectivas analíticas usando
mecanismos de intervención para la problemática real de América Latina y el Caribe.
Este artículo muestra las cuestiones más sobresalientes obtenidas en el análisis mencionado,
siendo su principal objetivo el introducir al lector en un conocimiento más profundo y una mejor
comprensión sobre los problemas que se producen actualmente en dicha región.
2

AMÉRICA LATINA

Es una región cuya extensión geográfica es de 21,069,501 km2, cuenta con una población de
589,018,078 habitantes (Trading Economics, 2013), abarca la mayor parte del continente
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americano, como se puede observar en la Fig. 1, se caracteriza porque sus habitantes hablan las
lenguas romances: español y portugués como lenguas oficiales y está conformada por 42 países
que se subdividen en 4 categorías geográficas, según el Latin American Network Information
Center:


América del Norte: México.



América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.



América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana
Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.



El Caribe: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada,
Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica,
Puerto Rico, República Dominicana, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

NORTE

Figura 1. Región de América Latina y el Caribe.

2.1

Contexto

En gran medida, la caracterización social, la extensión territorial y el crecimiento poblacional de
las ciudades de América Latina y el Caribe, están estrechamente ligadas a su historia y a los
movimientos sociales que se han producido en cada país; sin embargo, existen tendencias
comunes que han marcado el desarrollo de la evolución actual en dicha región. A continuación
se mencionan las más importantes:
 Desde la década de los años 50’s, la ubicación de la población de la región de América Latina
y el Caribe ha experimentado una combinación de tendencias centrípetas y centrífugas
(Rodríguez & Villa, 1998). La primera de ellas se refiere a los procesos de concentración de la
población en algunas zonas, generando de esta manera un rápido crecimiento demográfico y
la ampliación de los límites territoriales de estas comunidades. El segundo conjunto de
tendencias (centrífugas), tratan de un incremento gradual de las fronteras internas, dando
lugar a la ocupación progresiva de los espacios vacíos dentro de la región.
 En la década de los años 90’s, el proceso de urbanización se desaceleró en algunos países de
la región, pero comienzan a ser más notorios ciertos problemas urbanos, como son: escasez
de servicios públicos, degradación ambiental, pobreza, hacinamiento, segmentación social y
criminalidad (Bárcena & Simioni, 2003). Con el surgimiento de tales problemas, las ciudades
latinoamericanas presentaron nuevas complejidades y posibilidades, que a su vez implicarían
desafíos y oportunidades en varios frentes.
 En el curso de las últimas décadas, en América Latina y el Caribe la agenda urbana ha
evolucionado. Dentro de los aspectos relevantes que han caracterizado al desarrollo urbano
y territorial reciente se pueden mencionar: la acelerada urbanización, la ocupación cada vez
más intensiva de territorios que en el pasado contaban con escasa población, el reemplazo
de un patrón migratorio, aumentando la importancia de la migración entre ciudades y barrios
urbanos, acentuándose la migración internacional (Bárcena & Simioni, 2003).
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Como se puede observar, uno de los procesos más relevantes experimentados por América
Latina y el Caribe al final del siglo XX y principios del siglo XXI, ha sido el crecimiento acelerado
de la población, cuya intensidad ha generado una explosión demográfica. A medida que la
población urbana ha ido creciendo, se ha ido generando una caracterización social de las
comunidades latinoamericanas, actualmente existen 5 escalas diferentes de poblaciones, las
cuales se determinan debido a su magnitud poblacional y extensión territorial:






Pueblos, villas, aldeas, comunidades, etc. (menos de 15,000 habitantes)
Ciudades pequeñas (de 15,001 a 100,000 habitantes)
Ciudades medianas (de 100,001 a 1,000,000 habitantes)
Ciudades grandes (de 1,000,001 a 10,000,000 de habitantes)
Macro ciudades (mayores de 10,000,001 de habitantes)

Hoy en día en América Latina existen 2 de las 10 ciudades más grandes del mundo (Distrito
Federal, México y São Paulo, Brasil), otras 2 macro ciudades (Buenos Aires, Argentina y Rio de
Janeiro, Brasil), 67 ciudades grandes, así como un sin número de ciudades medianas, ciudades
pequeñas y pueblos.
2.2

La urbanización actual y el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe

A pesar de existir un crecimiento poblacional agudo y un alto grado de concentración territorial
en urbes, no se podría concluir que también existe un incremento en el desarrollo de estas
comunidades (esto incluye todos los tipos de desarrollo: político, económico, sustentable, social,
entre otros). Por el contrario, existe un detrimento y desequilibrio concerniente con las
cuestiones relacionadas al crecimiento y desarrollo, ya que en los últimos años hemos podido
observar diversas transformaciones importantes en la región que nos colocan dentro de una
zona mundial con mayor crecimiento; sin embargo en el ámbito del término desarrollo no
contamos con los mismos resultados.
En cuanto a la urbanización actual, una de las transformaciones más importantes ocurridas en
estos años, está representada por el paso de la ciudad de campesinos a la ciudad urbana,
movimiento dado a través de la migración de las poblaciones rurales a una mayor comunidad
en zonas urbanas (Bárcena & Simioni, 2003). A pesar de este fenómeno, las urbes no han
adquirido la capacidad de incrementar conjuntamente su sistema económico, generando sobre
todo en las periferias de las ciudades, colonias de pobreza las cuales dependiendo del país donde
se encuentran pueden ser conocidas como: favelas, callampas, vecindades, pueblos jóvenes,
villas de miseria o cinturones de miseria. Se puede decir entonces, que la urbanización de las
comunidades latinoamericanas presentan una dualidad en conceptos: la polarización y la
desigualdad social, la cohesión y la fragmentación, la actuación de libre mercado en detrimento
de la fortaleza del Estado, son entre otros los más agudos contrastes que se viven a diario en los
espacios urbanos (Deyanira Matrille, 2011).
En cuanto al desarrollo sustentable se refiere, actualmente existen diversas instituciones tanto
del sector gubernamental como del sector privado, encargadas del estudio y promoción de
proyectos que fomenten el desarrollo sustentable. Entre algunos de estos proyectos
encontramos la implementación del programa “INTEGRATION”, el cual es un claro ejemplo de
revitalización de áreas urbanas en América Latina y el Caribe (urb‐al III, INTEGRATION, 2012). Es
un programa constituido en base a un conjunto de proyectos piloto locales, donde se aplicaron
los conceptos de desarrollo urbano sostenible por medio de acciones y medidas concretas,
dando principal relevancia a la dimensión social.
No obstante y a pesar de los esfuerzos generados, aun no existe ningún proyecto que resuelva
todas las demandas de dichas comunidades, dado que la mayoría de estos proyectos presentan
una visión limitada o fungen sólo como pantallas de un sistema político, por lo cual es posible
afirmar que hoy en día la característica central del problema radica en la magnitud del
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crecimiento de la población, pero más específicamente se encuentra en la amplitud de falta de
correspondencia entre el cambio demográfico y el cambio político (Arrossi, Bombarolo, Hardoy,
Mitlin & Perez Coscio, 1994) (UNILA, UNIOESTE e UNIAMÉRICA, 2014).
Debemos mudar de ideas y ampliar horizontes para consolidar mejores soluciones, pero sobre
todo, debemos tener presente cuál es la problemática real a la cual pretendemos dar esas
soluciones. Se trata de construir nuevas visiones de las necesidades de esta región, con el mayor
acuerdo posible para garantizar la continuidad en el tiempo y que los proyectos o soluciones
establecidas trascienden a los períodos de gobierno y cubran las verdaderas carencias sociales,
promoviendo un desarrollo sustentable para toda la población y no sólo para determinados
sectores sociales (Gastón, 2012).
3

SANTIAGO DE QUERÉTARO, MÉXICO. UN CASO DE ESTUDIO

Como todas las ciudades que conforman la región de América Latina y el Caribe son únicas,
entendemos que tienen necesidades y carencias específicas. No obstante por ser una región
común, todas cuentan con objetivos comunes y se enfrentan a retos similares.
En esta sección, se presenta el análisis de una ciudad latinoamericana, Santiago de Querétaro,
México, con la finalidad de ejemplificar algunas de las problemáticas principales que esta región
enfrenta y cuyo objetivo es generar un parámetro de conocimiento más real para ser utilizado
como una guía para suscitar la reflexión sobre la forma de vida de dichas comunidades y ayudar
a promover el desarrollo sustentable.
3.1

Caracterización de la ciudad

Santiago de Querétaro es la capital del estado de Querétaro de Arteaga, localizado en la región
del Bajío del territorio Mexicano (Fig. 2).

Figura 2. Localización de la ciudad de Santiago de Querétaro.

Considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1996, es un sitio histórico de gran importancia
cultural y social, debida a su dramática historia e inmenso bagaje cultural resultado de poseer
una población multiétnica. Cuenta con un carácter económico de gran relevancia a nivel
nacional, por ser uno de los principales polos de inversión en México, impulsados por su
industria (principalmente las industrias automotriz y aeroespacial), su turismo y su posición
estratégica territorial (Smilovitz, 2012).
Se ha seleccionado esta ciudad dentro del sin número de ciudades latinoamericanas existentes,
debido a que presenta una gran flexibilidad para mostrar la problemática real en un contexto
normal, así como también porque esta ciudad a pesar de ser considerada una metrópoli
competitiva con alta calidad de vida para sus residentes, muestra una contrariedad entre los
aspectos de funcionalidad e inequidad.
Entre las particularidades importantes para el entendimiento de esta ciudad nos encontramos
con temas como su localización, división territorial y su población.
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3.1.1

Localización y división territorial

La ciudad de Santiago de Querétaro se localiza al suroeste del estado de Querétaro, limita al sur
con los municipios de Corregidora y Huimilpan, al este con El Marqués y al noroeste con el estado
de Guanajuato. Su extensión territorial es de 689.80 km2, el cual representa el 5.9% del área
total del estado de Querétaro de Arteaga (Municipio de Querétaro, 2012).
En el caso específico de Santiago de Querétaro, la rápida urbanización y la dinámica de
organización del territorio generan continuas transformaciones, complicando la centralización
de la urbanización, por lo cual esta ciudad está políticamente dividida en siete delegaciones (Fig.
3a): Centro Histórico, Epigmenio González Flores, Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores Sotomayor,
Josefa Vergara y Hernández, Santa Rosa Jáuregui y Villa Cayetano Rubio (Fig. 3b).

Figura 3. División política de Santiago de Querétaro y carta urbana de la Delegación Villa Cayetano Rubio

Esta división territorial busca que las autoridades competentes tengan un análisis urbano más
detallado sobre la ciudad (a través de la realización de cartas urbanas, planes municipales,
reglamentos, etc.) y que el crecimiento de la metrópoli se realice de una manera más ordenada
satisfaciendo los objetivos gubernamentales para el desarrollo de la ciudad.
3.1.2

Población

Según el último censo realizado en la ciudad de Querétaro, en el año 2010 contaba con una
población de 801,940 habitantes (Municipio de Querétaro, 2012), suma que se incrementaba a
1,174,224 habitantes si se contempla toda el área metropolitana de Querétaro (formada por los
municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan).
No obstante, dicha cifra ha tendido a incrementar notoriamente, debido a que el crecimiento
demográfico durante la última década ha alcanzado una tasa de 34.36%, debido principalmente
al “fenómeno migratorio”, el cual es conocido porque anualmente más de 20,000 personas
nuevas se vuelven residentes queretanos. Este fenómeno, aunado a la dinámica interna,
representa el problema de crecimiento de la mancha urbana con todas sus consecuencias
(Municipio de Querétaro, 2012).
El movimiento migratorio antes mencionado, también contribuye a que gran parte de la
población sea joven y de edad trabajadora, debido a que el 46.23% de la población del municipio
es menor de 25 años, sólo el 7.30% son mayores de 60 años y el restante 45.30% está en el rango
intermedio (entre 25 y 60 años), siendo la edad media de la población de 26 años de edad
(Municipio de Querétaro, 2012).
Otros datos estadísticos importantes son que en la década de los 90’s y principios de este siglo,
la tasa de natalidad ha mostrado una tendencia a la baja. En el 2011 la tasa de natalidad fue de
16.4 nacimientos por cada 100,000 habitantes. Y en lo que respecta a la tasa de mortalidad se
registraron 3.8 muertes por cada 100,000 habitantes, encontrando que la esperanza de vida
actual es de 78 años en mujeres y 73 años en hombres (Municipio de Querétaro, 2012).
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3.2

Problemática actual

La principal idea para generar soluciones que detonen un Desarrollo Sostenible es considerar las
relaciones entre la forma social, espacial y la estructura urbana, manteniendo un balance
perfecto entre historia, cultura, política, contexto y forma de vida de una ciudad. Respondiendo
a las preguntas ¿Qué resolver? y ¿Cómo resolverlo?
El correcto entendimiento de la primera cuestión va a determinar el actuar del segundo
cuestionamiento, por lo cual es de primordial importancia que los estudios sobre las
necesidades de una ciudad sean captados a través de diversas perspectivas y que involucren la
mayor cantidad de aspectos.
El presente análisis muestra un panorama de la problemática actual de la ciudad de Querétaro,
vista desde tres vertientes principales del Desarrollo Sustentable, las cuales son: desarrollo
social, movilidad y planeamiento urbano. Cada una de estas categorías corresponde a las
relaciones mencionadas anteriormente <forma social – desarrollo social>, <forma espacial –
movilidad> y <estructura urbana – planeamiento urbano>. Así mismo, cada uno de estas
categorías representa un eje fundamental para el adecuado funcionamiento de una ciudad.
3.2.1

Desarrollo social

Santiago de Querétaro es una ciudad de contrastes, aun cuando los indicadores socio‐
económicos reportan una posición privilegiada en el contexto nacional se pueden observar
grandes deficiencias dentro del factor social. Para entender este desequilibrio, es importante
hablar de los niveles socioeconómicos del lugar, creados por la Asociación Mexicana de
Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI), la cual es una norma fundamentada en un
análisis estadístico que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en siete niveles, de
acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades de sus integrantes en términos de:
vivienda, salud, energía, tecnología, prevención y desarrollo intelectual (AMAI, 2014).
Tabla 1. Características de los Niveles Socioeconómicos (AMAI, 2014).

Nivel
A/B

C+

C

C‐
D+
D

E

Características
Clase alta. Es el segmento con el más alto nivel de vida del país. Tiene cubierto
todas las necesidades de bienestar, es el único nivel que cuenta con recursos
para invertir y planear para el futuro. (Fig. 4 imagen de la izquierda)
Clase media alta. Al igual que el anterior, este segmento tiene cubiertas todas
las necesidades de calidad de vida, sin embargo tiene limitantes para invertir y
ahorrar para el futuro.
Clase media. Este segmento se caracteriza por haber alcanzado un nivel de vida
práctica y con ciertas comodidades. Cuenta con una infraestructura básica en
entretenimiento y tecnología.
Clase media baja. Los hogares de este nivel se caracterizan por tener cubiertas
las necesidades de espacio y sanidad y por contar con los equipos que le
aseguren el mínimo de practicidad y comodidad en el hogar.
Clase baja alta. Este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura
sanitaria de su hogar.
Clase baja. Es el segundo segmento con menos calidad de vida. Se caracteriza
por haber alcanzado una propiedad, pero carece de la mayoría de los servicios
y bienes satisfactores.
Pobreza extrema. Este es el segmento con menos calidad de vida o bienestar.
Carece de todos los servicios y bienes satisfactores. (Fig. 4 imagen de la
derecha)

Población
queretana
4.3 %

11.4 %

15.8 %

18.7 %
20.2 %
22.4 %

7.2 %
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Figura 4. Desigualdad social dentro de la ciudad de Santiago de Querétaro.

De acuerdo con este estudio, la población de Querétaro es principalmente de clase baja, pero la
distinción de clases sociales, el desequilibrio y la inequidad social, son sin duda de las principales
problemáticas dentro de la ciudad y de toda la región de Latinoamérica. A si mismo, el problema
de desigualdad puede detonar otros conflictos de desarrollo social, como: la desertificación de
distintas zonas residenciales, el fraccionamiento de la configuración urbana, la marginación, la
inseguridad, la degradación de viviendas, la falta de coherencia entre arquitectura habitable y
confort social y el detrimento en el ámbito de salud.
Actualmente en Santiago de Querétaro existen 260 asentamientos que carecen de servicios
básicos, el 4.82% de su población vive en viviendas que no cuentan con piso, el 6.19% de la
población no cuenta con agua potable, el 4.10% de sus habitantes no tienen servicios sanitarios
adecuados y el 3.26% de la población no cuenta con una red de electricidad (Municipio de
Querétaro, 2012). Así mismo, la infraestructura destinada para el sector salud no responde al
ritmo de la creciente demanda (Municipio de Querétaro, 2012).
3.2.2

Movilidad

La infraestructura urbana bien planeada y el equipamiento adecuado pueden transformar a las
ciudades en algo mejor y contribuir a la calidad de vida de sus residentes. Actualmente en cuanto
a este tema se refiere, la ciudad de Querétaro cuenta con algunas complicaciones debido al
incremento vehicular existente. Hoy en día se estima que en el área metropolitana existen
560,000 vehículos, cifra que se incrementa cada año (Municipio de Querétaro, 2012).
Santiago de Querétaro como la mayoría de las ciudades latinoamericanas cuenta con vías de
transporte rápido; sin embargo estas vialidades no son capaces de satisfacer todos los
requerimientos viales (Fig. 5), por lo cual se vuelve una necesidad imperativa la construcción de
más y mejores carreteras, calles, avenidas, etc. que fortalezcan la movilidad de vehículos y de
personas; así también es importante reforzar la cultura peatonal que en los últimos años ha ido
adquiriendo más fuerza, así como promover el uso de transportes alternos.
En cuanto al transporte público se refiere, es necesario generar una restructuración, ya que este
sistema ha crecido fuera de control, brindando un servicio inadecuado e inseguro, por lo cual,
los residentes prefieren optar por la adquisición de un vehículo propio a su utilización.

Figura 5. Problemas de movilidad dentro de la ciudad de Santiago de Querétaro.

Por último, otra de las problemáticas observadas en lo que al ámbito de movilidad se refiere, es
el mal estado de la infraestructura vial, existiendo paradas de transporte público mal diseñadas
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o en ciertos casos improvisados, debido a que se eliminan las bahías, falta de una iluminación y
señalización adecuada, creando espacios inseguros para las personas que utilizan el transporte
público. A su vez en el aspecto peatonal, el vehículo privado tanto público resultan ser una
amenaza para los peatones, no respetando las zonas destinadas para ellos como las banquetas,
pasos de cebra, así como la infraestructura para el peatón (puentes peatonales, semáforos, etc.)
no es la adecuada para propiciar una movilidad segura (Fig. 6).

Figura 6. Problemas de accesibilidad peatonal.

3.2.3

Planeamiento urbano

La parte de infraestructura va intrínsecamente relacionada con la cuestión socio‐económica y el
estatus social, encontrando que existen partes de la ciudad donde el planeamiento urbano es
un tema de suma importancia, pero en otras zonas se puede observar el descuido inminente de
infraestructura, mobiliario y equipamiento urbano (Fig. 7). Se recomienda impulsar la mejora de
la infraestructura y el equipamiento urbano, promoviendo una igualdad en los servicios
ofrecidos (agua potable, drenaje, electricidad, recolección y tratamiento de residuos),
incrementar los espacios verdes y recreativos, proteger el patrimonio cultural e histórico, así
como mejorar el comercio, el turismo y el sector industria.

Figura 7. Descuido de infraestructura, mobiliario y equipamiento urbano.

4

CONCLUSIONES

Como es posible observar, las comunidades latinoamericanas son un punto de exploración para
contribuir en la mejora y desarrollo sustentable. No obstante debido a las problemáticas
presentadas, se puede concluir que las soluciones presentadas hasta ahora son sin duda sólo un
peldaño para lograr generar comunidades competitivas.
Empero, no basta con la realización de proyectos aislados para generar un desarrollo sostenible
adecuado; debemos apelar a una nueva lectura de la ciudad desde un enfoque donde sean
contemplados los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos, culturales, ideológicos entre
otros; aspirando a una interpretación integral de las necesidades reales no resueltas y a través
de la innovación, la tecnología, el conocimiento global, así como el local, buscar establecer lazos
entre las instituciones gubernamentales referentes a la planeación de las ciudades y los
habitantes de dicha comunidad.
Hay que generar y promover un dinamismo de una sustentabilidad, que aproveche y preserve
los recursos naturales con los que se cuenta, no deteriorando el medio ambiente, que mejore la
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calidad de vida y el estatus social de sus habitantes, que genere una actividad económica
autosuficiente y que cambie la perspectiva de las políticas y administraciones gubernamentales.
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ABSTRACT: The paper discusses the Integrative Methodologies (IM) used in the process of
technical assistance to urban communities during the activities in the first experience of the
specialization course "Professional Residency in Architecture, Urban Design and Engineering",
from Federal University of Bahia, Brazil. Initially, we explore the context of the experience. Then,
we highlight the theoretical references of IM, as well as its application in the learning
environment at the university, using action research approach. Later, it describes the integration
of professional residents in urban communities in Salvador, among other cities, which revealed
their appropriation of these methodologies. Finally, the conclusions point that IM, while using
non‐conventional means of expression, enable the expansion of interaction possibilities of the
role of professionals in technical assistance projects for urban communities. It helps gather its
potentialities turning them more resilient.
Keywords: Integrative Methodologies, Technical Assistance, Professional Residency, Urban
Communities, Resilience.
1. INTRODUCTION
In the Brazilian contemporary urban context, there has been a constant political struggle for
governmental interventions to supply the needs of poor communities, including adequate hous‐
ing, basic sanitation and energy distribution, to name only the main legal rights for decent hous‐
ing. One of the main advancements of the social movements for urban reform has finally re‐
sulted in the approval of the Federal Law 10,257/2001, known as the City Statute (Brasil, 2001),
conquered by popular initiative.
Within this context, architects, city planners and engineers, professionals with the function of
planning and building spaces with the scope of the complex interdisciplinary task of imagining
and creating better and more inclusive cities, most of the time, feel powerless to implement the
invention and use of better technologies. At the present moment, strengthened by the collective
will that creeps in by the definition of other priorities, these professionals should be able to act
together with communities and city managers in better initiatives for necessary changes (Gor‐
dilho‐Souza, 2013).
Contributing to this vision, the Federal University of Bahia, via the School of Architecture, to‐
gether with the graduate program in Architecture and Urban Planning and the LabHabitar: La‐
boratory for Housing and the City and in partnership with the Polytechnic School, launched the
proposition of the Professional Residency in Architecture, Urbanism, and Engineering
(AU+E/UFBA). As a specialization course similar to that of the medical school, it enabled the
“Technical Assistance for Housing and the Right to the City” course, with the enrollment of its
first session in the second academic semester of 2013 (Gordilho‐Souza et al, 2014).
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The course aims to contribute to the training of professionals and citizens to enable innovative
urban integration and social inclusion projects, learning from the city in a broad and ongoing
dialogue to set new commitments for collective construction (UFBA, 2014). All the subjects of
the theoretical part of the course, the initial four months, encourage critical reflection and ques‐
tioning of pre‐established ideas as well as the use of creativity in the choice of subjects and
solutions for the associated communities. Among the course subjects, Methodologies and Tech‐
niques for Collaborative Projects includes the study of integrative and participatory methodolo‐
gies, as well as the techniques and tools of action research to interact with diverse social groups
(Thiollent, 2011).
The objective of this curricular component help define appropriate participatory ways of ap‐
prehending reality, knowledge production and definition of projects from technical participatory
diagnosis; and awaken the managers involved with technical assistance projects, their role as
agents of social transformation in the communities they serve. Such subject demonstrated
knowledge of various promotional techniques of citizen participation in projects development,
which may be included in the field of integrative methodologies. The direct application of these
methodologies in the classroom enabled the group experience a kind of community, with its
own characteristics, demands, needs and dreams in order to identify and strengthen a common
purpose ‐ the learning of MI. Using unconventional references through the encounter with the
sensibility and the intuition, the residents were connected by the experience, through the crea‐
tion of a conducive ambience for learning, and also by providing new instruments for the field‐
work.
The interaction between professional residents and communities, in Salvador, was based on a
database with demands organized by LabHabitar. This interaction took place in two stages: dur‐
ing the completion of the theoretical subjects, having the Work Plan as a guide to the next period
of fieldwork. Thus, it is in this context that MI are discussed here, while an experienced content
in the approach process of professional residents in the classroom, and between them and the
associated urban communities.
2. INTEGRATIVE METHODOLOGIES
2.1. Basic Notions
Since the 1970s, there has been much talk of popular, or citizen, social participation within pub‐
lic, urban projects and territorial development policies. However, there has been little progress
in terms of tools and methodologies able to cope with the diversity of training, languages and
forms of expression. We continue acting under the hegemony of intellectual thought produced
by logic and analytical rationality, with verbal expression. Therefore, it is a common scene in
many of our meetings and classes to find people physically present but mentally absent, with
only one individual talking, reproducing the verticality and command relations, encouraging
obedience and absenteeism. This tends to happen even in participatory processes promoted by
the State and/or the Civil Society.
Considering this fact, we need to understand what has developed in our civilization. In coping
with the demands of collaboration and participation, the techno‐scientific codes based essen‐
tially on the logical‐analytical‐verbal rationality are insufficient. It is what Gianella (2008) points
out as a necessary paradigmatic turning point that can be provided by the integration of educa‐
tion and management and the forgotten human dimensions of body, emotion, intuition, and art.
We have experienced the turning point of this paradigm in teaching‐learning and university ex‐
tension experiences since the early 2000s, a process that was deepened upon the authors’ en‐
counters with Valeria Giannella and other action research groups. Such experiments have shown
how fruitful the connection is among our bodies and the interaction of people through the cir‐
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cular arrangement of chairs and by providing space for the inclusion of various artistic expres‐
sions. These collective and personal connection elements provide a means to bring together the
sensitive and the intuitive, mobilizing people for the shared production of knowledge and col‐
lective creation.
We have noticed that this type of practice allows us to create a fruitful field for flowing intuition,
unity and other levels of perception. Interestingly, body movements focused on senses and feel‐
ings, as well as the circled seating positions, have the potential to generate a favorable environ‐
ment for the first approach to a topic that is to be examined. In relation to the circles, Bolen
(2011) draws attention to the specific dynamics that constitute a group that adopts this form in
its meetings, as it "encourages the psyche, confidence and authenticity" and, depending on the
practices developed, "stimulates the imagination and means for creativity”. These are funda‐
mental qualities of participatory management in the perspective presented. These conjectures
echo our observations in practice in recent years, including the classroom and field activities of
the Residency AU+E.
We can say that the way in which we work is also art, integrating here the Yoruba vision "that
art is in the body”, and that the body is, “as expression and language, full of intentionality, where
existence takes place" (Merleau‐Ponty, 1971; Moura & Calil; 2009). Furthermore, the body
"knows the world before we can reduce it to abstract concepts and schemes of our own mental
processes" (Duarte Jr., 2004). Art and the body open up the possibility of the coexistence of the
sensitive and the intellectual/intuitive dimensions in human knowledge, enabling a kind of sen‐
sitive knowledge which surpasses analytical thinking. Rational thinking is linear, focused and an‐
alytical. It belongs to the realm of intellect, whose function is to discriminate, measure, classify.
"[...] The intuitive knowledge, on the other hand, is based on a direct experience, non‐intellec‐
tual reality, due to an expanded state of awareness. It tends to be a synthesizer, holistic and
non‐linear" (Capra, 1991).
We found, through Moraes (2014), a path toward deepening the dialogue when she speaks of
"the importance of the climate generated in teaching‐learning environments" through the inte‐
gration of the body, emotions, dialogue and human coexistence. That's because, again according
to the author, the learning environment, as well as every place "where life happens", can be
perceived as an "energetic and vibrational field of different frequencies, shaped by relationships,
intentions, decisions and awareness of those who inhabit it" (Moraes, 2004).
Through this understanding, the perspective opened to the educator as well as to the architect
and urban planner who intend to encourage the development of participative projects is to fa‐
cilitate the creation of environments that encourage listening and the emergence of collective
intelligence, which contributes to co‐creating knowledge, projects and actions. Besides the as‐
pects mentioned by Moraes (2004), we included in the notion of environment the physical space
with the distribution of furniture (chairs and tables) and the composition of elements that stim‐
ulate the senses (visual, olfactory and sound), as we detail in the next item.
The experiences we have had so far have led us to work with groups in different training con‐
texts, which begin with the creation of a welcoming environment, followed by each participant’s
contributions in the context and subsequent collective creation process. Specifically about the
course addressed here, the basics outlined above led to the creation of a diagram, which we
named the Spiral of Participatory Technical Assistance, expressed below.
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Figure 1. The Spiral of Participatory Technical Assistance presented in the class of IM for Participatory Processes.

We thought of four points when viewing the spiral that integrate moments of technical assis‐
tance in the field: the initial encounter survey of needs, dreaming together and designing. As
these aspects are not stagnant, they are in constant motion and can eventually lead to different
goals. For example, each step of survey of needs require new meetings with an approach that is
differentiated from that of the initial encounter. In other words, they are on another level of the
ascending spiral. As an analogy of the spiral’s shape in two and three dimensions, the approach
process and the understanding of the community needs can ascend in an upward direction, but
sometimes they descend in the downward direction. This may occur when resuming the previ‐
ous process and depending on the situation; there is no single rule. This phenomenon is seen as
a natural movement for the growth and strengthening of relations between people, and be‐
tween people and the environment, as development built over time. As such, the IM are based
on diverse forms of expression that help make this process more human and permanent.
Figure 1 also suggests ascension of meetings between technicians and the community, facilitat‐
ing the understanding that they may have a natural axis conductor when focusing on creating a
welcoming environment with both collective and individual presence. In the construction of a
sense of belonging to the group and the community, the development of content through un‐
conventional expression precedes planning and co‐creation. Relating to the field of systemic
pedagogy, according to Machado (2005), the spiral shape is a metaphor referring to the recur‐
sive phenomenon whereby the frequent returning to prior learnings, re‐defining them and com‐
bining them, constantly reconstructs history and knowledge itself. Thereby, we propose connec‐
tion exercises between what is learned together with the personal and the collective level, in
everyday life. Participants build the environment for its establishment through awareness and
the importance concurrently given to knowledge and self‐knowledge.
2.2. Application of IM in the classes of Residency AU+E/UFBA
We carry out the whole process with the intention that the group of residents could experience
being a community with its own characteristics, needs and dreams in order to identify and
strengthen a common purpose. The starting point was the creation of a harmonized environ‐
ment to foster interaction, one of the basic elements that characterize the IM field (Moura
2013), from the arrangement of chairs in a circle to the use of background music and aromatic
essence to the activation of different perception senses of the body. Another element was the
preparation of the circle’s center, where a flower, colored pens, books on the subject, and a
blank paper were placed, which the participants subsequently used for the registration of agree‐
ments regarding the purpose of the meeting (Fig.2).
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Figure 2. Application of MI: ambience, circle of chairs with center, for Dialogue Wheel technique. Source: author´s
archive.

After everyone was comfortable, we set out to reaffirm why we were there and the importance
of the participants’ presence. People were invited to express their names and bring a quality
that were offering for the proper conduct of the meeting, which is another step for people to be
fully at the present moment, activating the presence and the feeling of belonging to the group
and the place (Somé 1977). This methodology used one of the forgotten dimensions in educa‐
tional and professional environments, namely our body that is the closest natural element to
ourselves. This is another fundamental step to activate sensations and intuition and to intensify
our physical and mental presence. For this process, we invited people to participate in a medi‐
tative practice: free breathing and movements that allowed participants to bring awareness to
the present moment and to pay attention to feelings of comfort and discomfort. We next con‐
nected this practice to the context of the Residency AU+E and the purpose of the methodology.
At this point, we introduced the history of the university program, which was related by older
teachers who knew about the foundation of the School of Architecture. They articulated a link
between the school’s origin and the purpose of this course, which were both founded to pro‐
mote participatory projects of social interest.
Among the techniques used for the survey of needs and the moment to dream together were:
1. Dialogue wheel is a technique that was used to define the purpose and the agreements of
the group of residents and teachers (the authors of this article). In circle, participants were
asked to exercise the listening and contextualized speaking, fully listening to the other, with‐
out being drawing up their own speech during the hearing. This attitude encourages dia‐
logue and the exchange of knowledge, making them more pleasant and fruitful. This tech‐
nique, developed by the authors, had as references The ‘Listen Wheel’, based on Giannella
and Moura (2009) and the approach of Mariotti (2011) on Dialogue;
2. Invented history is one storytelling technique which everyone is invited to create together
in a circle, a storyline and characters, from a theme/purpose agreed, being the facilitator
who starts it. Within the context of the subject, this technique was introduced to deal with
the needs and conflicts of the group at that time (Giannella & Moura, 2009);
3. Green Map, known worldwide as Green Map, is a technique that encourages the involve‐
ment of participants and allows viewing how much they know about the site in focus. In the
course, the green map was applied to the neighborhood where the School of Architecture
is located at the spiral step of ‘dream together’ (Green Map, 2014);
4. Thematic theater is a technique used to stimulate creativity and collective learning. Resi‐
dents were divided into groups and asked to simulate situations of conflict and possible so‐
lutions at the time of interaction with the community, connecting with intuition and crea‐
tivity (Giannella & Moura, 2009).
Later, at the moment of the collaborative project design, we used the World Café technique,
bringing previously elaborated questions about possible solutions to the situation presented by
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one of the participating communities. The residents gathered in small circles, each with a specific
issue that should be studied through drawings and free texts, and generated some design guide‐
lines in technical assistance to answer the demands of that community in a collaborative expe‐
rience (The World Café,2015) (Fig. 3).

Figure 3. Application of MI: World Café technique.

In general, the power of harmonization and peacemaking we can experience with IM creates
more creative ways of dealing with conflicts and tensions that we encounter and with the chal‐
lenges we face in relationships among people, assisting them in their paths and supporting pro‐
jects and groups in the classroom and in other areas (Moura, 2013). The IM approach was suc‐
cessfully validated in the classes of Residency AU+E/UFBA in the aspects of encounters needs
survey, dreaming together and in the moments of collaborative planning and design. By follow‐
ing this experimentation, all groups of residents took ownership of some of these practiced
methodologies and created their own approaches into specific workshops described in their
Work Plans and developed at the fieldwork, as noted in the introduction.
2.3. Application of IM in the Technical Assistance Process
From participant observation, the mentoring of some residents, and contact with the original
inhabitants of some communities during the field activity, we identified some appropriations of
IM in technical assistance processes. This happened through workshops planned by the groups
in order to achieve a participatory technical diagnosis, which would be the next product of the
course. To demonstrate the relationship with the Spiral of Participatory Technical Assistance,
take some examples of workshops developed by each group, noting that the spiral served only
as reference or guiding principle for other creative ideas applied in workshops, adapted to the
local reality of each participating community. It is from this standpoint that we understand the
method’s validation.
We noticed that, in meetings with communities and their leaders, the groups generally sought
to create host environments to provide mutual confidence through the arrangement of chairs
in a circle, innovating the forms of creative presentation, enabling individual and collective pres‐
ence, even during the toughest meetings. The importance given to the story told by local elders
also helped in demonstrating respect, honoring the oldest citizens and their memories of their
communities. Many groups used the feature of joint development agreements to guide the
meetings through active listening, where each participant was required to fully hear each other
during their speeches, without elaborating on his own speech or an answer during the hearing.
This attitude made the dialogue wheel and the practices of knowledge exchange more effective,
enabling them to become more pleasant and fruitful (Fig.4).
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Figure 4. Application of MI: Dialogue Wheel technique.

Aiming to promote the recognition of people and their living space, some groups demonstrated
a concern for identifying the vision that inhabitants have of their own community and environ‐
ment, starting to recognize their problems and potentials through the construction of simple
maps and diagrams as an easy way to understand where everyone could contribute with their
impressions throughout the process. This practice resembles the green map technic that was
used in the classroom and can be considered as an expansion of this one. In more participatory
contexts, some workshops achieved the creation of diagrams that mapped groups and their sup‐
port networks, broadening the perception of these networks both by locals and by the residents.
Normally, this recognition is the first step towards promoting the strengthening of the commu‐
nity (Borges et al., 2014). The Green Map technique was used by two of the groups in different
communities, supporting the very location of the main social, environmental, service, and equip‐
ment references existing in the site.
By observing a group that assisted a quilombo community, from African ancestrals, located at a
non‐urban area, we realized that there was a strong connection between the residents and the
community members that permitted the application of a collaborative mapping for the memory
of the community. This preparation helps to bring people closer together by recognizing the
intangible value inherent in their community. The validity of the methodology is demonstrated
by the care about the genius loci, which meant consider a deep meaning of the place and the
honoring of the community elders’ memories. While conducting the meetings and workshops in
this early period of fieldwork, the groups of residents faced some challenging obstacles, such as
difficulties in mobilizing people for participation. This difficulty led groups to promote dialogues
with the communities, leading to changes in strategies based on the evaluation of the adopted
process. Together, some residents sought to identify successes and failures and the reasons for
community members’ low attendance. Accordingly, the group working with an urban commu‐
nity, close to the central districts of the city, experienced a very particular situation. The reason
for the lack of mobilization was the discouragement caused by previous, unfruitful collabora‐
tions with university groups, from which the community had not experienced returns. This
spurred the group to utilize their creativity to remedy the issue. For this case, the residents cre‐
ated a technical assistance format on an individual scale to identify the predominant needs of
the community and to then develop their technical assistance projects. This methodology ena‐
bled the recording of reports of possible interventions, in addition to referencing some specific
contributions to the public institutions.
These meeting moments, identifying needs and collective dreams were realized beyond conven‐
tional means, redefining processes of traditional technical diagnostics that are often unilateral.
Overall, with this step completed, the groups were able to synthesize the demands for each
community and develop a diagnosis that they presented in the Participatory Technical Diagnos‐
tic Seminar of the Residency AU+E. From that moment forward, it was possible to identify the
conceptual axis that would guide each group’s work, directing the individual work of each resi‐
dent based on the contributions of the communities participating in technical assistance pro‐
jects.
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3. FINAL CONSIDERATIONS
The Residency AU+E proposal was collectively designed in recent years, and, finally, puts the
Federal Law No. 11,888/2008, for Public and Free Technical Assistance for Social Housing, into
practice in an inclusive way. In this context, architects, urban planners and engineers, as well as
professionals in related fields, can be prepared technically and intuitively to create better, more
inclusive and resilient cities. In this sense, urban resilience has expanded its concept beyond a
response to a natural or physical impact (Walker et al. 2004). It can also characterize a system
with its ability to change and continuous adaptation, considering its flows, dynamics, networks
and the environment from people who experience the urban environment, coming closer to the
concept of social resilience. In this sense, resilience proves to be a skill that is built daily and it
depends on components such as collaboration, adaptation, anticipation, interaction and mobi‐
lization (Mostafavi, 2010; Rocha, 2014).
The reported experience draws attention to the potential application of MI in learning environ‐
ments and technical assistance. The training of professionals with this type of methodology dif‐
fers from the conventional technical preparation. It emphasizes the sensitive, the art, the body
and the careful look at oneself, people and the environment, as grounds for the application and
re‐creation of techniques, which are designed to facilitate meetings, surveys of needs and col‐
laborative design, being phases of the Spiral of participatory technical assistance.
In this type of approach is up to the architect and urban planner, as any professional who intends
to act with participatory processes, also contribute to the creation of environments that encour‐
age listening and the emergence of collective intelligence; including the furniture distribution or
layout (chairs in circle) and the insertion of elements that stimulate the senses (visual, audible
and olfactory) in any of the spiral steps. Similarly you must enable sensitive and committed pres‐
ence to be held the exchange and joint construction of knowledge and solutions, using and re‐
creating techniques such as those reported here.
In the classes given to the first course and during the technical assistance process, we found
evidence that the integrative methodologies expand the possibilities of expression and interac‐
tion of residents among themselves and with the urban communities. This happens through
simple participatory practices that restore, including traditional knowledge, as the meeting in a
circle around a center with the focus of the meeting, the practice of listening and dialogue and
the integration of body and of various forms of art, among others. After all, as pointed out by
Giannella & Moura (2009), the integrative methodologies are designed to provide the produc‐
tion of interactive knowledge, and are intended to value the real skills of each person involved
in the process, mobilizing the collective wealth of the whole human being.
Thus, the whole process happened through the appropriation of tools, techniques and dynamics
capable of enhancing the learning processes that were used inside and outside the classroom
and in spaces of technical assistance practices based on the exchange of experiences among the
people involved. We seek an alignment between knowledge and practice, experimenting with
new ways to observe, feel and realize the aspirations of the collective, regarding social issues
and organizations.
Anyway, getting back to the spiral metaphor of MI, this refers to the idealization and construc‐
tion of several participatory techniques through considering theory and practice cyclically and
upward trend, considering the importance to live with the uncertainty of knowledge, the daily
life and the unexpected. However, these practices depend on flexibility for creation and adap‐
tation to specific contexts, as well as permanent attitudes evaluation, self‐criticism and listening
by professionals, expanding the scope and applicability in different situations, in addition to ac‐
ademic practice.The reflection developed here does not exhaust the subject, however, indicates
the need for further research on the potential and challenges of the implementation of Integra‐
tive methodologies in participatory learning contexts and professional performance. The Spiral
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of Technical Assistance, with their momentums and techniques, also deserves further research
and deeper reflections.
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ABSTRACT: This article proposes a standard questionnaire to be applied during the execution of
rural housing production programs, aiming the Rural Housing National Program (PNHR), part of
Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV). It is intended to provide tools for the data
acquisition that allow monitoring of results of these programs regarding empowerment of
targeted individuals and groups of these policies. Literature review brought up fundamental
issues related to the debate about empowerment, and substantiate a questionnaire to analyze
the process, structured from three interrelated aspects, to be answered by beneficiary families
of rural housing policies.
Keywords: Public Policy, Rural Housing, Empowerment.
RESUMO: Este artigo propõe um modelo de questionário a ser aplicado durante a execução de
programas de produção de habitação rural, visando o Programa Nacional de Habitação Rural
(PNHR), integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com a intenção de
instrumentalizar a obtenção de dados que possibilitem um monitoramento dos resultados
destes programas em relação ao empoderamento dos indivíduos e grupos beneficiários destas
políticas. A revisão de literatura apontou questões essenciais do debate a respeito do
empoderamento, e fundamentaram um questionário estruturado para analisar o processo a
partir de três aspectos, inter‐relacionados, a ser respondido por famílias beneficiárias de
políticas de habitação rural.
Palavras‐chave: Política Pública, Habitação Rural, Empoderamento.
1. INTRODUÇÃO
Este artigo procura trazer o empoderamento ao centro da discussão das políticas de habitação
rural, buscando meios de mensurá‐lo e refletir sobre seu fomento a partir das políticas públicas.
Parte‐se de um entendimento de que se deve mitigar a exclusão social, a inequidade e a pobreza,
não somente por uma questão de justiça social, mas também por serem condições limitadoras
do desenvolvimento econômico de um país.
Estudos econométricos apontam que níveis elevados de desigualdade, como os do Brasil,
dificultam ou mesmo impedem o crescimento da economia (SANTOS, 2001), motivo pelo qual
se entende que a discussão a respeito das alternativas para um desenvolvimento mais
sustentável passe também por ampliar e democratizar o acesso e a inclusão, diminuindo as
barreiras para a emancipação individual e coletiva dos indivíduos e grupos comumente
afastados da economia – seja pela falta de capital físico, humano ou social (PUTNAM, 2000) –
buscando a superação da exclusão social e pobreza.
Uma real superação das condições que caracterizam a pobreza, em seus diferentes níveis, dá‐se
no momento em que o indivíduo se encontra incluído socialmente e economicamente, de forma
a não mais depender de maneira tão sensível do Estado, ou de outras forças ou instituições, ao
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ponto de manter uma relação de subordinação. Escorel (1999) aponta a exclusão social como
um "isolamento dos indivíduos, abalo do sentimento de pertencimento social, anomia, crise de
vínculos sociais e de coesão social”. O empoderamento, junto a conceitos afins, relacionados à
participação, inclusão, democracia e a própria discussão do papel do Estado na garantia dos
direitos básicos aos cidadãos, são temas que permeiam o debate ideológico a respeito do
desenvolvimento (ROMANO, 2002).
A luta pela inclusão e superação da pobreza passa, portanto, pela educação, capacitação e pelo
empoderamento, de forma a possibilitar uma superação estrutural e duradoura. Se o poder se
manifesta nas relações entre diferentes entidades ou seres (FOUCAULT, 1979), a estratégia do
empoderamento serve, a uma equalização das concentrações de poder, com o interesse da
superação da pobreza. A inequidade, a extrema desigualdade nas relações de poder, em suas
diversas dimensões, reflete‐se na mesma pluridimensionalidade da pobreza. A dissolução
desses nós de desigualdade reforça, sinergicamente, a autonomia, de forma individual, ao
mesmo tempo em que ressignificam e tornam mais legítima a coletividade.
Por ser um conceito transdisciplinar, de natureza estrutural, é certo afirmar que deve‐se buscá‐
lo não somente a partir de uma visão abrangente, mas por meio de diversas abordagens, com
diferentes enfoques (VILLACORTA & RODRIGUES, 2002), atacando e removendo as dificuldades
e limitações externas, ao mesmo tempo em que se busca capacitar e motivar o indivíduo, nas
diferentes áreas do desenvolvimento e relações humanas. Por isso o tema do empoderamento
é tratado em diferentes e diversas políticas governamentais, muitas vezes para os mesmos
grupos ou indivíduos.
No meio rural, a busca pelo empoderamento de seus habitantes é pungente, considerando que,
historicamente, este meio sofreu um abandono parcial do poder público, levando à falência das
políticas sociais básicas em áreas como habitação, saúde, transporte (MARICATO, 2001). A
ausência do poder público nesse espaço, aliás, confunde‐se com sua própria conceituação, se
observarmos que algumas definições de espaço rural, definidas em oposição ao que é o urbano,
equivocadamente não comportam o desenvolvimento do território sem que, com isso, ele perca
sua atribuição (SARACENO, 1994), ou seja, confundem o rural com um local deficitário, não
desenvolvido.
2. OBJETIVO
Ainda que as atuais políticas voltadas para a habitação no meio rural tenham em seu suporte
discussões amplas e planos construídos coletivamente, com a participação de entidades e
movimentos sociais envolvidos, é difícil afirmar que os programas derivados dessas políticas,
que agem sobre o território – tanto urbano quanto rural – tenham alterado, de forma
considerável, lógicas estruturadas de poder e concentração de terra e renda.
De acordo com Hoffmann e Ney (2010), observando‐se os censos agropecuários desde 1975 até
o último realizado em 2006, por intermédio do índice de Gini para analisar a proporção da área
ocupada pelos 50% menores e 5% maiores, é possível notar uma forte estabilidade, ou inércia,
na concentração de terra no Brasil, e, se aplicado o índice de Atkinson, pode‐se notar inclusive
um leve aumento nessa concentração. Ou seja, no mínimo, não há como se afirmar qualquer
tendência de redução na desigual distribuição da posse da terra no país desde 1975, apesar das
políticas de assentamento em curso desde o Iº PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), de
1985.
Em que pese os impactos que as políticas voltadas ao meio rural têm na emancipação dos seus
beneficiários, inexistem dados oficiais que auxiliem analisar se estes, a partir do apoio que
recebem do governo na realização de seus direitos fundamentais, têm capacidade de
desenvolverem, a partir de então, sua vida e sua produção. Para se viabilizar tal análise de um
programa aplicado nacionalmente, este trabalho propõe a criação de um modelo de
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questionário, a ser aplicado após o processo de construção e ocupação das residências,
facilitando a compreensão tanto da situação de empoderamento global dos agricultores
familiares e assentados atendidos por esses programas, quanto para se identificar méritos e
fraquezas do design dos programas ou de sua aplicação, nacionalmente e até em regiões
específicas, a depender do tratamento dos dados coletados.
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Empoderamento
O conceito do empoderamento abarca uma concepção do desenvolvimento alternativo, de que
o chamado desenvolvimento tradicional falhou ao promover uma parte crescente da sociedade
à marginalidade na participação política, social e econômica, criando uma centralização
excessiva de ativos em uma minoria reduzida (HOROCHOVSKI 2006), nas franjas da economia
monetária (SEN, 1997).
Batliwala apud Sen (1997) define o poder em dois aspectos centrais: controle sobre recursos
(físico, humano, intelectual, financeiro e de si) e controle sobre ideologia (crenças, valores e
atitudes). É “o processo de obter controle sobre si mesmo, sobre a ideologia e os recursos que
determinam o poder”. Se o poder se relaciona com o controle, o empoderamento se trata de
ganhar o controle (SEN, 1997).
O conceito, da forma que nos referimos hoje, consolidou‐se nos anos 1970, nos Estados Unidos,
por meio dos movimentos de direitos civis (ANTUNES & ROMANO, 2002), em especial o
movimento negro e movimento feminista (IORIO, 2002 e WENDHAUSEN et al., 2006). No
entanto, já no séc. XVI, a reforma protestante de Lutero, na Europa, trazia uma raiz do conceito
que viria a ser amplificado e ressignificado nestes diferentes movimentos (HERRIGER apud
BAQUERO, 2012). A reforma protestante, para além dos impactos restritos à religião, promovia
a dissolução de relações centralizadoras de poder, na igreja católica, especialmente ao traduzir
a Bíblia para o dialeto local (que viria a se tornar a língua oficial, o alemão), o que, junto à
invenção da imprensa por Gutemberg, possibilitou o acesso dos textos sagrados à população,
de forma a realizarem sua própria leitura e interpretação, tornando‐se sujeitos de sua
religiosidade particular (BAQUERO, 2012).
Um nome fortemente vinculado ao tema, no Brasil, é o de Paulo Freire, que por intermédio de
sua Pedagogia da Libertação, abordou o empoderamento junto à conscientização e se tornou
referência internacional.
Roso & Romanini (2014) destacam, na obra de Freire, um cuidado de se abordar, mais do que o
empoderamento, a conscientização. Para Freire, o empoderamento é um processo abordado de
forma consciente, política, buscando a superação de questões estruturais e coletivas. Apesar de
ter se solidificado junto a movimentos sociais, o conceito é frequentemente abordado sobre
valores bastante relacionados com a cultura norte‐americana, do “self‐made man” – "o homem
que se faz por seu próprio esforço pessoal” (BAQUERO, 2005), com grande foco em dimensões
individuais, psicológicas, como de autoestima e confiança, mas que não aponta para qualquer
superação estrutural, social, das relações de poder.
Essa diferenciação se faz necessária, pois, como a produção de textos abordando o conceito de
empoderamento se estende a inúmeras áreas do conhecimento – derivadas da educação,
administração, saúde, psicologia, ciências sociais, pedagogia, e outras –, existem diferenças
sensíveis na abordagem do tema em algumas destas. O empoderamento, geralmente tratado
pelas áreas relacionadas à administração, refere‐se a um tipo de empoderamento individual, de
funcionários ou servidores de uma organização, o qual pode‐se afirmar que não busca uma
superação por completo de algumas condições de subordinação, mas, pelo contrário,
compreende o empoderamento a partir de uma visão de autorização, limitada, concedida pela
instância de poder (a organização), afim de conseguir do “empoderado" um maior
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comprometimento do subordinado nas decisões estratégicas, e em um segundo momento, uma
maior produtividade (CUNNINGHAM & HYMAN, 1999 apud MARQUES & MATOS, 2011). Esta
abordagem tem reflexo na leitura do liberalismo civil e religioso anglo‐saxão, que traduz
“empower” como “autorizar, habilitar ou permitir" (STOTZ & ARAÚJO, 2004), servindo como
instrumento de perpetuação das relações de poder, ao se reconhecer e fortalecer o poder e o
controle das instituições. Ao contrário, o empoderamento tratado por Freire implica:
“[…] conquista da liberdade, avanço e superação do estado de subordinação
(dependência econômica, física, etc.) por parte daquele que se empodera (sujeito
ativo do processo), e não uma simples doação ou transferência por benevolência"
(ROSO & ROMANINI, 2014)
Cabe, também, pontuar que mais do que uma condição que se atinge e nela permanece (“está
empoderado”), o empoderamento é compreendido como um processo, abordando o poder
como algo dinâmico, que não existe como uma entidade, mas que se manifesta quando
exercido, da forma que define Foucault (1979): o poder não como "um objeto natural, uma
coisa; é uma prática social e, como tal, é constituída historicamente”. Este poder serve como
forma de expressar as liberdades individuais com responsabilidade, nas relações coletivas.
A pobreza e a exclusão social apresentam o caráter multidimensional, que abrange tanto a
pobreza material, por meio da falta de posse e/ou acesso a bens e serviços, assim como
dimensões mais subjetivas, como o conhecimento, os valores e a compreensão de direitos e
limites impostos a si (MOREIRA et al., 2012) – o que demonstra uma ligação conceitual intrínseca
entre a exclusão e o poder (ou a falta dele).
3.2. Política Habitacional Rural
A política nacional de habitação adotada atualmente vem sendo construída desde 1999, por
meio de estudos do Projeto Moradia, pelo Instituto Polis, e experiências da adoção de políticas
em gestões municipais, que a Secretaria Nacional de Habitação/Ministério das Cidades, ao ser
criada em 2003, deu sequência em nível federal.
Anteriormente, em 2001, a aprovação do Estatuto da Cidade representou um desenvolvimento
importante na materialização do direito à cidade em termos legais, e não apenas como uma
noção política (CARLOS, 2007 e TRINDADE, 2012), definindo diretrizes e mecanismos de
cumprimento da função social da cidade e da propriedade, balizados na participação popular e
viabilizados a partir de uma série de instrumentos urbanísticos (NASCIMENTO NETO et al., 2012).
A partir de então, o PNH (Plano Nacional de Habitação) foi construído com a realização de
numerosas Conferências das Cidades, realizadas em nível municipal (em 3.457 dos 5.661
municípios brasileiros), regionais e estaduais, em 2003, assim como a Conferência Nacional
ainda no mesmo ano, a partir do qual se instituiu o Conselho das Cidades e a aprovação de
diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Enquanto o PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), no meio urbano, sofre críticas
contínuas e pertinentes, por ter abandonado suas preocupações técnicas relativas ao
planejamento urbano das cidades, delegando isso ao mercado (ROLNIK et al., 2014) – que acaba
por reproduzir uma homogeneização das soluções de projeto arquitetônico e urbanístico e das
técnicas construtivas, independentemente das características físicas dos terrenos ou das
condições bioclimáticas locais – por outro lado, sua condição mais elogiada é exatamente em
função do alto investimento e produção massiva que enfrenta o grande deficit habitacional do
país, o que só é viabilizado em função da dinâmica produtiva do mercado privado, de forma mais
ativa e ágil do que o Estado (ou instituições sem fins lucrativos) seria capaz de produzir.
O Programa Habitacional para o meio rural posto em prática pelo governo, hoje, ainda mais do
que o do meio urbano, encontra‐se desconectado do debate conceitual constantemente
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desenvolvido, inclusive institucionalmente – como no Plano Nacional de Reforma Agrária (2004)
– subentendendo‐se, talvez, como fruto de uma continuidade de políticas prévias, mas se
limitando, objetivamente, a tratar de aspectos muito exclusivos, como o do fomento ao
mercado da construção civil, sem um interesse, ou mesmo ousadia para abordar as
complexidades que envolvem a questão rural e a busca do empoderamento dos grupos e
indivíduos beneficiários desta.
4. MÉTODO
Para se avaliar e medir os níveis de empoderamento dos beneficiários das políticas do meio
rural, propõe‐se aqui um questionário, para o qual foram utilizados, primordialmente, o design
analítico do empoderamento proposto por Mageste et al. (2008), mas também de Alsop &
Heinsohn (2005). Ambos trabalham formas simples e racionais de divisão dos diferentes
elementos de empoderamento do indivíduo, a partir do que pode se propor uma análise de
níveis ou graus.
Alsop & Heinsohn (2005), em seus estudos, buscam estruturar objetivamente análises a respeito
do empoderamento, dividindo as forças que neste atuam em duas esferas de fatores: a agência
e a estrutura de oportunidades, sendo a agência a habilidade pessoal de se fazer suas escolhas
e decisões, enquanto a estrutura se refere aos contextos formais e informais no qual o ator
opera. A partir desta lógica, propõem medir degraus de empoderamento em 3 etapas: (1) se a
pessoa tem a oportunidade de fazer aquela escolha, (2) se ela efetivamente usa essa
oportunidade para decidir e, (3) feita a escolha, se o resultado desejado é atingido.
Da mesma forma, Mageste et al. (2008), em seus estudos de empoderamento de mulheres,
também propõe uma forma de analisar o processo de empoderamento tratando das forças e
interferências internas e externas ao indivíduo, mutuamente influentes. No entanto, em vez de
dividir em dois níveis, ela os separa em: individual, relacional e contextual, proposto
graficamente como:
"uma espiral que vai se ampliando e é interligada e circundada por relações de
poder. Um interfere no outro, exerce pressões e estando intimamente ligados uns
aos outros. Mudanças em um dos níveis acabam gerando mudanças e adaptações
nos demais, a ação de um acaba gerando uma reação de outro. Sendo assim, uma
transformação radical na estrutura de poder que mantém essa estrutura é lenta e
gradual, incorporando aos poucos os resultados. O processo de empoderamento
pode se iniciar em qualquer uma dessas instâncias, mas só se completa quando
consegue permear todas elas."

Figura 1 – Espiral de níveis de empoderamento proposta por Mageste et al. (2008)
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Um grande desafio reside exatamente na compreensão de que as diferentes qualidades e
aspectos relacionados ao empoderamento, ainda que divididos em níveis e categorias, estão
relacionados de forma bastante complexa. A posse da terra, por exemplo, como um aspecto
relacionado à estrutura de oportunidades do agricultor, afeta diretamente sua capacidade de
fazer algumas escolhas e pode, também, ter impacto em aspectos psicológicos e sociais do seu
empoderamento individual, ou, da mesma forma, pode ser entendida como um reflexo da
agência deste, a partir de aspectos similares de conhecimento, motivação e sociabilidade.
Exatamente por essa interconectividade complexa dos aspectos individuais, relacionais e
contextuais, o empoderamento deve ser analisado nestes múltiplos aspectos possíveis,
abordando suas peculiaridades, como é o caso de estudos de gênero, com grupos de mulheres,
ou de produtores rurais, como este trabalho se propõe.
Para a adoção de estratégias para todas essas etapas, ou outras propostas voltadas ao mesmo
propósito, é desejável um monitoramento constante do que possa indicar ou medir a eficiência
das medidas tomadas em cada etapa.
Dentro do debate ideológico‐político sobre a relação do Estado com grupos excluídos e
desempoderados, é natural que decisões que alterem as relações de poder não apenas
incomodem a grupos que concentram o poder, como sejam entendidos como injustas, ou
temerárias, a partir de uma visão que ignore as injustiças históricas estabelecidas, e, portanto,
a necessidade de uma atuação do Estado para a inclusão de grupos desprivilegiados, como
forma de justiça social e de ampliação de uma base produtiva e autossuficiente da sociedade.
5. MODELO DE QUESTIONÁRIO PROPOSTO
A partir do método de Mageste et al. (2008), as perguntas foram divididas em níveis Individual,
relacional e contextual. O recorte é complexo, porque muitos tópicos abordados pelas questões
transbordam as barreiras, influenciando e sendo influenciados por diferentes aspectos em
diferentes níveis. Com o objetivo de assumir essa complexidade, porém buscando racionaliza‐
la, foram levantadas algumas palavras‐chave sobre aspectos relacionados em cada questão,
assim como uma coluna tentando relacionar o que se procura identificar com as respostas
àquela pergunta.
5.1. Nível Individual:
Tabela 1. Questões de empoderamento individual.
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Pergunta
Você se considera uma pessoa do campo ou
da cidade?

Palavras‐Chave
Autonomia
Satisfação

O trabalho que você faz é importante para
quem?
Como você aprendeu o seu ofício? Você fez
algum tipo de curso para se aperfeiçoar,
recentemente? (Se sim, foi por sua
iniciativa?)
Você sabe dizer o quanto é possível produzir,
hoje, no seu lote? E quanto você de fato
produz?
É possível sustentar sua família com o que
produz aqui?

Autoestima,
Conhecimento.
Capacitação.

Capacitação,
Conhecimento,
Planejamento.
Autonomia.

O que está sendo avaliado
Entender se sua condição de
homem do campo é algo desejado
ou imposto, por falta de opções,
assim como se é temporário, ou
não.
Entender a autoestima, o valor que
enxerga em seu trabalho.
A capacidade do indivíduo de
realizar seu trabalho com
qualidade e o interesse em se
desenvolver.
A consciência, o conhecimento das
suas oportunidades naquele lote.
A capacidade que sua propriedade
tem de dar subsistência à família.
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Pergunta
Como você definiu o que seria produzido em
seu lote?
• É o que eu sempre fiz
• Em função da qualidade do solo
• Em função do mercado consumidor
• É o que eu sei produzir melhor
Você reinveste o que ganha para melhorar
sua produção? Se não, por quê? Se sim,
como?

Palavras‐Chave
Capacitação,
Conhecimento,
Planejamento.

O que está sendo avaliado
A capacidade de inovação,
adaptação, observação e
conhecimento.

Planejamento,
Capacitação.

O que você planeja para aumentar seus
rendimentos?

Capacitação,
Autonomia,
Planejamento.

As condições de produção
propiciadas pela propriedade (se é
possível) e o planejamento e
agencia do indivíduo para melhorar
suas condições (se faz).
Identificar planejamento e
conhecimento do entrevistado
sobre suas possibilidades.

Pergunta

Palavras‐Chave

O que está sendo avaliado

Você faz parte de alguma organização,
cooperativa ou sindicato?

Envolvimento,
Acesso, Rede,
Participação.
Envolvimento,
Acesso, Rede,
Participação.
Envolvimento,
Participação,
Rede.
Autonomia.

Engajamento e envolvimento
político, social, suporte de grupo.

5.2. Nível Relacional:
Tabela 2. Questões de empoderamento relacional.

Se sim, você tem alguma função nessa
organização, cooperativa ou sindicato? Se
sente ouvido por lá?
Você tem parceiros no assentamento?

Quem decide como se gasta o dinheiro na
sua casa?
Você acha que suas dificuldades e opiniões
são ouvidas na sua comunidade?
Quem são as pessoas ou instituições das
quais você depende hoje (fornecedores,
compradores, cooperativa etc.), para seu
ciclo de produção?
Você conhece outros produtores do mesmo
produto que você, na região próxima?
Caso seu distribuidor não possa atendê‐lo, ou
não demande seu produto, há uma outra
forma de saída disponível?
Você tem acesso a crédito fundiário para
investimento na sua produção?

Acesso, Rede.
Rede,
Autonomia,
Verticalização.
Conhecimento,
Rede.
Autonomia,
Rede,
Conhecimento,
Verticalização.
Acesso.

Engajamento e envolvimento
político, social, suporte de grupo.
Força e qualidade das estruturas
sociais formadas no agrupamento e
na sociabilidade.
No caso de uma mulher, pode
indicar uma maior autonomia (ou
falta de) em casa.
Percepção pessoal de acesso e de
apoio comunitário.
Para observar se há
intermediários/atravessadores.

Conhecimento sobre concorrentes
e possíveis parceiros.
Dependência e percepção de
dependência do entrevistado em
relação a seus intermediários.
Estrutura fornecida e
conhecimento destas, para
investimento e dificuldades.
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5.3. Nível Contextual:
Tabela 3. Questões de empoderamento contextual

Pergunta

Palavras‐Chave

O que está sendo avaliado

A sua casa é ou está ficando como
você sonhava?

Projeto Participativo,
Habitação, Acesso.

Como foi sua participação para
definir o desenho da sua casa?

Projeto Participativo,
Habitação, Acesso.

Você depende do governo para a
sua produção?
Você vende a sua produção para o
melhor comprador possível? Por
quê?
Como foi decidido o preço da sua
produção?

Autonomia,
Verticalização.
Autonomia,
Conhecimento,
Verticalização.
Autonomia,
Capacitação,
Conhecimento,
Verticalização.
Conhecimento, Rede,
Autoestima.

O acesso que lhe foi dado na etapa
projetual, o nível de participação do
beneficiário no processo.
O acesso que lhe foi dado na etapa
projetual, o nível de participação do
beneficiário no processo.
Percepção do usuário em relação a sua
dependência do Estado.
Dependência e percepção de
dependência do entrevistado em
relação a seus intermediários.
Dependência do entrevistado em
relação a seus intermediários.

Quem você considera a(s) pessoa(s)
mais importante(s) no processo da
reforma agrária?
Qual o seu papel no processo da
reforma agrária?

Rede, Autoestima,
Autonomia.

Autoestima, percepção e
conhecimento do entrevistado em
relação às estruturas à sua volta.
Autoestima, percepção e
conhecimento do entrevistado em
relação às estruturas à sua volta

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o caráter subjetivo das perguntas dissertativas e risco de perder o vínculo com a origem
das perguntas, o questionário busca refletir, de maneira simplificada, os princípios fundamentais
do empoderamento (apresentados nas "palavras‐chave" e em "o que está sendo avaliado”).
Isso se deve a dificuldades encontradas na formulação do questionário, em função da
multiplicidade de aspectos que podem influenciar uma condição ou mesmo apenas a percepção
do entrevistado em respeito àquele tópico – o que não deixa de ser importante apontar, já que
muitas perguntas dependem essencialmente da percepção do usuário. Por exemplo: na
pergunta “você depende do governo para manter sua produção?”, a resposta "sim" não quer
dizer que, estruturalmente, ele dependa; da mesma forma, o inverso não indica
necessariamente uma autonomia em relação ao Estado, mas sim uma percepção de autonomia,
o que é importante ser diferenciado. Por esse tipo de questão que explicita a complexidade do
tema, se optou por adotar a estrutura proposta por Mageste et al. (2008).
A estrutura proposta por Alsop & Heisohn (2005) é simples e perspicaz, sendo bastante útil para
análises, ao dividir mais objetivamente a competência em situações de exclusão ou falta de
poder, ou seja, se a incapacidade de se executar uma determinada ação é atribuída em primeira
instância, a questões internas do indivíduo (limitações de capacidade ou psicológicas) e
dependem fundamentalmente, de uma mudança pessoal, ou se existem obstáculos impostos a
ele, ativamente ou resultantes da não ação (ou omissão) do Estado, da sociedade, ou de outros
agentes externos. Entretanto, essa objetividade é melhor aplicável na análise de casos
específicos, partindo de uma situação já identificada, mesmo superficialmente, de uma
dificuldade ou limitação encontrada em um grupo ou comunidade, onde esse modelo permitiria
identificar os gargalos e identificar competências e caminhos para se efetivar esse
empoderamento.
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O caso analisado, por outro lado, demanda um monitoramento amplo da situação dos grupos
analisados e da sua evolução (do ponto de vista do empoderamento), assim como comparar
com outros contextos.
Este trabalho terá continuidade, colocando à prova o questionário proposto, aplicando‐o em
comunidades atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida Rural, no Estado de Mato Grosso
do Sul.
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ABSTRACT: The objective of this paper is to describe the methodological process of a social
housing project made with the community of Vila Telebrasília, in Brasilia, developed as a
graduation project. The methodology combined three approaches, consisting initially of a
diagnosis, through morphological dimensions developed by DIMPU (Holanda e Kohlsdorf, 1996)
as well as the sustainable dimensions proposed by SATTLER (2007). The participatory aspect
combined the method developed by the collective Usina (ARANTES, et al. 2010) and the patterns
proposed by Alexander et al (1977). Moreover, the local laws and the restrictions of the national
program Minha Casa Minha Vida were taken into consideration. Alternating moments of
analysis, discussions and design resulted in a design that mirrors the process: a practical proposal
that incorporates both sustainability and desires of the community.
Keywords: Participatory design, Social housing, Minha Casa Minha Vida, Sustainability
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo descrever o processo metodológico de um projeto
de habitação de interesse social com foco na sustentabilidade e participação, desenvolvido junto
à comunidade da Vila Telebrasília em Brasília, no âmbito do trabalho final de graduação da
FAU/UnB, tendo em vista o Programa Minha Casa Minha Vida. A metodologia combinou três
abordagens, consistindo inicialmente de um diagnóstico das dimensões morfológicas DIMPU
(Holanda e Kohlsdorf, 1996) e da sustentabilidade (Sattler, 2007). O aspecto participativo
combinou o método prático desenvolvido pelo coletivo Usina (Arantes, et al. 2010) e os padrões
de Alexander et al (1977). Foram levadas em consideração a legislação local e as restrições do
Programa Minha Casa Minha Vida. Análises, discussões e momentos de projeto foram
intercalados, gerando um resultado que espelha o processo em que foi desenvolvido: uma
proposta de aplicação prática, que incorpora a sustentabilidade e os desejos da comunidade.
Palavras‐chave: Projeto participativo, Habitação social, Minha Casa Minha Vida,
Sustentabilidade
1 INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios da habitação social no Brasil está em conciliar a real demanda
habitacional de qualidade, que envolve questões de participação no processo de projetação e
construção e, ao mesmo tempo, de sustentabilidade do ambiente construído, com a grande
produção de empreendimentos imobiliários para aquecer a economia, considerando os
impactos socioambientais do crescimento urbano, custos do empreendimento, conforto
ambiental, agradabilidade visual, espaços bem configurados, acessibilidade, funcionalidade,
infraestrutura, identidade e orientabilidade.
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De acordo com Salingaros (2010), os projetos habitacionais produzidos na América Latina
adotam formas geométricas simplistas como única maneira de criar habitações eficientes.
Unidades de habitação individuais são cópias exatas de um único protótipo. O controle exercido
não permite variações individuais, seja pela agência financeira do governo, seja pela empreiteira
que vai executar o serviço.
Complexidade e variação são percebidas como maneira de perder o controle, não apenas da
tipologia construtiva, mas sobre a forma como as decisões são tomadas, e, portanto, são
evitadas. Ao mesmo tempo, arquitetos e engenheiros, trazem consigo uma imagem de
modernidade nas tipologias habitacionais que muitas vezes são hostis aos moradores e a
tentativa de adaptação às necessidades individuais.
Mesmo sendo considerado a maior política habitacional do Brasil da história, com um número
considerável de famílias atendidas, chegando a 3.750 milhões de moradias entre 2011 e 2015,
o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, ainda não conseguiu atingir a qualidade no que
tange os projetos de arquitetura e urbanismo mais sustentáveis, salvo algumas exceções.

Figuras 1a, 1b,1c, 1d – Empreendimentos do PMCMV. Fonte: Site de inscrição do Minha Casa Minha Vida1

O Programa Minha Casa Minha Vida visa a atender as famílias cuja renda limita‐se no máximo a
dez salários mínimos, com três grupos de atendimento, considerando as faixas de renda: faixa
1 – famílias com renda até três salários mínimos; faixa 2 – famílias com renda entre três e seis
salários mínimos; faixa 3 – famílias com renda entre seis e dez salários mínimos. No ano de 2015,
acrescentou se a faixa de 5 a 6 salários mínimos.
Apesar das dimensões do programa, as moradias ofertadas, muitas vezes, são de baixa
qualidade arquitetônica e construtiva. Normalmente, trata‐se de grandes empreendimentos
isolados da malha urbana com unidades padronizadas de pequenas dimensões e materiais de
qualidade inferior. Ocorre que isto é uma tendência mundial, as tipologias de habitação social,
promovidas pelos governos em geral, são desumanizadas e insustentáveis.
Portanto, é papel dos arquitetos mostrar, através da crítica e de propostas alternativas, como
os problemas podem ser solucionados de maneira que respondam melhor às necessidades da
população, através de projetos bem configurados, que atendam às expectativas dos usuários,
com melhor qualidade funcional, ambiental e estética.
Uma vertente do programa, o Minha Casa, Minha Vida Entidades (MCMV‐E) tem como objetivo
“tornar acessível a moradia para famílias de renda mensal bruta até R$ 1 600,00, organizadas
em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades sem fins lucrativos,
visando a produção, aquisição e requalificação de imóveis urbanos.”
Nela, o governo passa a gestão do recurso para associações cadastradas no sistema nacional,
permitindo redução de custos com a eliminação do lucro normalmente destinado às
construtoras. E, além disso, se aceita como regime de construção, a autoconstrução, o mutirão
ou ajuda mutua, administração direta e empreitada global. Em novembro de 2012 o valor
financiado para a proposta do MCMV‐E passou para R$ 76 000,00. Foram alteradas também as
1
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especificações mínimas dos projetos, aumentando a área útil mínima de casa ou sobrado para
38,00m² e de apartamento ou casa sobreposta para 42,00m².
A cidade de Brasília vive a realidade de um centro pouco denso e elitizado enquanto a periferia
é composta por cidades‐satélites dormitórios a muitos quilômetros de distância. A Vila
Telebrasília é uma exceção desta regra. Um dos poucos acampamentos sobreviventes, situado
na escala bucólica do projeto do Plano Piloto de Lúcio Costa. A sua pequena população, hoje
com cerca de três mil habitantes usufrui de localização privilegiada, com proximidade de acesso
a cidade e contato com o Lago Paranoá.
Com uma história de luta e resistência, os lotes existentes não comportam mais a população do
local. O bairro possui um déficit habitacional de cerca de 200 famílias por coabitação familiar,
definida como situação de habitação de famílias de conviventes com intenção de construir
domicilio exclusivo (FJP, 2011).
A Vila exerce um impacto sobre o Lago Paranoá, contribuindo para o seu assoreamento. Um
aumento de áreas impermeáveis poderia intensificar o problema, com maiores com maiores
vazões de escoamento superficial, redução do tempo de concentração das vazões decorrente
das chuvas, acentuação dos picos de cheia, maior capacidade de arraste de partículas sólidas e
de resíduos sólidos.
Combinando os temas de habitação social, participação e sustentabilidade, esse artigo tem
como objetivo descrever o processo metodológico de um projeto de habitação de interesse
social com o envolvimento da comunidade, contemplando, também, princípios de
sustentabilidade aplicados ao ambiente construído.
Foram escolhidas duas quadras ainda não ocupadas, mas providas de infraestrutura e previstas
no parcelamento da área, divididas em cinquenta lotes, totalizando 6.914,88m². A proposta foi
desenvolvida junto com a associação de moradores, com a intenção demonstrar como um
projeto deste tipo pode ser feito respeitando o contexto e a população local.

Figura 2a. Localização da Vila Telebrasília. Fonte: Google Earth 2012. Figura 2b. localização do terreno de intervenção.
Fonte: URB 36/2006 (imagem manipulada pela autora).

2 METODOLOGIA
O processo de projeto foi desenvolvido com base em 3 metodologias: análise dimensional para
elaboração do diagnóstico do grupo DIMPU ‐ Dimensões Morfológicas do Processo de
Urbanização (Holanda e Kohlsdorf 1996; Kohlsdorf, 2006; Queiroz, 2000) e da sustentabilidade
(Sattler, 2007); elaboração parâmetros de projeto no formato de “Uma Linguagem de Padrões”
de Alexander et al (1977) para o processo participativo e a prática de trabalho do Coletivo Usina
de São Paulo. A união das três metodologias resultou em duas etapas: planejamento e projeto
participativo. As etapas participativas e de desenvolvimento da proposta se alternam durante a
elaboração do projeto, conforme demonstrado abaixo.
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Figura 3. Diagrama do processo projetual. Fonte: Autoria própria.

2.1

Análise do lugar e diagnostico dimensional

Inicialmente, foi realizado um diagnóstico dos atributos morfológicos da área de estudo baseada
na metodologia das Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização (Grupo de Pesquisa
DIMPU: Holanda, F.; Kohlsdorf, G.; Kohlsdorf, M.E. e Villas Boas, M., Brasília: FAU‐UnB / FINEP /
CNPq, 1985 ‐ 1994).
De acordo com Holanda e Kohlsdorf (1996), o espaço arquitetônico deve ser entendido como
qualquer espaço físico socialmente apropriado por presença humana e, portanto, causa impacto
no modo de vida das pessoas e no meio ambiente. A forma física dos lugares é aspecto essencial
do espaço arquitetônico: assim como não há sociedade sem espaço arquitetônico, não há
espaço arquitetônico sem configuração física. A análise, a avaliação e proposição de espaços
arquitetônicos dão‐se por meio de seus atributos morfológicos.
A qualidade de um mesmo espaço arquitetônico pode variar conforme cada
expectativa/dimensão considerada; seu juízo global é uma ponderação entre avaliações parciais,
pois as expectativas/dimensões recebem priorizações diferentes para cada indivíduo ou grupo
social considerado. Tem‐se, portanto, várias avaliações de um mesmo lugar, cada uma
relacionada a determinada dimensão.
A avaliação global resulta de uma ponderação entre as avaliações parciais, permitindo a
elaboração de diretrizes para uma proposta mais completa, dividindo‐se em: dimensão
funcional, dimensão bioclimática, dimensão co‐presencial (encontro de pessoas no espaço),
dimensão topoceptiva (identidade e simbolismo), dimensão econômica e dimensão expressivo
simbólica (agradabilidade visual e simbolismo).
A essas, foram acrescentadas macro dimensões, relações mais abrangentes do quotidiano com
articulações entre os indivíduos e os lugares onde estão. São no campo da ética, da ecologia e
do campo da estética. Foram tratadas através da aplicação da sustentabilidade em seu conceito
mais amplo trabalhadas por Sattler (2007) que considera a sustentabilidade um processo
continuado e progressivo, que deverá evoluir com o conhecimento da humanidade sobre seus
impactos na natureza. Ele propõe a construção de lugares mais sustentáveis, pautados nos
seguintes temas e ecotécnicas: questões socioeconômicas (trabalho e renda), educação,
implantação urbana com menos impacto, energia alternativa, edificações bem implantadas em
termos de conforto, materiais adequados à realidade local, produção de alimentos, eficiência
hídrica, e gerenciamento de resíduos. Paralelamente, foram utilizados alguns princípios da
permacultura de Mollison (1998).
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2.2

O processo participativo

Num segundo momento, foi desenvolvido um estudo sobre metodologias que contribuem para
o processo participativo no projeto e possibilitem uma adaptação às necessidades individuais,
como os padrões de Christopher Alexander, entendidos como parâmetros de projeto e as
práticas participativas do coletivo Usina (Arantes, et al. 2010).
Segundo Alexander et. al. (1977), as cidades e edificações não poderão se tornar vivas, a menos
que sejam planejadas por uma sociedade que compartilha de uma “linguagem padrão”.
Organizados de uma escala maior para uma menor em uma sequência baseada sempre nas
possíveis “conexões”. Cada padrão é uma regra de três partes que expressa uma relação entre:
(1) um certo contexto, (2) um problema, e (3) uma solução. Em Barros (2008), os “patterns” são
traduzidos e interpretados não para serem aplicados de modo literal, mas como “parâmetros
projetuais” passíveis de serem abrangidos “por conceitos humanizadores”, permitindo a
elaboração de estratégias de apoio para o processo projetivo e participativo.
Apesar da seleção dos padrões ser baseada no problema existente, analisado apenas pelo
arquiteto, eles contribuem para estabelecer um diálogo e promover o desenho adaptativo,
iniciando na escala maior da rua, acessos, localização dos lotes, topografia e vegetação para a
escala menor dos lotes, por meio de um processo descontinuado.
A metodologia de projeto de arquitetura adotada pelo coletivo Usina (Arantes, et al. 2010)
possibilita aos futuros moradores participar desde o início até a conclusão da proposta o que
garante a apropriação do espaço a ser criado e as reais necessidades daqueles que viverão
dentro dele, tornando “a arquitetura mais responsável” (Jones, Till e Petrescu, 2005). O coletivo
Usina trabalha com assessoria técnica a movimentos populares desde 1990, em um dos estudos
de caso, dos conjuntos Jardim Nazareth e Monte Sion (Arantes, et al, 2010) que se divide em
oito etapas: 1‐Discussão política, 2‐Mostra de repertorio (com exemplos de outros projetos), 3‐
Visita ao terreno, 4‐Investigação da unidade habitacional, 5‐Discussão do projeto, 6‐Discussão
de espaços coletivos, 7‐Apresentação do projeto e 8‐Aprovação final.
Devido às limitações de prazos e restrições de um trabalho final de graduação, a metodologia
do coletivo Usina recebeu adaptações. Foram feitas menos reuniões e algumas etapas foram
combinadas. Além disso, a visita ao terreno não foi necessária porque o local se encontra dentro
do próprio bairro e é bem conhecido por todos. Na etapa 2 de apresentação de repertorio foram
inseridos os padrões pré‐selecionados, usados para fomentar a discussão.
3
3.1

RESULTADOS
Diagnostico dimensional

A análise dimensional foi feita seguindo os atributos de cada dimensão e resultando em
diretrizes projetuais que serviram de base para a elaboração do projeto, sendo completadas
com as diretrizes extraídas do processo participativo e dos padrões selecionados. As diretrizes
principais são as seguintes.
Tabela 1. Análise dimensional – atributos morfológicos do processo de urbanização

Dimensões
Funcional

Bioclimática

Expectativas sociais
Tipos habitacionais existentes: casa no fundo do lote com área livre na frente, casa
sem afastamento frontal, casa no meio do lote, casa com comércio em baixo, casa
com comércio na frente, lote com mais de uma residência. Para atender o maior
número possível de famílias, estudar diferentes tipologias para melhor
aproveitamento do terreno. Uso residencial predominante, mas permitindo também
o comercio como alternativa para geração de renda.
Construir em dois pavimentos evitando que uma casa sombreie demais ou prejudique
a ventilação de outra. Locar os ambientes de maior permanência do lado leste e
proteger o lados norte e oeste do sol. Permear o espaço construído com o espaço
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Dimensões

Co‐presencial

Topoceptiva

Econômica

Expressiva e
Simbólica

3.2

Expectativas sociais
natural e usar o paisagismo para sombreamento. Priorizar uso de materiais de baixo
impacto ambiental e de fácil disponibilidade local e de bom desempenho térmico.
Propor sistemas alternativos de drenagem que reduzam o impacto da ocupação sobre
o Lago Paranoá.
Presença de poucos espaços cegos e enclausuramentos. Alguns espaços convexos,
caracterizando boa urbanidade do local e poucas barreiras espaciais. Espaços de
interação social: parquinho, praça, ruas e quadra de esportes. Poucos espaços de
interação e rua como espaço de encontro e área de lazer. Evitar espaços cegos e
estimular a rua como espaço de interação. Estimular a rua como espaço de interação
através da relação entre espaço público e privado e da qualificação desse espaço nos
arredores do projeto.
Os poucos pontos de referência, a uniformidade relativa das construções e a falta de
sinalização dificultam a orientação espacial para forasteiros. O baixo gabarito das
edificações e as grandes massas vegetais ao redor da Vila a mantém isolada
visualmente, mantendo a escala bucólica. Respeitar o gabarito e a inserção urbana.
Caracterização da proposta como marco visual.
A Vila Telebrasília já dispõe de sistema de energia elétrica, abastecimento de água,
esgoto e drenagem de águas pluviais. A área de intervenção já tem sistema viário
construído O projeto deve seguir parâmetros financeiros, dimensionais e de
especificação de materiais exigidos pelo programa Minha Casa Minha Vida, para
permitir seu uso no futuro.
A história de resistência está presente em todo o lugar no discurso dos moradores,
em especial na praça com esse nome. Novos moradores não tem conexão afetiva com
o espaço. Usar elementos que dialoguem com a história do lugar.

Processo participativo

Participaram do processo 15 moradores, com idades entre 25 e 40 anos, casados e com filhos,
de renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, com entre três e sete moradores por casa. As
reuniões foram realizadas ao longo de seis meses e se desenvolveram da seguinte forma:


1ª reunião: Discussão inicial para esclarecer dúvidas da proposta de trabalho. Resposta a
um questionário e dinâmica da “casa dos sonhos” onde os participantes mostraram seus
desejos em forma de desenho.



2ª reunião: Início da discussão do projeto a partir da distribuição das unidades do terreno
em torno de questões como “Em que precisamos pensar para a implantação?” e “Que tipo
de espaço queremos criar?” com o apoio dos padrões pré‐selecionados.



3ª reunião: Apresentação da implantação, com tipos: geminada, família e sobreposta,
baseados em tipologias existentes na própria Vila Telebrasilia e nas questões discutidas na
segunda reunião. Discussão sobre os materiais de construção e os espaços internos da casa
a partir dos padrões (Quais são os mais importantes? Como devem ser?).



Entre a segunda e a terceira reunião foram realizadas visitas guiadas pelos próprios
moradores que compartilharam um pouco de seus mundos e permitiram a observação das
casas e dos espaços da Vila Telebrasília, que serviram de inspiração para o projeto.



4ª reunião: Apresentação da proposta completa, incluindo a tipologia de esquina em
plantas na escala um para vinte que pudessem ser manipuladas. O projeto foi bem recebido
e aprovado pelos participantes, assim como as medidas ligadas a sustentabilidade, como a
proposta da agrofloresta e o uso de infraestrutura verde.

Devido ao déficit habitacional dentro da Vila Telebrasília, foi determinado que o projeto deveria
atender o maior número possível de famílias, por isso a solução de ocupar cada terreno com
duas unidades habitacionais. Outra questão colocada pelos participantes foi a necessidade de
todas as unidades terem área inicial semelhante para evitar conflitos, mesmo que as plantas
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baixas fossem diferentes e pudessem ser ampliadas no futuro. Um espaço de trabalho dentro
de casa foi ressaltado como necessário e a existência de um local para guardar o carro dentro
do lote durante a noite foi considerada indispensável. A presença do verde nas unidades
habitacionais e no espaço urbano foi um tema recorrente.

Figura 3. Desenhos de observação das casas da Vila Telebrasília. Autoria própria.

O material de construção das casas foi definido como o BTC (Bloco de Terra Compactada) pelo
seu menor custo, melhor desempenho térmico e menor impacto ambiental. Ficou claro que essa
possibilidade ainda não é atualmente permitida no programa Minha Casa, Minha Vida. Como a
proposta visa construção dentro de alguns anos, optou‐se por manter o material e assim
permitir uma proposta de casa mais confortável na perspectiva que no futuro o material será
permitido pelo programa. Caso isso não aconteça a tempo, a casa pode ser construída em
sistema tradicional, com cortes de alguns elementos propostos.
3.3

Uma linguagem de padrões

Alguns padrões pré‐selecionados foram usados para fomentar as discussões da segunda e da
terceira reunião. A esses padrões foram somados outros selecionados durante o processo de
projeto e usados diretamente na proposta, como explica a tabela 2.
Tabela 2. Padrões usados para fomentar as discussões.

Padrões discutidos
Padrão 79: Sua própria casa

Apresentação

Padrões aplicados
Padrão 79: sua própria casa.

Objetivo: Debater sobre as
diferentes necessidades
das famílias com diferentes
tipologias.

Padrão 108: Edifícios
conectados. Padrão 109:
Casas longas e estreitas.
Objetivo: Discutir as
tipologias possíveis,
elaboradas a partir da
legislação. Mostrar
diferentes exemplos de
formas de habitar projet

Padrão 108: edifícios conectados;
Padrão 37: agrupamento de
moradias; Padrão 109: casas longas
e estreitas

Padrão 102: família de entradas;
Padrão 122: frente dos edifícios;

Padrão 158: escadas externas;
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Padrões discutidos

Apresentação

Padrões aplicados

Padrão 168: Ligação com a
terra. Padrão 171: Lugares
de árvores.
Objetivo: Colocar em pauta
a necessidade de espaços
verdes, a partir de imagens
de projetos existentes.

Padrão 246: plantas trepadeiras;
Padrão 207: materiais apropriados;
Padrão 250: tons de terra.

Padrão 164: Janelas para a
rua. Padrão 122: Frente dos
edifícios.
Objetivo: Discutir a relação
da casa com a rua e
questionar a presença de
muros e fachadas cegas.

Padrão 249: ornamentos; Padrão
164: janelas para a rua.

Padrão 113: Conexão com
o carro. Padrão 157: Área
de trabalho em casa;.
Padrão 182: Ambiente de
alimentação: 177: Horta.

Padrão 113: conexão com o carro.
Padrão 115: pátios vivos; Padrão
106: espaços externos positivos.
Padrão 89: mercearia na esquina.

Objetivo: Discutir os
espaços internos da casa, a
importância de cada um e
como deveriam ser.

3.4

Proposta final

Quatro tipologias foram desenvolvidas: (1) tipo geminada, com dois quartos e possiblidade de
acrescentar um terceiro; (2) tipo família, com duas unidades por terreno e dois terrenos unidos
formando um grande pátio interno; (3) tipo sobreposta, para famílias com pessoas com dificuldade
de locomoção (térreo) e famílias numerosas (superior); e finalmente o tipo esquina, com uma
unidade habitacional menor e um espaço comercial. Elas foram baseadas nos desejos e necessidades
dos participantes e seus diferentes perfis. Todas as unidades possuem área inicial aproximada de
65m².

Uma atenção especial foi dada à implantação, integrando os princípios de sustentabilidade. O
terreno a oeste da área de intervenção, marcado como local de preservação, mas em estado de
degradação, apresentava grande potencial. A proposta de agrofloresta e agricultura comunitária
foi muito bem recebida nas reuniões. O manejo adequado do local pode, ao mesmo tempo,
complementar a renda das famílias e evitar a erosão do terreno. Por se encontrar em um lugar
de sensibilidade ambiental, é necessário mais cuidado na drenagem do terreno, o que se
procurou solucionar com sistemas de infraestrutura verdes. Propõe‐se também, além da coleta
de agua da chuva nas próprias unidades habitacionais, um sistema de tratamento de esgoto
alternativo, a partir de wetlands.
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Tabela 3. Plantas e perspectivas das diferentes tipologias do projeto.

Tipo Geminada ‐ Casas individuais com entradas separadas, para familias pequenas como a de Aline.

Tipo Familia ‐ Casas com patio compartilhado, para as familias como a de Josielle e as de suas irmãs.

Tipo Sobreposta ‐ Tres quartos e sem possibilidade de expansão, para Wadson e seus quatro filhos.

Tipo Esquina ‐ Casas menores com um comercio na frente, para comerciantes como Marcos e Ruth.

Figura 4. Implantação do projeto e perspectivas.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia escolhida, apesar de um pouco complexa, se mostrou bastante satisfatória para
identificar os verdadeiros anseios e desejos dos participantes do projeto. O curto espaço de
tempo acabou limitando algumas etapas, que poderiam ter sido mais bem exploradas.
Entretanto, podemos dizer que a experiência atingiu seus principais objetivos. A avaliação final
dos participantes demonstrou que o projeto corresponde bem às suas necessidades. O uso dos
padrões facilitou a escolha dos temas de discussão e enriqueceu o resultado final. Os
participantes apresentaram uma resposta muito positiva a este formato de diálogo, que
continha elementos concretos e conhecidos para eles. A resposta às questões ligadas à
sustentabilidade também foi muito positiva, talvez pela localização em área de sensibilidade
ambiental e histórico da comunidade da Vila Telebrasília. Ficou também evidente, durante a

1863

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

elaboração da proposta, as limitações do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente na
possibilidade de aplicação de tecnologias construtivas mais sustentáveis, como o BTC. Por outro
lado, seguindo ainda as regras do programa, as diferentes tipologias desenvolvidas, em resposta
tanto aos perfis diferentes dos habitantes quanto ao próprio terreno mostram como um projeto
deste tipo pode ser adaptado ao contexto local.
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ABSTRACT: Public schools in the Espírito Santo State, Brazil, present constructive and
architectural features relatively standardized. It is questioned, however, the model’s
effectiveness in ensuring environmental quality and functionality of the building, thus aiming to
improve user productivity. This paper aims to verify the effectiveness of this standard model,
diagnose failures and compare the application of assessment tools Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) and High Environmental Quality (AQUA) in buildings. These tools
aim at contributing to the sustainable buildings performance, which in the case such as school
buildings, can directly influence the teaching‐learning process. This research has as a case study
the Municipal Building Unit of Primary Education (UMEF) Dr. Nader Tuffy in Vila Velha–ES. It
presents results for improvement of the thermal comfort achieved through different
intervention scenarios.
Keywords: School Buildings, Assessment Tools, Environmental performance.
RESUMO: As escolas da rede pública municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo‐Brasil,
apresentam características construtivas e arquitetônicas relativamente padronizadas.
Questiona‐se, porém, a eficácia deste modelo em garantir a qualidade ambiental e a
funcionalidade destes edifícios, visando, assim, a melhoria da produtividade dos usuários. Este
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental do referido modelo construtivo,
diagnosticar falhas e verificar a aplicabilidade de soluções que atendam requisitos de
sustentabilidade presentes nas ferramentas de avaliação de sustentabilidade Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) e Alta Qualidade Ambiental (AQUA). Tais ferramentas
visam contribuir para o desempenho sustentável de edificações, que no caso dos edifícios
escolares, podem influenciar diretamente no processo ensino‐aprendizagem. Esta pesquisa
utiliza como estudo de caso o Edifício da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Dr.
Tuffy Nader, em Vila Velha ‐ES, apresentando resultados referentes a melhoria do conforto
térmico obtido através de diferentes cenários de intervenção.
Palavras‐chave: Edifício escolar, Ferramentas de Avaliação, Desempenho ambiental.
1

INTRODUÇÃO

As atuais instituições de ensino resultam de um longo processo histórico, responsável pela
transmissão de valores e pelo acúmulo de conhecimento numa sociedade. Assim sendo, a
história da educação e a qualidade de ensino podem ser conceituadas como narrativas de uma
população e seu desenvolvimento cultural, econômico e político. Neste contexto, deve levar em
consideração o bem‐estar dos alunos, os quais são diretamente afetados pelo ambiente em que
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estão inseridos. Os problemas referentes à qualidade dos edificios escolares públicos são
geralmente consequências de erros de projeto e de execução, sendo as principais deficiências
relacionadas às condições de conforto ambiental e à funcionalidade nas edificações. As
condições de conforto, sejam elas: ventilação, temperatura, umidade, ruído e iluminação,
influenciam nos aspectos fisiológicos e psicológicos de seus usuários, além de afetarem o
processo ensino‐aprendizagem.
Tendo em vista que os usuários passam, em média, um terço do dia no interior das escolas,
verifica‐se, deste modo, a importância de qualificar a configuração física desses ambientes de
forma a promover espaços com condições adequadas de conforto. O arquiteto Paulo Mendes
da Rocha, quando refletia sobre o papel do arquiteto, mencionava que “[...] a arquitetura deve
responder nitidamente às situações fundamentais que amparam a vida humana” (Artigas 2000,
p.15). Desta forma, é de responsabilidade dos arquitetos projetar espaços que possibilitem uma
qualidade progressiva no processo ensino‐aprendizagem. Entretanto, percebe‐se que a maioria
das escolas no país, incluindo aquelas situadas no Estado do Espírito Santo, possui um modelo
construtivo padronizado.
De acordo com Azevedo et al. (2007), é histórico o fato de tais edifícios apresentarem modelos
construtivos semelhantes, sempre com base na necessidade de obtenção de racionalidade dos
recursos econômicos, de eficiência construtiva e da agilidade na entrega da obra. No entanto,
segundo Kowaltowski (2011, p.101) deve‐se questionar como este modelo considera a
finalidade do espaço a ser construído e, principalmente, o conforto ambiental dos usuários que
desenvolvem atividades nestes ambientes, de forma a promover melhorias.
Deste modo, o presente trabalho objetiva avaliar a qualidade ambiental do modelo construtivo
utilizado nos edifícios escolares da rede pública de Vila Velha‐ES, diagnosticar falhas e verificar
a aplicabilidade de soluções que atendam requisitos de sustentabilidade presentes nas
ferramentas de avaliação de sustentabilidade Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED) e Alta Qualidade Ambiental (AQUA).
2

METODOLOGIA APLICADA

Esta pesquisa utilizou como estudo de caso o edifício institucional da Unidade Municipal de
Educação Fundamental (UMEF) Dr. Tuffy Nader, localizado no bairro Barra do Jucú, município de
Vila Velha, Estado do Espírito Santo. A metodologia definiu‐se através de cinco etapas (Fig. 1):
2ª etapa

•

CONFORTO AMBIENTAL

•

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

1ª etapa
ESTUDO DE CASO

AVALIAÇÃO PÓS
OCUPAÇÃO

3ª etapa

IDENTIFICAÇÃO DE
FALHAS

ANÁLISE DOS
CRITÉRIOS
LEED E AQUA

4ª etapa

SIMULAÇÃO –
CENÁRIO BASE
(EDIFÍCIO EXISTENTE)

COMPARAÇÃO DE
CENÁRIOS

5ª etapa

PRESSUPOSTOS –
Temperatura
Níveis de iluminância
Consumo energético

SOLUÇÕES IDENTIFICADAS
CENÁRIO 1: BRISES VERTICAIS
CENÁRIO 2: COBERTURA AJARDINADA
CENÁRIO 3: CONJUGAR CENÁRIOS 1 E 2
CENÁRIO 4: COBERTURA COM
ISOLAMENTO TÉRMICO
CENÁRIO5: CONJUGAR CENÁRIO 1 E 4
CENÁRIO 6: ALTERAÇÃO DA
CONFIGURAÇÃO DAS SALAS DE AULA

Figura 1. Estrutura da metodologia proposta. Fonte: Arquivo pessoal (2014)
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A primeira (1ª) etapa deste trabalho definiu‐se com a escolha do estudo de caso. A segunda etapa
(2ª) foi o reconhecimento e avaliação do edifício, realizado através da Avaliação Pós‐ Ocupação
(APO), método consolidado por pesquisadores como Zeisel (1981) e Ornstein & Romero (2003),
cuja composição correspondeu ao levantamento e caracterização dos aspectos qualificadores
externos e internos, a coleta e análise das variáveis de conforto térmico e eficiência energética
(dados quantitativos) e a observação do comportamento dos usuários (dados qualitativos). Em
Paralelo à APO, foi realizada uma análise de requisitos estabelecidos nos sistemas de avaliação
LEED e AQUA, no intuito de identificar como estes sistemas abordam os temas de conforto
ambiental e eficiência energética aplicados à edifícios escolares.
Através da APO e da identificação de requisitos (relacionados ao conforto e eficiência energética)
definidos nos sistemas de avalição AQUA e LEED, foi possível realizar a identificação preliminar dos
principais problemas físico‐espaciais existentes no edifício (3ª etapa), bem como justificar a
escolha de soluções construtivas que poderiam promover melhoria no edifício analisado (4ª
etapa). Para esta fase da pesquisa, foram identificados cenários de melhoria cujos resultados
foram analisados através de simulações computacionais realizadas por meio do auxílio da
ferramenta de análise Ecotect. Esta ferramenta é um aplicativo distribuído pela Autodesk, que
conta como principal vantagem, sua interface intuitiva e integração com as demais plataformas
BIM e CAD. O Ecotect permite realizar simulações de insolação, iluminação natural e artificial,
acústica, e de ventilação, no entanto apresenta resultados com reduzida precisão no que se
refere à eficiência energética.
Os resultados desta pesquisa foram obtidos através da simulação e comparação do cenário‐base
(edifício existente) e respectivos cenários de melhoria, e utilizou como referência os seguintes
indicadores: temperatura, níveis de iluminância e consumo energético (5ª Etapa). Especificamente
neste trabalho, serão apresentados os resultados referentes à temperatura média das salas de
aula, nos diferentes cenários.
3

DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO

O edifício estudo de caso possui 2.308 m2 de área construída e atende, aproximadamente, 400
alunos do ensino fundamental (1° ao 9° ano), com idades entre 06 e 15 anos, distribuídos nos
turnos matutino e vespertino. A Unidade Educacional, inaugurada em 2012, ocupa cerca de 30%
de uma área de 6.878,40m². O edifício é setorizado em 03 (três) blocos que concentram as
atividades pedagógicas, administrativas e de serviços (Fig. 2).

Figure 2. Escola Dr. Tuffy Nader: Fachada e Setorização. Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha (adaptada), 2013.

O bloco principal, com três pavimentos, é constituído pelo setor pedagógico com biblioteca, de‐
zesseis salas de aula com capacidade para 30 alunos com aproximadamente 54 m², bem como
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outros espaços complementares (sala de arte, música, multiuso e sala de informática). O Bloco 02
é composto pelo setor administrativo, além do auditório para 160 lugares. No Bloco 03, estão si‐
tuados os vestiários e depósitos de materiais esportivos.
Quanto às características construtivas do edifício, este apresenta alvenaria em blocos cerâmicos
perfurados com reboco simples. As paredes e tetos são rebocados e pintados com tinta látex e as
paredes internas revestidas a meia altura por cerâmicas. O piso é em argamassa polida, de alta
resistência. As aberturas são em perfis de alumínio anodizado natural com vidro liso transparente
4 mm com brises horizontal em pvc (policloreto de vinil) sombreando as superfícies envidraçadas
na fachada leste e oeste.
A partir das referidas informações procurou‐se analisar como a edificação atendia às necessidades
de seus ocupantes, tendo em vista fatores quantitativos associados ao conforto ambiental, assim
como, fatores qualitativos relacionados ao comportamento dos usuários diante da edificação exis‐
tente.
4

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO EDIFÍCIO ESTUDO DE CASO

Considerando que problemas da edificação podem interferir no processo ensino‐aprendizado,
é de suma importância realizar um estudo de desempenho energético e conforto acerca da
qualidade ambiental destes espaços. Kowaltowski (2011) sugere a realização de testes,
simulações, cálculos e avaliações como forma a demonstrar cientificamente o desempenho da
edificação.
A avaliação da qualidade ambiental do edifício revelou‐se como resultado da aplicação de uma
metodologia denominada Avaliação Pós‐Ocupação (APO), cuja composição correspondeu ao
levantamento e caracterização dos aspectos qualificadores externos e internos, a coleta e
análise das variáveis que influenciam as condições de conforto térmico na unidade escolar
(dados quantitativos) e a observação do comportamento dos usuários (dados qualitativos).
Para obtenção dos dados quantitativos, considerou‐se relevante as medições dos parâmetros
ambientais das variáveis de temperatura, iluminação e nível de ruído. Tais parâmetros foram
avaliados em três dias distintos (24 de outubro, 31 de outubro e 14 novembro de 2013), o
primeiro dia foi caracterizado por uma forte insolação, o segundo com o tempo nublado (ambas
as visitas ocorreram no período vespertino, entre 15h às 17h) e o terceiro dia, também nublado,
mas no período da manhã, entre as 9h às 11h. Os dias de medições ocorreram durante o período
letivo e conforme autorizado pela escola. Entretanto, ressalta‐se que os referidos meses,
juntamente com o mês de Fevereiro e Março, são considerados os meses mais quentes do ano,
conforme dados meteorológicos locais.
Para análises das variáveis mencionadas foram utilizados equipamentos de medição de níveis
sonoros (Decibelímetro), temperatura (Termo‐anemômetro) e níveis de iluminância
(Luxímetro), disponíveis no laboratório de Conforto da Universidade Vila Velha. Também foram
estudadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes à
iluminância em ambientes internos, conforme NBR‐5413(1992), níveis de ruído definidos na NBR
10151(2000) e ISO7730 (Método de Fanger), referente ao conforto térmico.
Tais medições foram realizadas durante pleno desenvolvimento de atividades escolares,
tentando não interromper a rotina dos usuários, visando com isso, obter um diagnóstico preciso
e que pudesse ser comparado com resultados obtidos por meio da simulação computacional.
Com base nas medições realizadas, identificaram resultados insatisfatórios de ruído e
temperatura nas salas de aula, com temperaturas médias de 29,5° e níveis de ruído de 70 dB (de
acordo com a NBR10152/1987 os níveis de referência são 40 a 50 dB).
No que se refere ao nível de satisfação dos usuários da Unidade de Ensino, foram realizadas
entrevistas com a diretoria e coordenadores, além da aplicação de questionários aos docentes
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e discentes numa amostragem de 95 respondentes (ou seja, 24% do número total de usuários
da escola). Nos questionários realizados, extraíram‐se aspectos significativos sobre a
importância da opinião do usuário no que se refere ao entendimento e comportamento da
edificação enquanto provedora de conforto ambiental para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas.
Os questionários apontaram outras necessidades, como, por exemplo, as listadas abaixo:
• Arborização do pátio, a instalação de jardins e de mais hortas para “refrescar o ambiente”;
• Construção de cobertura entre o bloco administrativo e pedagógico para dias de chuvas;
• Excesso de iluminação direta nas salas de aula, causando ofuscamento e ganho de calor;
Observou‐se também que, no turno vespertino, cerca 65% dos alunos que frequentam as salas
situadas a oeste consideraram suas salas de aula ruidosas, devido ao fato delas estarem voltadas
para o pátio central (onde ocorre o intervalo).
4.1 Falhas constatadas
A partir do diagnóstico realizado e no âmbito do conforto térmico, foram detectadas falhas
relacionadas à elevada temperatura nas salas de aula, principalmente às situadas a oeste,
ocasionada pelas seguintes evidências:
• Brises mal dimensionados, com lâminas horizontais ao invés de verticais, proporcionando, em
alguns períodos do ano, a incidência solar direta nos vãos envidraçados. A orientação vertical
dos brises define‐se como a mais aconselhável para fachadas leste e oeste.
• A ventilação cruzada encontra‐se condicionada a abertura das portas das salas de aula.
Frequentemente estas precisam ser fechadas no intuito de reduzir o ruído produzido pelas salas
adjacentes, interrompendo, assim, a corrente de ar proporcionada pela ventilação cruzada e,
consequentemente, aumentando a temperatura nas salas de aula.
• O sistema construtivo proposto para a cobertura possui elevada transmitância térmica. A
cobertura refere‐se a uma laje impermeabilizada com telhas do tipo onduline fixadas sobre
estrutura metálica com aberturas em cobogó nas fachadas leste e oeste para maior circulação
de ar entre a laje e cobertura.
• Ao simular a média das temperaturas mais quentes do ano, foi constatado que cerca 69,8%
do período letivo possui temperatura superior a 28ºC. Foi observado também que as salas de
aula localizadas a oeste possuem temperaturas que superam até 2,7 graus as temperaturas das
salas de aula localizadas a leste.
• A falta de áreas verdes e sombreadas nas áreas recreativas faz com que os alunos
concentrem‐se no pátio coberto (localizada abaixo das salas de aulas) e nas restritas áreas de
sombreamento gerada pelo próprio edifício.
Paralelamente a esta análise, foi realizada uma avaliação dos critérios AQUA e LEED relacionados
às temáticas abrangidas pela pesquisa. Objetivou‐se, desta forma, correlacionar as exigências
destes sistemas com as falhas identificadas no edifício analisado, bem como contribuir para a
escolha de soluções corretivas.
5

CONTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS AQUA E LEED NO ÂMBITO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES

Desde o fim do século XX, inúmeras ferramentas de avaliação ambiental surgiram para a
contribuição do desempenho sustentável das edificações. Ferramentas específicas ou versões
adaptadas das primeiras ferramentas que nasceram na Inglaterra e nos Estados Unidos foram
repensadas por várias razões, mas, principalmente, para refletir diferentes práticas de padrão
cultural, assim como questões ambientais internacionais.
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Atualmente no Brasil, existem diversas ferramentas de certificações que estão sendo utilizadas
nestas aferições. Como já mencionado anteriormente, no contexto desta pesquisa, foram
utilizadas duas ferramentas, Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) e Alta
Qualidade Ambiental (AQUA). Ambas ferramentas visam contribuir para o desempenho
sustentável das edificações, assim como promover práticas saudáveis, duráveis, acessíveis e
ambientalmente corretas.
A seguir, será apresentada uma análise dos requisitos estabelecidos nos sistemas de avaliação
AQUA e LEED em relação ao tema de conforto térmico, tematica especificamente abordada
nesta pesquisa.
5.1 Contribuições do sistema de avaliação AQUA
O Processo AQUA (Fundação Vanzolini 2007) faz referência ao tema do conforto térmico em
uma categoria específica (categoria n. 08), intitulada “conforto higrotérmico”. Esta categoria
abrange quatro subcategorias de avaliação, sendo apenas duas delas direcionadas a edifícios
naturalmente climatizados em condições de conforto higrotérmico de verão (subcategorias 8.1
e 8.3) como é o caso do edifício estudo de caso.
Estas subcategorias apresentam medidas que, por meio delas, foi possível identificar parâme‐
tros que facilitassem o reconhecimento de falhas em relação ao conforto térmico presentes no
edifício, bem como auxiliar na escolha de soluções de melhoria do conforto térmico. Tais subca‐
tegorias pertinentes às falhas encontradas são:
SUBCATEGORIA 8.1 ‐ Implementação de medidas arquitetônicas para otimização do conforto
higrotérmico de verão e inverno ‐ Onde é incentivada a utilização de medidas passivas, tais
como: a análise das características locais; a setorização do edifício de acordo com as suas neces‐
sidades térmicas e a utilização de elementos arquitetônicos que otimizem o conforto. São exem‐
plos de medidas apresentadas nesta subcategoria: orientar adequadamente as aberturas, utili‐
zar proteções solares fixas e móveis, orientar os ambientes com cargas térmicas internas
elevadas para o sul, promover a ventilação natural e ventilação cruzada, empregar a inércia tér‐
mica adequada.
SUBCATEGORIA 8.3 ‐ Criação de condições de conforto higrotérmico de verão em ambientes
climatizados naturalmente ‐ Onde são enfatizadas a estrutura e a envoltória do edifício, inclu‐
indo as proteções solares e sistemas que permitem a ventilação cruzada. O sistema AQUA, nesta
subcategoria, ainda faz referência aos parâmetros de temperatura em ambientes internos não
superiores a 28º C e define aberturas superiores a 30%.
5.2 Contribuições do sistema de avaliação LEED
O sistema de classificação LEED é organizado em cinco categorias ambientais compulsórias,
sendo uma delas especificamente direcionada ao Conforto Térmico, intitulada Indoor Envi‐
ronmental Quality (Qualidade Ambiental Interna) (USGBC 2014). Dos créditos apresentados,
dois deles apresentam ligação direta com o conforto térmico aplicado ao edifício estudo de caso.
CRÉDITO 7.1 ‐ Projeto do Conforto Térmico ‐ Visa proporcionar ao ambiente conforto térmico e
promover produtividade e bem‐estar dos ocupantes do local. Neste crédito, dentre outros, são
evidenciados o projeto da envoltória e seus sistemas com a capacidade de construção para aten‐
der aos critérios de conforto em condições ambientais.
CRÉDITO 7.2‐ Verificação do Conforto Térmico ‐ Visa proporcionar a avaliação do conforto tér‐
mico dos ocupantes ao longo do tempo de habitação no edifício. Neste critério, é incentivada a
implementação de sistema de monitoramento permanente para garantir o desempenho do edi‐
fício, assim como o cumprimento dos critérios de conforto presente no crédito 7.1.
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Dentro os aspectos analisados na APO do edifício estudo de caso, observam‐se que as principais
falhas identificadas estão relacionadas ao tema do conforto térmico e que poderiam ser tratadas
com as algumas medidas recomendadas pelo processo AQUA e o LEED tais como: orientação
das salas de aula a sul; uso de proteções solares verticais considerando a orientação leste‐oeste
do edifício e adequada ventilação cruzada, que neste caso foi afetada pela configuração do edi‐
fício com o corredor central e salas adjacentes.
Verificou‐se, ainda, que uma das preocupações do LEED é o adequado projeto da envoltória para
garantir o conforto interno no edifício. Considerando que a superfície da cobertura é a parte da
envoltória que mais recebe radiação solar, uma das medidas aconselhadas seria o sistema cons‐
trutivo da cobertura com reduzida transmitância térmica.
6

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE MELHORIA

Conforme referido por Frandoloso (2001), a utilização de novas tecnologias em edifícios escola‐
res implica vantagens como a melhoria térmica, acústica, qualidade do ar interior, o aprimora‐
mento do conforto, melhoria da saúde dos usuários, redução de custos operacionais e de ma‐
nutenção na edificação. Deste modo, os espaços devem ser planejados com consciência das
exigências do usuário, adaptação à cultura local, economia e a constante evolução tecnológica,
de forma a minimizar impactos gerados na construção civil.
Tento em vista a identificação das falhas em relação ao conforto térmico presentes no edifício
estudo de caso, além da contribuição dos sistemas de avaliação AQUA e LEED, considerou‐se a
definição de seis cenários de melhoria. Tais cenários foram baseados em soluções tecnológicas
com uma melhor adequação ao clima e de características construtivas apropriadas. A Tabela 1
apresenta o resumo do cenário‐base e dos cenários de melhoria que foram simulados.
Tabela 1. Configurações de margens para papel A4
Cenário simulado
Tecnologia implementada

Cenário‐base

Padrão construtivo existente

Cenário 1

Substituição dos brises horizontais por brises verticais nas fachadas a
leste e oeste
Substituição da telha de fibrocimento por telhado verde (40 cm de
subtrato)
Conjugação do cenário 1 e 2

Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5
Cenário 6

Substituição da telha de fibrocimento por telha com isolamento térmico
(poliuretano) revestido com telha metálica
Conjugação do cenário 1 e 4
Alteração da orientação e configuração da escola (orientação norte‐sul
e salas de aula interligadas por corredo lateral ao invés de corredor
central (sala de aula‐corredor‐sala de aula)

De forma a verificar os reais efeitos das medidas de melhoria propostas e limitando o estudo
somente à análise da temática de conforto ambiental, foram realizadas simulações de duas salas
de aula localizadas no pavimento em contato com a cobertura, uma voltada a leste (sala 13) e
outra voltada para a fachada oeste (sala 09). Para a realização da simulação computacional
utilizou‐se o software Ecotect. Neste trabalho, serão apresentados os resultados das simulações
da sala 09, referente ao pior cenário.
O primeiro modelo, denominado cenário‐base, referiu‐se a simulação da edificação existente e
serviu de referência para avaliação de desempenho das demais medidas de melhoria. Neste
sentido, foram considerados todas as características construtivas, equipamentos existentes,
perfil de uso, horários de utilização e os artifícios de amenização de temperatura utilizados. As
propostas de melhoria, com exceção do cenário 6, basearam‐se em medidas corretivas simples,
onde se realizou a alteração dos brises horizontais por verticais e a substituição da cobertura
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em telhas de fibrocimento por soluções construtivas com reduzida transmitância térmica, em
que os referidos cenários foram analisados individualmente ou através da conjugação de duas
soluções.
No caso do cenário 6, apesar de inviável a sua aplicação no estudo de caso, o mesmo foi definido
como um ensaio para propostas de futuros edifícios escolares, afim de verificar o seu desempe‐
nho caso este fosse projetado conforme a configuração e orientação solar consideradas mais
adequadas (orientação norte‐sul e salas de aula interligadas por um corredor lateral).
7

RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos basearam‐se na simulação e na análise comparativa entre o cenário‐base
(edifício existente) e os seis cenários de melhoria propostos (onde foi considerada a análise da
temperatura). Para todos os cenários estabelecidos foram caracterizados os mesmos padrões
de uso, dados de temperatura externa, umidade relativa, velocidade do ar, equipamentos e ilu‐
minação.
A análise de desempenho térmico teve como base a média mensal das temperaturas internas
das salas de aula analisadas. Outro indicador utilizado nas análises foi a avaliação da porcenta‐
gem do tempo (os dias e os horários letivos) em que as referidas salas de aula estiveram numa
zona de conforto com temperatura entre 20ºC a 27ºC, gama de temperatura adequada para
espaços não climatizados na zona climática 8 (Vila Velha‐ ES).
Analisando as temperaturas médias, demonstradas na Figura 3, em relação aos cenários 5 e 6,
foi possível verificar uma redução significativa de aproximadamente 5ºC. Isto se deve ao fato,
no caso do cenário 5, de ter ocorrido a conjugação de duas soluções: a utilização de cobertura
com reduzida transmitância térmica (telha metálica com isolamento térmico) e brises verticais.
Nos cenários onde estas medidas foram apresentadas separadamente, os efeitos foram menos
expressivos, somente evidenciando‐se resultados em torno de 2ºC.

Figura 3. Distribuição Anual de Temperatura das salas analisadas. Fonte: Arquivo Pessoal, 2014.

Quanto ao cenário 6, a melhoria do conforto deu‐se através da alteração da configuração e ori‐
entação das salas de aula, proporcionando a ventilação cruzada e adequada insolação respecti‐
vamente. Constatou‐se desta forma, que a configuração sala de aula com corredor lateral deve
ser priorizada no projeto, ao invés do corredor central e das salas de aula viradas à sul.
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Referente à porcentagem de tempo em que a sala de aula 09 esteve numa zona de conforto
com temperatura entre 20ºC a 27ºC, a título de exemplo, realizou‐se a comparação entre o
cenário‐base e o cenário 5 (telha metálica com isolamento térmico e brises verticais). Conforme
observado Figura 4, constatou‐se que o desempenho térmico do cenário 5 foi satisfatório em
98,6% dos dias letivos do ano, enquanto que no cenário‐base, somente 56% dos dias letivos no
ano estiveram dentro de uma gama de temperatura adequada.

Figura 4. Análise do período de tempo em que a sala de aula (9) encontra‐se em zona de conforto. Fonte: Arquivo
Pessoal, 2014

8

CONCLUSÕES

O presente trabalho objetivou verificar a qualidade ambiental do modelo construtivo padrão
adotado nas escolas da rede de Ensino Municipal de Vila Velha‐ES, tendo como estudo de caso,
o Edifício Escolar Dr. Tuffy Nader. Neste contexto, realizou‐se uma Avaliação Pós‐Ocupação
(APO), buscando dados quantitativos e qualitativos voltados para a análise do conforto
ambiental. Através deste levantamento, verificaram‐se falhas tais como elevadas temperaturas
e ruídos em salas de aula, estando acima dos níveis estabelecidos pelas Normas Técnicas
Brasileiras. As propostas de melhoria foram baseadas nas falhas e nos requisitos definidos pelas
ferramentas de avaliação AQUA e LEED.
Os resultados deste trabalho foram extraídos por meio de ferramentas de simulação e análise
comparativa entre os diferentes cenários de melhoria estabelecidos, onde se constatou que
decisões projetuais em relação à configuração das salas de aula (interligadas por um corredor
lateral) e o uso de medidas que conjugam adequado sombreamento e isolamento da cobertura
deveriam ser utilizados como parâmetros projetuais para a construção de edificios escolares na
rede municipal de ensino, pois tais medidas poderiam proporcior uma redução significativa de
até 5ºC da temperatura interna.
9
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ABSTRACT: Environmental certifications systems indicate guidelines for achieving sustainable
developments. The Selo Casa Azul (Blue House Seal), assigned by the Brazilian federal bank
Caixa, apparently is the certification more adjusted to Brazilian reality. This study aims to verify
the feasibility of application in actual context of construction. The research was conducted by
analyzing developments in Caxias do Sul, city on southern Brazil. As a result, it was found that
the Blue House Seal constitutes a viable tool, demonstrating a reasonable ease of application.
Most actions to achieve its criteria are oriented to the design stage, and modifications to meet
most requirements don’t ask for large investments. Concerning the construction standards,
some criteria may be more easily reached when resources are not limited. However we observed
greater difficulty of adequacy due to the practices of companies and the construction industry.
Keywords: Environmental certifications, Selo Casa Azul.
RESUMO: Os sistemas de certificação ambiental indicam diretrizes para realização de
empreendimentos sustentáveis. O Selo Casa Azul, atribuído pela Caixa Econômica Federal, é
aparentemente a certificação mais ajustada à realidade brasileira. Este estudo objetiva verificar
sua viabilidade de aplicação no contexto da construção civil. A pesquisa foi desenvolvida através
da análise de empreendimentos em Caxias do Sul/Brasil. Como resultado, verificou‐se que o Selo
Casa Azul se constitui em uma ferramenta viável, demonstrando relativa facilidade de aplicação.
A maioria das ações para atingir os critérios é orientada para a fase de projeto, e as modificações
para atendimento aos requisitos não requerem grandes investimentos. No que concerne aos
padrões construtivos, alguns critérios podem ser mais facilmente apreendidos quando os
recursos não são limitados. Entretanto, observou‐seuma maior dificuldade de adequação devida
às práticas das empresas e da própria construção civil.
Palavras‐chave: Certificações Ambientais, Selo Casa Azul.
1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil apresenta reconhecida importância para a economia global, se
caracterizando, entretanto, como uma das atividades que mais geram impactos ambientais.De
acordo com Jonh, Oliveira e Agopyan (2006), o setor utiliza cerca de 75% dos recursos naturais
do planeta, na maioria não renováveis, ao mesmo tempo em que responde por 60% da massa
de resíduos sólidos urbanos produzida em algumas cidades brasileiras.
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Os desafios diante do paradigma da sustentabilidade são diversos e ante essa realidade revela‐
se essencial a adoção de uma posturapelo setor e pelos agentes envolvidos por meio da qualse
verifiquem o crescimento físico, a preservação ambiental e o desenvolvimento tecnológico.
A implantação de um empreendimento sustentável deve ser realizada em cada país conforme
as prioridades estabelecidas em razão de economias diversas e períodos de desenvolvimento.
Neste contexto, a aplicação de sistemas de certificação pode ser promovidapeloatendimento a
diretrizes relacionadas ao desempenho social, econômico e ambiental de edificações,
atribuindo‐se um nível de conformidade.
Conforme Gonçalves e Duarte (2006), uma certificação é concedida a partir de um sistema de
avaliação pelo qual se analisa o grau de sustentabilidade segundo determinados critérios de
desempenho.Para Benini et al. (2003), o modelo de certificação a ser adotado depende de cada
país e suas necessidades. De modo geral, como vantagem das ferramentas de avaliação está a
orientação a empreendedores, projetistas e construtores quanto aos aspectos a serem
observados na produção de edificações sustentáveis. Segundo Lucas (2011), os sistemas de
certificação e avaliação ambiental podem contribuir para reduzir os impactos do setor da
construção.
Os principais processos internacionais de certificação ambiental são conferidos pelos sistemas
LEED (EUA), BREEAM (Reino Unido), HQE (França), CASBEE (Japão), HKBEAM (Hong Kong) e
GREEN STAR (Austrália). No Brasil estão disponíveis os sistemas de certificaçãoambientais LEED,
BREEAM, AQUA, Procel Edifica e o Selo Casa Azul.
Em estudo comparativo entre sistemas de certificação, Reed et al. (2009) destacam as
divergências entre as propostas, como no método LEED, que aplicadoemedificações do Reino
Unido, concedeu classificação superior a atribuída pela certificação inglesa BREEAM. Os autores
avaliam que não são possíveis confrontações uma vez que são enfoques distintos, diferenças
estas a serem ultrapassadas através da definição de metas globais para a avaliação de edifícios,
sem que se desconsiderem as características próprias de cada país (Reed et al., 2009).
De acordo com Silva (2007), as metodologias da maioria dos sistemas de certificação, em geral
aplicadas em países desenvolvidos, se direcionam a dimensão ambiental da sustentabilidade.
Os aspectos social e econômico, no entanto, também se constituem em fatores importantes,
principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil.
A opção pelo Selo Casa Azul para a análise de empreendimentos decorre de esta se tratar de
uma certificação atribuída pela Caixa Econômica Federal ‐ CAIXA, instituição promotora de ações
de enfrentamento ao déficit habitacional brasileiro, como por fomentar a execução de práticas
sociais, incorporando a sustentabilidade em seu sentido mais amplo.
Através do presente estudo, tem‐se como objetivo analisar a adequação de empreendimentos
habitacionais aos critérios do Selo Casa Azul, verificando‐se facilidades e limitações existentes,
correlatas ou não a distintos padrões construtivos.
1.1

O Selo Casa Azul

A primeira certificação pelo Selo Casa Azul foi concedida em 2011, mesmo este havendo sido
lançado ainda em 2010. Em 2012, por ocasião da realização da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável ‐ CNUDS, conhecida por RIO +20, foram certificados outros
empreendimentos. Até o momento hásete empreendimentos analisados e contratados, sendo
seis multifamiliares e um de habitações unifamiliares, apresentados naTabela 1, além de dois
outros apenas avaliados e que por esta razão não são oficialmente divulgados pela instituição1.

1Informações

obtidas com a Arq.ª Sandra Quinto, integrante do grupo de trabalho da CAIXA responsável pela
elaboração da metodologia do Selo Casa Azul, em comunicação por e‐mail realizada em dezembro de 2013.
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A concessão do selo é feita mediante o atendimento acinquenta e três critérios, classificados
entreobrigatórios ou de livre escolha, distribuídos em seis categorias relacionadas à qualidade
urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da
água e práticas sociais. A certificação bronze é concedida se atendidos os critérios obrigatórios
e prata e ouro se, respectivamente, seis e doze de livre escolhaalém dos obrigatórios (John;
Prado, 2010).
Tabela 1. Relação de empreendimentos certificados pelo Selo Casa Azul. Fonte: adaptado de Caixa Econômica Federal
e de comunicações com a Instituição (2013).

Identificação

Programa

Proponente

Local

UH*

Nível

Condomínios E e G ‐
Complexo
Paraisópolis
Edifício HAB2 ‐
Chapéu Mangueira ‐
Babilônia
Residencial Bonelli

PAC
Urbanização de
Favelas
Pró‐Moradia
Urbanização de
Favelas
Imóvel
na
Planta ‐ SBPE
PMCMV– faixa I
‐ 0 a 3 S.M.
Financiamento
a Produção ‐
SBPE
PMCMV ‐ faixa
III 6 a 10 S.M.
Alocação de
recursos ‐ FGTS

Prefeitura
Municipal

São Paulo
SP

117

Ouro

Critérios
atendidos
39

Prefeitura
Municipal

Rio de
Janeiro RJ

16

Ouro

33

Construtora
Rogga
Construtora
Bairro Novo
Construtora
Mazzini
Gomes
Construtora
Precon
Viana e
Moura

Joinville
SC
Santo André
SP
Vitória
ES

45

Ouro

32

880

Ouro

35

62

Ouro

33

32

Prata

29

108

Ouro

29

Residencial
Guaratinguetá
Residencial Parque
Jequitibá
Ville Barcelona
Residencial Brahma

Betim
MG
Garanhuns
PE

*UH ‐ número de Unidades Habitacionais

Por esta ser uma certificação relativamente nova, há poucos estudos analisando ou aplicando
esta metodologia, incluindo Magnani (2011), Figueira (2012), Vasconcelos (2012), Silva (2012) e
Bello, Saback e Costa (2014). Magnani (2011) realizou um comparativo entre o Selo Casa Azul e
o Leed for Homes, verificando a importância da regionalização de uma certificação, mesmo que
os dois sistemas incorporem aspectos semelhantes de avaliação. Figueira (2012) desenvolveu
uma aplicação da metodologia do Selo Casa Azul em uma edificação de médio padrão
construtivo, por fim considerando esta uma ferramenta importante para a orientação da
execução de uma edificação mais sustentável. Vasconcelos (2012) analisou a possibilidade de
aplicação dos critérios do Selo Casa Azul em Habitação de Interesse Social ‐ HIS, concluindo que
este pode vir a atribuir um ganho qualitativo para as edificações habitacionais. Silva (2012)
examinou a aplicação do Selo em um assentamento habitacional, verificando sua viabilidade
para a HIS e sugerindo a inserção de outros condicionantes.
Bello, Saback e Costa (2014), por sua vez, realizaram a investigação do Selo Casa Azul em dois
empreendimentos subsidiados pelo PMCMV, analisando os custos incidentes para que os
mesmos viessem a atender aos critérios faltantes para o cumprimento daqueles obrigatórios e,
portanto, alcançassem ao nível bronze, através de soluções propostas pelos autores. O mesmo
procedimento foi adotado considerando‐se incorporar soluções nestes empreendimentos de
modo a que atendessem a mais critérios de livre escolha e alcançassem os níveis prata e ouro.
Como resultado os autores estimaram que para se atender aos níveis bronze e prata haveria um
acréscimo inferior a 1,5%, enquanto para o nível ouro este valor poderia variar entre 3,64% e
7,23%.
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2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método do Selo Casa Azul consiste em verificar, na fase de análise de viabilidade técnica do
empreendimento, ainda antes da contratação do financiamento junto à Caixa Econômica
Federal, o atendimento quanto aos critérios que orientam a classificação da edificação.
A aplicação do Selo Casa Azul nos empreendimentos selecionados foi desenvolvida através do
diagnóstico do entorno(DE), da análise de projetos e documentos complementares(PD) e da
realização de simulações(S), verificando o atendimento aos indicadores de cada critério,
conforme a documentação do Selo (John; Prado, 2010). Para verificaraspectos nem sempre
documentados pelas construtoras e confirmar o atendimento, alguns indicadores são analisados
por meio de vistorias realizadas durante a execução das obras(V).
Visto que algumas ações poderiam ser observadas em mais de uma forma de análise, optou‐se
pelo método que apresentasse maior interferência no indicador do critério ou aquele em que o
desenvolvimento se mostrasse mais viável, mesmo em se tratando de um selo onde a análise de
projetos se mostra determinante.
Cabe salientar quealguns critérios foram revisados pela CAIXA, com vistas a facilitar o acesso ao
selo, sendo a principal alteração a inclusão de um critério bônus, atendido quando da execução
de alguma ação não prevista que contribua para a maior sustentabilidade do
empreendimento2.Na Tabela 2 estão relacionados os critérios, divididospor categoria,
obrigatoriedade e modo de aplicação.
Tabela 2. Categorias, critérios e método de avaliação.

Critério

Classificação
DE

Categoria 1 ‐ Qualidade Urbana
Qualidade do entorno – infraestrutura
Qualidade do entorno – impactos
Melhorias no entorno
Recuperação de áreas degradadas
Reabilitação de imóveis
Categoria 2 ‐ Projeto e Conforto
Paisagismo
Flexibilidade de projeto
Relação com a vizinhança
Solução alternativa de transporte
Local para coleta seletiva
Equipamentos de lazer, sociais e esportivos
Desempenho térmico ‐ vedações
Desempenho térmico ‐ orientação ao sol e ventos
Iluminação natural de áreas comuns
Ventilação e iluminação natural de banheiros
Adequação as condições físicas do terreno
Categoria 3 ‐ Eficiência Energética
Lâmpadas de baixo consumo ‐ áreas privativas
Dispositivos economizadores ‐ áreas comuns
Sistema de aquecimento solar
Sistema de aquecimento a gás

2Informações

Obrigatório
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha

Aplicação
PD
V

X
X
X
X
X

Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha

X
X
X
X
X
X
X
X

Obrigatório*
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha

X
X
X
X

disponíveis em
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/sustent/selo_casa_azul/Mudancas_Selo_Casa_Azul.pdf.
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Tabela 2. Categorias, critérios e método de avaliação (cont.) Fonte: adaptado de John; Prado(2010) com método
próprio de aplicação do critério (2014).

Critério

Classificação
DE

Medição individualizada ‐ gás
Elevadores eficientes
Eletrodomésticos eficientes
Fontes alternativas de energia
Categoria 4 ‐ Conservação de Recursos Materiais
Coordenação modular
Qualidade de materiais e componentes
Componentes industrializados ou pré‐fabricados
Fôrmas e escoras reutilizáveis
Gestão de resíduos de construção e demolição ‐ RCD
Concreto com dosagem otimizada
Cimento de alto‐forno (CP III) e pozolânico (CP IV)
Pavimentação com RCD
Madeira plantada ou certificada
Facilidade de manutenção da fachada
Categoria 5 ‐ Gestão da Água
Medição individualizada ‐ água
Dispositivos economizadores ‐ bacia sanitária
Dispositivos economizadores ‐ arejadores
Dispositivos economizadores ‐ registros reguladores de vazão
Aproveitamento de águas pluviais
Retenção de águas pluviais
Infiltração de águas pluviais
Áreas permeáveis
Categoria 6 ‐ Práticas Sociais
Educação para a gestão de RCD
Educação ambiental dos empregados
Desenvolvimento pessoal dos empregados
Capacitação profissional dos empregados
Inclusão de trabalhadores locais
Participação da comunidade na elaboração do projeto
Orientação aos moradores
Educação ambiental dos moradores
Capacitação para gestão do empreendimento
Ações para mitigação de riscos sociais
Ações para geração de emprego e renda

Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha

Aplicação
PD
V
X
X
X
X

Livre escolha
Obrigatório
Livre escolha
Obrigatório
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha

X
X
X
X
X

Obrigatório
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Obrigatório

X
X
X
X
X
X
X
X

Obrigatório
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Obrigatório
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha
Livre escolha

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S

X
X
X
X
X

* Para Habitação de Interesse Social – HIS até três salários mínimos.

2.1

Seleção e descrição dos empreendimentos analisados

Para a aplicação dos critérios do Selo Casa Azul foram selecionados empreendimentos típicos
em execução na cidade de Caxias do Sul/Brasil, a partir de construtoras locais atuantes junto aos
programas habitacionais da CAIXA. Foram selecionados todos os empreendimentos em
execução das empresas que manifestaram interesse no estudo e disponibilizaram as
informações necessárias.
Os programas habitacionais vêm se mostrando fundamentais ao acesso à moradia.O Sistema
Nacional de Habitação‐ SNH, principal instrumento da Política Nacional de Habitação ‐ PNH, se
divide em Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social ‐ SHIS e em Sistema de Habitação
de Mercado. O SHIS prevê o acesso à moradia pela população de baixa renda, por meio de
recursos como o Fundo de Arrendamento Residencial ‐ FAR e o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço ‐ FGTS, enquanto o Sistema de Habitação de Mercado tem por objetivo atender à
população de maior renda, através de construtoras e incorporadoras e com recursos como o
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Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ‐ SBPE (Caixa Econômica Federal, 2011).O
Programa Minha Casa Minha Vida ‐ PMCMV, instituído em 2008, também visa atender às
famílias de menor renda, e abrange o Programa de Habitação Popular ‐ Entidades/Recursos do
FDS, o Programa Nacional de Habitação Urbana ‐ PNHU e o Programa Nacional de Habitação
Rural ‐ PNHR. No PNHU a aquisição e a alienação de imóveis pode se dar pela transferência de
recursos ao FAR, em se tratando de renda familiar de até três salários mínimos e com recursos
do FGTS, quando esta é inferior a dez salários mínimos (Caixa Econômica Federal, 2011).
A seleção de empreendimentos procuroudiversificaros recursos, inclusive em umamesma
construtora, contemplando‐sediferentes padrões de construção.Deste modo, selecionaram‐se
três empreendimentos da construtora A, um da B e três da C, conformerelacionado na Tabela
3.
Tabela 3. Relação de empreendimentos avaliados.

Empreend.

Constr.

Recurso

UH*

I
II
III
IV
V
VI
VII

A
A
A
B
C
C
C

FAR
FGTS / SBPE
SBPE
FGTS
FGTS
SBPE
SBPE

240
190
62
80
96
30
45

Área privativa
da UH (m²)
40,33
55,30 e 80,88
86,04 a 90,31
45,06 e 46.77
55,47 e 57,97
134,55 a 166,10
47,00 a 75,00

Área total de
construção (m²)
13881,63
17924,17
9339,79
5461,16
7546,37
5238,39
4718,15

Implantação
12 blocos
2 blocos
1 bloco
1 bloco
2 blocos
1 bloco
1 bloco

*UH ‐ número de Unidades Habitacionais
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural de Caxias do Sul (GIDURCX) e empresas construtoras.

Os resultados foram tratados em razão do padrão construtivo, vinculado em princípio à origem
dos recursos, verificando‐se se há relação desta variável com a facilidade ou com a limitação no
atendimento a um determinado critério.
3

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

A partir da análise dos critérios e em referência a cada categoria proposta pelo Selo Casa Azul,
têm‐se os resultados apresentados nasTabelas 4, 5 e 6.
Tabela 4. Análise do atendimento aos critérios do Selo Casa Azul pelos empreendimentos avaliados.

Relação de Categorias e critérios

Categoria 1 ‐ Qualidade Urbana
Qualidade do entorno ‐ infraestrutura
Qualidade do entorno ‐ impactos
Melhorias no entorno
Recuperação de áreas degradadas
Reabilitação de imóveis
Categoria 2 ‐ Projeto e Conforto
Paisagismo
Flexibilidade de projeto
Relação com a vizinhança
Solução alternativa de transporte
Local para coleta seletiva
Equipamentos de lazer, sociais e esportivos
Desempenho térmico ‐ vedações
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Empreendimentos analisados
Menor padrão
Maior padrão
construtivo
construtivo
I
IV
V
II
III
VI VII
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
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Tabela 4. Análise do atendimento aos critérios do Selo Casa Azul pelos empreendimentos avaliados (cont.).

Relação de Categorias e critérios

Desempenho térmico ‐ orientação ao sol e ventos
Iluminação natural de áreas comuns
Ventilação e iluminação natural de banheiros
Adequação as condições físicas do terreno
Categoria Eficiência Energética
Lâmpadas de baixo consumo ‐ áreas privativas
Dispositivos economizadores ‐ áreas comuns
Sistema de aquecimento solar
Sistema de aquecimento a gás
Medição individualizada ‐ gás
Elevadores eficientes
Eletrodomésticos eficientes
Fontes alternativas de energia
Categoria Conservação de Recursos Materiais
Coordenação modular
Qualidade de materiais e componentes
Componentes industrializados ou pré‐fabricados
Fôrmas e escoras reutilizáveis
Gestão de resíduos de construção e demolição ‐ RCD
Concreto com dosagem otimizada
Cimento de alto‐forno (CP III) e pozolânico (CP IV)
Pavimentação com RCD
Madeira plantada ou certificada
Facilidade de manutenção da fachada
Categoria Gestão da Água
Medição individualizada ‐ água
Dispositivos economizadores ‐ bacia sanitária
Dispositivos economizadores ‐ arejadores
Dispositivos economizadores ‐ registros reguladores de vazão
Aproveitamento de águas pluviais
Retenção de águas pluviais
Infiltração de águas pluviais
Áreas permeáveis
Categoria Práticas Sociais
Educação para a gestão de RCD
Educação ambiental dos empregados
Desenvolvimento pessoal dos empregados
Capacitação profissional dos empregados
Inclusão de trabalhadores locais
Participação da comunidade na elaboração do projeto
Orientação aos moradores
Educação ambiental dos moradores
Capacitação para gestão do empreendimento
Ações para mitigação de riscos sociais
Ações para geração de emprego e renda

Empreendimentos analisados
Menor padrão
Maior padrão
construtivo
construtivo
I
IV
V
II
III
VI VII
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

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
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

Ainda que os empreendimentos analisados tenham demonstrado equilíbrio no atendimento às
categorias em razão de seus padrões construtivos, as Categorias Qualidade Urbana, Eficiência
Energética e Gestão da Água foram atendidas mais facilmente por aqueles que apresentavam
maior padrão, enquanto as Categorias Projeto e Conforto, Conservação de Recursos Materiais e
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Práticas Sociais pelos de menor padrão, observando‐se,porém, que as opções das empresas e
suas práticas construtivas em geral definiram o atendimento ou não a cada critério.
Tabela 5. Síntese dos resultados junto aos empreendimentos avaliados por categoria.

Empreendimentos

Recurso
1 (05**)

Construtora A
I
II
III
Construtora B
IV
Construtora C
V
VI
VII

Critérios atendidos por Categoria*
2 (11)
3 (08)
4 (10)
5 (08)

6 (11)

FAR
FGTS / SBPE
SBPE

01
01
02

06
06
05

01
03
04

08
08
08

02
02
03

07
05
05

FGTS

Zero

03

02

06

Zero

04

FGTS
SBPE
SBPE

02
01
01

04
02
04

03
04
03

06
04
04

04
03
03

06
05
05

* nº total de critérios por categoria ** nº de critérios disponíveis por categoria

Ainda que os empreendimentos analisados tenham demonstrado equilíbrio no atendimento às
categorias em razão de seus padrões construtivos, as Categorias Qualidade Urbana, Eficiência
Energética e Gestão da Água foram atendidas mais facilmente por aqueles que apresentavam
maior padrão, enquanto as Categorias Projeto e Conforto, Conservação de Recursos Materiais e
Práticas Sociais pelos de menor padrão, observando‐se,porém, que as opções das empresas e
suas práticas construtivas em geral definiram o atendimento ou não a cada critério.
Tabela 5. Síntese dos resultados junto aos empreendimentos avaliados.

Empreendimentos
Construtora A
I
II
III
Construtora B
IV
Construtora C
V
VI
VII

Obrigatórios

Critérios atendidos
Livre escolha

Total

11
10
12

14
15
15

25
25
27

06

09

15

13
09
10

12
10
10

25
19
20

Em decorrência destes aspectos, uma empresa executora de obras com distintos padrões para
determinados critérios pôde os satisfazer ou não em todos os seus empreendimentos, mesmo
porque utiliza a mesma mão de obra, método construtivo e por vezes acabamentos similares
nos menores padrões, diferenciando‐se os empreendimentos principalmente em relação ao
número de unidades, área privativa e localização. Algumas ações já atendidas pelas empresas
necessitam apenas ser formalizadas enquanto documentação para a concessão da certificação.
Cabe observar que nenhum empreendimento avaliado receberia o Selo Casa Azul, pois todos
deixam de satisfazer a algum critério obrigatório. Os critérios de livre escolha Recuperação de
áreas degradadas, Reabilitação de imóveis, Solução alternativa de transporte, Ventilação e
iluminação natural de banheiros, Sistema de aquecimento a gás, Sistema de aquecimento solar,
Pavimentação com Resíduos de Construção e Demolição, Dispositivos economizadores –
arejadores, Dispositivos economizadores – reguladores de vazão, Infiltração de águas pluviais,
Inclusão de trabalhadores locais e Participação da comunidade na elaboração do projetonão são
atendidos também por nenhum empreendimento analisado. Para estes, seria necessário
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verificar as prioridades de cada empreendimento e os custos necessários para se viabilizar tal
atendimento, ainda não analisados.
Através das sínteses apresentadas nas tabelas anteriores, tem‐se que não houve diferença
significativa no atendimento aos critérios do selo entre os empreendimentos da Construtora A,
ainda que os de maior padrão construtivo tenham atendido um critério a mais. Para a empresa
compete atentar mais especificamente aos critérios obrigatórios na proposição de um próximo
empreendimento caso deseje certificá‐lo, já que as ações de livre escolha, caso permaneçam
dentro dos parâmetros observados, são suficientes para que se receba o nível ouro.
Contrariamente aos empreendimentos da Construtora A, o empreendimento da Construtora C
de menor padrão construtivo foi o que satisfez o maior número de critérios do Selo Casa Azul,
tanto os obrigatórios como os de livre escolha. Isto porque para o empreendimento V, por este
estar enquadrado no PMCMV, foi preciso elaborarum Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil – PGRCC, contabilizando‐se dois critérios obrigatórios vinculados a este,
Gestão de RCD e Educação para a gestão de RCD. A implantação de Equipamentos de Lazer,
Sociais e Esportivos, critério obrigatório, e a proposição deMelhorias no entorno e o uso de
Componentes industrializados ou pré‐fabricados, estas ações de livre escolha, foram atendidos
também apenaspelo empreendimento V desta construtora.
Ressalta‐se que mesmo o empreendimento com o menor padrão construtivo da Construtora A
apresentou melhor resultado que os empreendimentos com maior padrão da Construtora C
quanto ao total de critérios atendidos. O empreendimento IV, da construtora B, apresentou os
resultados mais distantes de atendimento ao selo entre os empreendimentos analisados, em
decorrência das opções realizadas pela empresa e por esta justificadas pelo padrão construtivo
adotado em seus empreendimentos.
Deste modo, contesta‐se uma hipótese comum de que o padrão construtivo se constituiria na
variável mais significativa para o atendimento aos critérios do selo, uma vez que se verificou o
quanto é considerável as próprias opções realizadas por cada construtora e as especificações e
priorizações para cada empreendimento.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Selo Casa Azul, ao se utilizar de critérios que refletem boas práticas para a construção civil,
principalmente em relação à elaboração de projetos, reforça a necessidade de maior atenção a
aspectos de simples inserção e que não requerem em princípio grandes investimentos, ainda
que não se tenha avaliado sua viabilidade econômica, mas que podem contribuir para a maior
qualidade e sustentabilidade de um empreendimento.
Uma certificação tende a ser um diferencial para a comercialização de um empreendimento, e
mesmo não havendo incentivo financeiroaté momento pela Caixa Econômica Federal, como na
redução das taxas de juros, exceto em financiamentos realizados com recursos do SBPE, o
retorno poderávir a ser obtido pela própria procura mercadológica por empreendimentos que
demonstremser mais sustentáveis.
Como resultado, verificou‐se que o Selo Casa Azul é uma ferramenta viável, demonstrando
relativa facilidade de aplicação, ainda que por vezes haja margem à subjetividade do avaliador.
Apesar de alguns critérios se evidenciarem como mais relevantes, o contexto da certificação
torna‐se interessante à medida que o conjunto de ações proposto contribui para a orientação
dos agentes envolvidos, para a disseminação destas práticas e para a qualificação doedifício
como um todo, em razão das prioridades estabelecidas.
Estas considerações podem ser relativizadas em parte, devido à delimitação do estudo, que
considerou casos de empresas que manifestaram interesse em certificar seus empreendimentos
(caso dos empreendimentos certificados pela CAIXA), ou interesse em participar da pesquisa
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(empreendimentos examinados em Caxias do Sul). Pode existir uma relação entre o interesse
manifestado na certificação ou participação na pesquisa e o nível deorganização das empresas
ou qualidadedos empreendimentos, o que provocaria um viés nos resultados. Inversamente,
pode‐se supor que uma empresa que atue em menor nível de organização e qualidade de
construção não deseje divulgar informações sobre os seus projetos. Porém há dificuldades
práticas em examinar empreendimentos sem a concordância das empresas, o que justifica a
abordagem adotada.
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ABSTRACT: With the subsidies and furtherance from Brazilian Federal Government, through
Caixa Econômica Federal, the supply of social housing throughout Brazil has been significant.
Effective since 2013, the Brazilian NBR 15575 standard establishes that housing units need
approval of the building systems’ performance. Among them, the thermal performance stands
out for being one of the most important aspects perceived by users. The aim of this research is
to analyze a social housing design in two bioclimatic zones (ZB3 and ZB8), analyzing the changes
needed in the design to promote the increase in users’ thermal comfort in warm periods. The
Brazilian NBR 15575 standard simulate method was adopted to analyze of the thermal
performance and the thermal comfort evaluation was considered the degree‐hour method. The
thermal comfort and performance study in the design stage is an important indicator of
sustainability, preventing problems relating to health, quality of life and energy consumption.
Keywords: thermal performance, thermal comfort, standard ABNT NBR 15575/2013, design
RESUMO: Com o fomento e subsidio do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, a
oferta de empreendimentos habitacionais de interesse social em todo o Brasil tem sido
significativa. Em vigor desde 2013, a norma da NBR 15575 afirma que unidades habitacionais
necessitam aprovação do desempenho de seus sistemas construtivos. Entre eles, o desempenho
térmico apresenta um grande destaque, por ser um dos aspectos mais percebidos pelos
usuários. O objetivo é analisar um projeto de HIS em duas zonas bioclimáticas (ZB3 e ZB8),
analisando as modificações de projeto necessárias para promover a ampliação do conforto
térmico nos períodos quentes. Para o desempenho adota‐se o método de simulação térmica da
norma de desempenho NBR 15575 e para a avaliação do conforto utilizou‐se o método de graus‐
hora. O estudo do desempenho e conforto térmico na etapa de projeto é um importante
indicador de sustentabilidade, prevenindo problemas referentes à saúde, qualidade de vida e
consumo energético.
Palavras‐chave: desempenho térmico, conforto térmico; ABNT NBR 15575/2013, projeto
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1

INTRODUÇÃO

A normatização da avaliação do desempenho térmico no Brasil iniciou em 2005, com a
consolidação da ABNT NBR 15220, para avaliação do desempenho térmico de componentes
construtivos de habitações de interesse social (ABNT, 2005a; ABNT, 2005b) e avançou com a
ABNT NBR 15575 – Desempenho de edificações, com seção específica de avaliação térmica de
componentes e edificações (ABNT, 2013a).
Tiveram maior destaque entre os requisitos analisados pela ABNT NBR 15575 questões
relacionadas à habitabilidade da edificação. Um dos aspectos mais importantes para o usuário
é conforto térmico, além da influência deste no consumo de energia ao longo de toda vida útil
da edificação. De acordo com a ABNT NBR 15575‐1 (ABNT, 2013a), o desempenho térmico de
uma edificação é o conjunto de características que atendem às exigências de conforto térmico
dos usuários, considerando a região de implantação do projeto e as características bioclimáticas
definidas pela ABNT NBR 15220‐3.
O Brasil possui condições climáticas variadas ao longo do seu território, e, desta forma, os
projetos devem responder diferentemente ao clima de cada local. Segundo Roaf, Fuentes e
Thomas (2009), para possibilitar ao homem condições de conforto, a edificação deve estar
adequada ao clima onde está inserida, amenizando as sensações de desconforto impostas pelo
clima. Assim, a adoção de um partido arquitetônico apropriado ao clima e às funções da
edificação possibilitam a produção de uma edificação mais adequada, sendo necessária uma
avaliação quantitativa do desempenho térmico deste edifício (FROTA E SCHIFFER, 2001).
Entretanto, o que normalmente ocorre é o desenvolvimento de edificações que não consideram
seu entorno imediato (MACIEL, 2006).
A oferta de empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS) tem sido significativa em
todo o território brasileiro, ocasionado pelo subsídio do governo federal, através da Caixa
Econômica Federal. Igualmente, é elevado o número de edificações padronizadas existentes no
sistema do programa Minha Casa Minha Vida que utilizam os mesmos sistemas construtivos e
características de projeto em todo o território nacional, não considerando seu entorno imediato.
Conforme Graf e Tavares (2012) o uso de soluções passivas de projeto visando o aumento do
conforto dos usuários possibilita a redução do consumo de energia elétrica da edificação, devido
ao aumento do conforto térmico.
Desta forma, o objetivo deste estudo é analisar um projeto de habitação de interesse social em
duas zonas bioclimáticas distintas (ZB3 e ZB8) e avaliar a aderência deste aos requisitos de
desempenho térmico da norma ABNT NBR 15575/2013, avaliando as soluções passivas de
projeto necessárias para promover a ampliação do conforto térmico dos usuários no período de
verão.
As estratégias para aumento do conforto térmico nos períodos de calor utilizadas foram
orientação solar (norte nos ambientes de permanência prolongada), sombreamento (através de
brises soleil) e absortância das fachadas, por serem umas das mais utilizadas para aumento do
conforto térmico. Neste trabalho o desconforto causado pelo frio é analisado apenas para
manter ou obter o atendimento ao critério “Mínimo” para o dia típico de inverno para a ZB3,
pela norma de desempenho.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com a NBR 15220‐1 (ABNT, 2005b) o conforto térmico é a satisfação psicofisiológica de
um indivíduo com as condições térmicas do ambiente. Esta satisfação ocorre quando o balanço
térmico entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente é estável. As
exigências de conforto térmico variam em função dos diversos tipos de ambientes das edificações.
Assim, em função do período de ocupação dos ambientes ao longo do dia e das estações deve ser
realizada a escolha das estratégias bioclimáticas a serem utilizadas, especialmente a organização
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dos ambientes conforme orientação solar e as características das fachadas (BRASIL, 2005).
Conforme a NBR 15575‐1 (ABNT, 2010a) o desempenho térmico de uma edificação é o conjunto
de características que atendem às exigências de conforto térmico dos usuários, considerando a
região de implantação do projeto e as características bioclimáticas definidas pela norma NBR
15220‐3. A norma de desempenho fixa parâmetros para avaliar o comportamento da edificação
qualitativamente, analisando o desempenho de um sistema construtivo com relação às
necessidades das edificações brasileiras para as condições de conforto no verão e inverno em
edificações habitacionais. As exigências estabelecidas para o desempenho das edificações,
avaliadas a partir da simulação computacional, são realizadas com os dados climáticos da cidade
onde se encontra a edificação ou, na falta destes, de cidades próximas localizadas na mesma Zona
Bioclimática. Para o estudo do desempenho térmico da edificação utiliza‐se o vigente zoneamento
bioclimático brasileiro, disposto na ABNT NBR 15220, que divide o território brasileiro em oito
zonas relativamente homogêneas quanto ao clima (Figura 1).

Figura 1 – Zonas bioclimáticas no Brasil. Fonte: ABNT NBR 15220 (2005)

As características da envoltória e dos sistemas construtivos empregados determinam o
desempenho térmico da edificação. Diversas variáveis influenciam, sendo, entre outras, o tipo de
material e cor empregados, o uso ou não de isolantes térmicos, orientação, área e tipo de
esquadrias, cargas térmicas internas e o uso ou não de estratégias bioclimáticas (LAMBERTS E
TRIANA, 2007).
A bioclimatologia busca satisfazer as exigências de conforto térmico através da definição das
condições do meio natural e construído e dos aspectos de lugar, história e cultura, empregando
no desenho arquitetônico soluções adequadas ao local onde a edificação está inserida (NGUYEN
et al., 2011; ROMÉRO, 2000). Ou seja, no projeto arquitetônico, através das considerações como
lugar, clima, orientação solar, insolação e biomassa, pode‐se melhorar o conforto térmico e,
consequentemente, a eficiência energética da edificação (FROTA E SCHIFFER, 2001; ROSENFELD
et al., 2007). Entretanto, o que normalmente ocorre é o desenvolvimento de edificações que não
consideram seu entorno imediato (MACIEL, 2006).
Segundo Cunha et al. (2006) apenas a utilização isolada de um elemento de arquitetura passiva
não garante um bom desempenho térmico da edificação. Há a necessidade de se adequar os
diferentes cenários climáticos com as diferentes soluções de projeto, compatibilizando a
estratégia utilizada com o contexto climático. Diversos materiais e técnicas construtivas
influenciam o desempenho térmico de uma edificação, como a orientação solar, vegetação,
ventilação natural, insolação e as características da envoltória (cor, transmitância térmica, atraso
térmico, materiais e técnicas construtivas).
A orientação solar altera a efetividade de diversos materiais e técnicas construtivas e possui
grande importância no desempenho térmico da edificação. Os estudos realizados demonstram
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que a diferença no desempenho térmico está intimamente ligada com a orientação solar
(HASTINGS E WALL, 2009; ROAF, FUENTES E THOMAS, 2009). A fachada principal de uma
edificação, para o melhor conforto térmico, deve ser a norte, pois possui uma insolação mais
equilibrada durante o ano, com máxima exposição no inverno e mínima no verão. Já as fachadas
leste e oeste tornam os ambientes mais quentes no verão e frios no inverno (OLGYAY, 1998).
O ganho de calor solar através do envelope (paredes e cobertura) da edificação depende da
intensidade da radiação solar e da absortância da superfície externa, associada, geralmente, à
utilização de diferentes cores superficiais (SATTLER, 1991). Define‐se absortância como a razão
entre a energia solar absorvida por uma superfície e a energia total incidente sobre a mesma.
Apesar das propriedades termofísicas dos materiais empregados serem um dos fatores
fundamentais do ganho de calor, a absortância (α) tem efeito bastante significativo (DORNELLES,
2008). Entretanto, Givoni (1998) afirma que sua importância é variável, pois depende dos ângulos
de incidência solar sobre coberturas e paredes em diferentes orientações. Ainda, apesar de cores
escuras serem adequadas a climas frios, devido ao incremento de ganho de calor solar, em climas
compostos a utilização de superfícies com cores claras ou escuras não possui uma relação de
conforto térmico evidente.
3

MÉTODOS

As avaliações foram realizadas em um estudo de caso inserido nas cidades de Porto Alegre e Rio
de Janeiro, localizadas nas ZB 3 e 8, respectivamente. Para análise do desempenho térmico foi
adotado o método de simulação térmica da norma de desempenho ABNT NBR 15575, com a
utilização do software Energy Plus (versão 8.1). Para a avaliação do conforto térmico considerou‐
se o método de graus‐hora. Os arquivos climáticos utilizados (TRY) foram elaborados a partir de
dados horários, registrados em estação climatológicas do INMET, entre os anos de 2000 e 2010
(Roriz, 2012).
A edificação avaliada neste estudo é um empreendimento vertical de 5 pavimentos, com quatro
unidades de dois dormitórios por pavimento. O sistema construtivo das paredes externas e
internas é de concreto pré‐fabricado de 10cm de espessura. A cobertura é de fibrocimento de 7
mm e laje de concreto de 10 cm. O pé‐direito utilizado foi de 2,6 m. As portas externas e internas
são de madeira e as janelas de alumínio de correr de duas folhas, com vidro de 3 mm. As
propriedades térmicas dos sistemas construtivos são apresentadas nas Tabelas 1 e 2.
Tabela 1. Propriedade dos vidros. Fonte: Optics 5.2a, 2010 apud POZZA, 2011

Sistema construtivo
Descrição
e [m]
Vidro claro 3 mm 0,003

Propriedades térmicas
Ts
Rs
Rs
Tv
0,837 0,075 0,075 0,898

Rv
0,081

Rv
0,081

Tir
0

ɛ
0,84

K [W/m.K]
0,9

Tabela 2. Propriedades termofísicas dos materiais – Paredes, coberturas, forros e pisos. Fonte: Adaptado de NBR
15220‐2, exceto (*): Ordenes (2003).

Material construtivo
Concreto maciço
Laje de concreto
Telha de fibrocimento
Porta de madeira
Piso cerâmico
Solo
Argamassa
Radier concreto

1

Propriedades térmicas1
e [cm]
λ [W/m.K]
ρ [Kg/m³]
10,0
1,75
2400
5,00
1,75
2300
0,60
0,95
1900
3,00
0,15
614
1,00
0,90
1600
45,7
0,87
1361
2,50
1,15
2100
10,0
1,75
2400

c [kJ/kg.K]
1,00
1,00
0,84
2,30
0,92
0,8373
1,00
1,00

Obs: espessura (e); condutividade térmica (λ), densidade de massa aparente (ρ), calor específico (c), e
resistência térmica (R).
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O ensaio térmico foi orientado pelo método de simulação da ABNT NBR 15575‐1. Segundo a
norma, a avaliação deve ser feita para um dia típico de projeto de inverno e de verão e os valores
da temperatura interna resultante das simulações são comparados com a temperatura externa. A
diferença entre eles é comparada com os valores máximos para o verão e mínimos para o inverno
(Tabela 2). O dia de projeto de verão e inverno para Porto Alegre foi definido como sendo quatro
de fevereiro (04/02) e vinte e nove de maio (29/05), respectivamente. Para a cidade do Rio de
Janeiro os dias típicos de verão e inverno são nove de fevereiro (09/02).
O algoritmo de solução utilizado foi o Conduction Transfer Function (CTF), o qual considera apenas
a troca de calor sensível, desconsiderando o armazenamento e difusão de umidade nos sistemas
construtivos. Para a modelagem das zonas térmicas (espaço ou grupo de espaço suficientemente
similares), os espaços de permanência prolongada foram modelados como uma zona cada.
Tabela 1 – Critério de avaliação de desempenho térmico. Fonte: adaptado de ABNT (2013 a)

Zona bioclimática 3
Zona bioclimática 8
Zona bioclimática 3
Nível de
desempenho
Verão
Verão
Inverno
M
Ti,Max ≤ Te,Max
Ti,Max ≤ Te,Max
Ti,Mín ≥ Te,Mín +3ºC)
I
Ti,Max ≤ (Te,Max ‐2ºC)
Ti,Max ≤ (Te,Max ‐1ºC)
Ti,Mín ≤ (Te,Mín +5ºC)
S
Ti,Max ≤ (Te,Max ‐4ºC)
Ti,Max ≤ (Te,Max ‐2ºC)
Ti,Mín ≤ (Te,Mín +7ºC)
Ti,Max é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus centígrados;
Te,Max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus centígrados;
Te,Mín é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus centígrados;
Ti,Mín é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus centígrados;
Zonas bioclimáticas de acordo com a norma NBR 15220 – Parte 3.

Para a definição da temperatura de solo de Porto Alegre e Rio de Janeiro utilizou‐se o programa
Slab, software auxiliar do Energy Plus. Este programa calcula as temperaturas médias do solo para
cada mês do ano, com base nos valores médios de temperaturas externas e internas da edificação.
Na Tabela 4 apresentam‐se os valores de temperatura do solo calculados.
Tabela 4. Temperatura de solo (valores em ºC)

Cidade
PoA
RJ

Jan
21,8
22,4

Fev
21,5
22,9

Mar
21,1
22,6

Abril
19,3
21,8

Maio
17,1
19,9

Jun
16,6
19,1

Jul
17,0
18,6

Ago
16,1
19,6

Set
16,7
19,4

Out
18,6
21,0

Nov
19,1
21,4

Dez
21,2
21,8

Para que a edificação apresentasse a condição mais crítica termicamente realizou‐se a simulação
com duas orientações solares e um dos ambientes escolhido para análise. Para o verão, as janelas
dos dormitórios são voltadas para oeste e as paredes externas para o norte. No inverno, a
orientação destas janelas é sul e as paredes estão voltadas para o leste. As paredes externas foram
simuladas considerando‐se três alternativas de cor, com absortâncias de 0,3 (cor clara), 0,5
(média) e 0,7 (escura). A taxa de renovação de ar dos ambientes e coberturas foi de 1 ren/h. Uma
vez realizada a simulação da edificação nestas características, a edificação foi novamente simulada
com o uso de orientação solar norte e com o uso de brises solei como forma de ampliar o conforto
térmico da edificação.
De forma complementar à classificação da ABNT NBR 15575‐1/2013, realizou‐se uma avaliação
dos dados através de métodos de conforto térmico, em unidades de permanência prolongada,
verificando se as modificações realizadas apresentam impacto no conforto térmico da edificação.
O método graus‐hora é utilizado para avaliar o conforto térmico da edificação. Esta metodologia
é definida como a somatória da diferença de temperatura do ar que ultrapassa uma temperatura
base estipulada (Equação 1) (Machado, 2010). Através do total de graus‐hora pode‐se definir a
quantidade de horas que o ambiente esteve fora da faixa de conforto. Para este estudo, a
temperatura base foi definida através da zona de conforto de Givoni (1992) para países em
desenvolvimento, com temperaturas variando entre 18°C e 29°C.
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GH = ∑ (Tb – Th)

(1)

Onde: GH: índice de graus‐hora; Tb: temperatura base, e; Th: temperatura horária.

Para a análise do conforto térmico, as esquadrias possuem setpoint de abertura em 20°C, ou seja,
quando a temperatura externa é igual ou maior que 20°C as esquadrias abrem para ventilar o
ambiente, tanto no período diurno quanto noturno. Portanto, a velocidade do ar utilizado para
avaliação do conforto térmico foi baseada na relação entre a velocidade média do ar com
temperatura do ar e o PDD. Para os períodos quentes (1/1 a 19/3 e 22/9 a 31/12) a velocidade
média do ar é de 0,21m/s. Para o período frio (20/3 a 21/9), a velocidade do ar adotada foi de
0,12m/s. As atividades desenvolvidas pelos habitantes também foram baseadas na ISO 7730
(2005): 45 W/m² para os dormitórios; 60 W/m² para a sala; e 95 W/m² para a cozinha. O consumo
de energia elétrica para a edificação foi estimado em 200 kWh/mês.
4

RESULTADOS

Com os dados resultantes das simulações comparados com os critérios estabelecidos pela
norma de desempenho ABNT NBR 15575, apresenta‐se na Tabela 5 as temperaturas internas
dos ambientes de permanência prolongada e o nível de desempenho obtido pela edificação,
conforme as características de absortância, orientação e uso de brises solei.
Conforme Tabela 5, o nível de desempenho da edificação localizada na Zona Bioclimática 3
apresenta gradativo aumento do desempenho térmico no verão com as modificações de projeto
utilizadas. Destas, a utilização de brises soleil e orientação solar e brises soleiel simultâneos
foram os que apresentaram o maior aumento de desempenho. As altas absortâncias (acima de
0,7) apresentaram a maior redução do desempenho térmico no verão Contudo, resalta‐se que
não houve aumento global do desempenho térmico na edificação. A edificação na situação de
inverno não atende quando com uso de absortância de 0,3.
Assim, pode‐se perceber que, na Zona Bioclimática 3, apenas com a modificação do sistema de
envoltória da edificação poderia haver uma significativa mudança do nível de desempenho
térmico na situação de inverno das edificações estudadas. Estas, apenas com a modificação da
inércia térmica das paredes e do uso de isolamento térmico na cobertura poderiam provocar
uma ampliação dos níveis de desempenho. Ocorre que estas modificações possuem um enorme
impacto econômico na edificação e na sua estrutura, fazendo com que sejam menos utilizadas
pelas empresas do ramo.
O sistema construtivo na zona bioclimática 8 apresentou um sutil aumento do desempenho
térmico no verão, principalmente com utilização de brises soleil e brises soleil orientação solar
Norte simultâneos. As cores médias e escuras (absortâncias acima de 0,5) apresentaram
redução do desempenho térmico. A zona bioclimática 8 não necessita de comprovação do
desempenho térmico na situação de inverno.
Pode‐se afirmar que a edificação na zona bioclimática apresenta bons resultados. As edificações
não apresentaram resultados abaixo do nível Intermediário quando com utilização de brises
soleil, sendo que este ocorre principalmente quando com utilização de altas absortâncias. Ou
seja, edificações nesta zona bioclimática devem utilizar baixas e médias absortâncias (0,3 a 0,5)
e sombreamento nas esquadrias (principalmente externos).
Além da análise através do método de simulação da ABNT NBR 15575:2013, as edificações
estudadas foram analisadas de forma complementar pelo método de graus‐hora. Conforme
Figura 2, o desconforto térmico no inverno é superior ao desconforto no verão. Este é reduzido
com a utilização de orientação solar Norte, demonstrando que houve uma ampliação do
conforto térmico, não percebido pelo método normatizado. Isto indica que esta variação é
reduzida e não atinge o dia típico da cidade em questão.
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Tabela 5. Nível de desempenho térmico – ZB 3. Legenda: N/A: não atende; M: mínimo; I: intermediário; S: superior.

Condição padrão
ZB3
Verão
Inverno
Abs. sala dorm1 dorm2 sala dorm1
3
S
I
I
M N/A
5
I
M
I
M M
7
I
M
I
M M
Brises soleil
3
S
I
S
M N/A
5
S
I
I
M M
7
S
M
I
M M
Orientação solar Norte
3
S
I
I
M N/A
5
I
M
I
M M
7
I
M
M
M M
Brises soleil e orientação solar Norte
3
S
I
S
M N/A
5
S
I
I
M M
7
S
M
I
M M

ZB8
Verão
dorm2 sala dorm1
M
S
S
M
S
I
M
S
M

dorm2
S
S
I

M
M
M

S
S
S

S
I
M

S
S
S

M
M
M

S
S
S

S
I
M

S
S
I

M
M
M

S
S
S

S
I
M

S
S
S

Com a redução do desconforto térmico no inverno (Figura 2), ocorre o aumento do desconforto
térmico no verão, tanto com o uso de orientação solar Norte quanto de altas absortâncias (acima
de 0,5). O conforto térmico não apresenta variações significativas pelo método de graus‐hora.
Conforme Figura 2, o maior impacto sobre o conforto e desconforto térmico ocorre devido à
absortância da envoltória da edificação. Sendo que a absortância de 0,7 foi a absortância que
apresentou o menor conforto térmico no verão e a absortância de 0,3 apresentou o maior
desconforto térmico no inverno. Assim, pode‐se afirmar que para a cidade de Porto Alegre, as
absortâncias entre 0,4 e 0,6 apresentam o melhor benefício.
Ainda, o aumento do desempenho térmico depende também dos critérios de projeto que atuam
na envoltória da edificação, como a utilização de isolamento térmico e aumento da inércia
térmica pelo aumento da massa da vedação vertical. Os sistemas construtivos mais utilizados
em Porto Alegre possuem desempenho térmico satisfatório conforme a ABNT NBR 15575:2013.
Contudo, apresentam mais metade das horas do ano em situação de desconforto térmico,
principalmente causado pelo frio.
Os métodos não serem complementares e esta análise não ser realizada para verificar a real
sensação de conforto e desconforto dos usuários, pois esta necessitaria de análises profundas,
não somente das questões arquitetônicas dos projetos, mas de como os habitantes destes locais
sentem o clima e aceitam as variações de temperatura, ou seja, suas sensações em relação ao
clima. Entretanto, pode‐se concluir que o desempenho térmico apresentado pelas edificações
conforme a norma de desempenho não representa o real desempenho térmico da edificação,
já que o desconforto térmico é superior ao conforto térmico, ou seja, em mais da metade do
ano a edificação está fora da faixa de conforto definida.
Ainda conforme Figura 2, a edificação na ZB8 apresenta horas em desconforto térmico pelo frio
quando com uso de orientação solar Norte, brises soleil e orientação solar Norte
simultaneamente simulados e uso de médias e altas absortâncias (0,5 e 0,7).
As horas de conforto térmico são significativamente mais altas que a edificação localizada na
ZB3, apresentando em torno de 65% das horas em conforto. As horas de desconforto, tanto pelo
frio quanto pelo calor, não ultrapassam três mil horas em desconforto térmico. Contudo, reitera‐
se que esta análise não foi realizada de forma a verificar a real sensação de conforto e
desconforto dos usuários, já que maiores dados são necessários como, por exemplo, o estudo
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da sensação térmica dos habitantes das EHIS estudadas.

Figura 1. Ventilação diurna e noturna

Apesar de não serem complementares, ambos os métodos apresentaram informações similares
de desempenho térmico das edificações analisadas. Assim, para o maior desempenho térmico
da edificação devem‐se utilizar cores claras e médias e sombreamento externo.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do aumento do desempenho térmico ainda há necessidade de aquecimento e resfria‐
mento artificial nos ambientes das edificações, nos períodos de verão. Com o aumento da ven‐
tilação cruzada provavelmente ocorrerá um aumento do conforto térmico. Ressalta‐se que, ape‐
sar do aumento do desempenho e conforto térmico das edificações tenha sido sutil, através de
alternativas projetuais planejadas a manutenção do conforto térmico é facilitada e o gasto ener‐
gético para manutenção do conforto, reduzido. Empreendimentos de habitação de interesse
social ter restrições de custo, alternativas facilmente implementadas no processo projetual e
com pouco/sem aumento de custo, influencia no desempenho e conforto térmico. Tais como a
absortância e a orientação solar adequada.
Entre as diferenças verificadas entre as Zonas Bioclimáticas, a orientação solar teve um maior
impacto na edificação localizada na ZB3, já que permite o aumento do conforto térmico no pe‐
ríodo de verão e de inverno, sendo mais adequado o uso de brises soleil móvel e cores médias
e escuras. Embora Rio de Janeiro também apresente desconforto no inverno, este é menor que
na ZB3. O uso de cores claras e médias aliadas à orientação solar e uso de brises soleil ampliam
o conforto térmico, mesmo durante o período de inverno. Ainda, tanto Porto Alegre, localizada
na ZB3, e Rio de Janeiro, ZB8, apresentaram maior desconforto no período de inverno. Na pró‐
xima etapa do estudo, será estudado estratégias climáticas que visem ampliar o ganho de calor
solar na edificação.
Observou‐se que o uso de projetos padronizados em todo o território pode ocasionar em dis‐
torções de desempenho térmico, apesar de possuírem similares técnicas de ampliação de con‐
forto no verão. O Brasil apresenta uma grande diversidade climática e mesmo cidades de uma
mesma zona, ou até de uma mesma região, apresentam diferenças significativas entre elas.
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ABSTRACT: In Brazil the initiatives for sustainable construction are still limited, particularly those
in low income housing projects. This paper proposes improvement on those projects aiming to
fulfill sustainable requirements established by the environmental certification "Selo Casa Azul"
(blue house seal), developed for the Brazilian context, analyzing the additional costs needed to
include these requirements in the project. The main research strategy used in this study was
case studies, carried out through a literature review and empirical studies in low income housing
projects in Brazil. Based on the results, a set of improvement solutions was proposed, including
an economic analysis for each one. The main sources for evidence were document analysis,
interviews and cost survey. It was estimated that in order to accomplish both Bronze and Silver
categories, the studied buildings would have 1.5% of additional cost, while to accomplish the
Gold category it varied from 1.03% to 7.23% of the building's total budget. A set of actions to
enable the incorporation of these costs was proposed, regarding each stakeholder involved.
Keywords: sustainability, low income houses, cost analysis.
RESUMO: No Brasil ainda são limitadas as iniciativas de construções sustentáveis, especiamente
em Habitações de Interesse Social (HIS). Esse trabalho objetiva propor melhorias para a adoção
de soluções sustentáveis aplicadas a projetos de HIS, baseadas nos critérios estabelecidos pela
certificação ambiental Selo Casa Azul (CAIXA Econômica), desenvolvida para o contexto
brasileiro. A presente pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica e realização de
estudos de caso em empreendimentos da Região Metropolitana de Salvador. Os estudos
envolveram uma avaliação com base nos critérios Selo Casa Azul, proposição de soluções,
acompanhada da análise da viabilidade econômica. As principais fontes de evidência foram
análise de documentos, entrevistas e levantamento de custos. Estimou‐se que para
atendimento da categoria Bronze e Prata, os empreendimentos estudados teriam um acréscimo
de custos menor que 1.5%. Para a categoria Ouro, estima‐se um incremento maior, que variou
entre 1.03% a 7.23% do custo total da obra, dependendo do projeto. Foi estabelecido um
conjunto de ações para viabilizar a incorporação desses custos para cada uma das partes
envolvidas.
Palavras‐chave: sustentabilidade, habitação de interesse social, análise de custo.
1.

INTRODUCTION

Sustainable development is based on the recognition that the environment plays an important
role in supplying the material and environmental grounds, the ecosystem and the energy from
which the economical processes rely on (United Nations Millennium Development Goals 2010).
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According to Silva (2003), sustainability is the search for the balance between what is socially
desirable, economically viable and environmentally sustainable, usually described as the "triple
bottom line", which composes the environmental, social and economical dimensions of
sustainable development. Over the last few years, the green building movement has gained
tremendous momentum (Kats, 2003). Real estate contributes to the environment through
resource depletion, energy consumption, air pollution, and creation of wastes that are not easily
assimilated by the environment (Addae‐Dapaah et al., 2009). Real estate is among the many
industries increasingly pursuing green technologies; since it affects both the environment
(natural and built) and the occupants it houses (Dermisi, 2009). In Brazil, such advances do not
reach satisfactory levels because the production in the construction industry is still behind in
many aspects, due to the fact that deadlines and cost are prioritized over other issues such as
sustainability. Additionally, the lack of interest on the part of the supply chain in the Brazilian
construction industry is a challenge.
The Brazilian housing deficit has always been a major obstacle to national development and a
challenge to the governments that took interest in it. In a scenario in which the housing deficit
is concentrated mainly in the low‐income population and housing credit is easier to attain by
the higher classes, in 2009 the Minha Casa Minha Vida Project was launched by the Federal
Government and financed by the Caixa Economica Federal Bank. However, the triple bottom
line of the sustainability concept is often neglected when it comes to low‐income houses. Not
only because of its lower profit, especially when compared to the medium and high standard
buildings, but also because sustainable projects have the reputation of being more expensive in
a harmful way. Therefore, there is a perception in the real‐estate industry that building green is
significantly more expensive than traditional methods of development. Many sustainable
building applications are prematurely labelled as "unproven" or "too costly", but a minimal
upfront investment of about two percent of construction costs typically yields life cycle savings
of over ten times the initial investment (Kats, 2003).
Thus, the first question often asked about sustainable design is: does 'green' cost more? This
raises the question: more than what? More than comparable buildings, more than available
funds, or more than the building would have cost without the sustainable design features? The
answers to these questions have been thus far elusive, because of the lack of hard data
(Langdon, 2004). Based on the arguments mentioned above, it was noted that there are few
studies that link the adoption of sustainable practices to low income houses, as well as the costs
entailed. Furthermore there is a gap in the quantitative and qualitative analysis on the
introduction of such changes into the low‐income houses context. The aim of this paper is to
evaluate low‐income housing projects in Brazil, based on the requirements of Selo Casa Azul
(free translation Blue House Seal), an environmental certification, identifying potentially
sustainable solutions to meet those requirements at different levels of Selo Casa Azul, as well as
to quantify the additional cost needed to achieve such levels. This certification was chosen
because it has been developed for the Brazilian housing context, taking into account the
economic viability of the solutions.
2.

ENVIRONMENTAL RATING SYSTEMS

The impacts caused by the construction industry and the increasing awareness about
sustainability brought about the need to evaluate environmental performance in order to control
and mitigate such impacts. The urgency emanating from this awareness has given rise to various
schemes/programs to drive the green advocacy, such as worldwide rating systems (Addae‐
Dapaah & Chieh, 2011). These rating systems are meant to encourage environmentally and
socially responsible building practices by awarding ‘‘badges’’ for buildings’ different degrees of
‘‘green’’ and differentiating green from non‐green buildings, thus helping to promote a
constructed environment that balances economic and social forces (Addae‐Dapaah & Chieh
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2011). Sustainability rating tools can potentially play a major role in distinguishing the level of
sustainability in a building, which will facilitate a direct comparison between each building (Choi,
2009). An analysis made within a population of certified buildings confirmed that attributes
associated with greater thermal efficiency and sustainability contribute to increases in rents and
asset values in green buildings (Eichholtz et. al., 2010). A recent analysis of the thermal properties
of a small sample of LEED‐certified buildings concluded that these buildings do consume less
energy, on average, than their conventional counterparts (Eichholtz et. al., 2010).
Among the different methodologies, it is worth noting the following ones: BREEAM (Building
Research Establishment’s Environmental Assessment Method), created in England in 1990 by
researchers of the BRE (Building Research Establishment); LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), created in the U.S.A. in 1996 by the USGBC (U.S. Green Building Council);
AQUA (Alta Qualidade Ambiental ‐ which means "High Environmental Quality" in English) created
in Brazil by the Vanzolini foundation in 2007, inspired by the French method (HQE); and the Selo
Casa Azul created in Brazil in 2009, was developed by Caixa Economica Federal Bank, since its
main activity is associated with residential construction. According to Agopyan & John (2011),
even while adapted to the local reality, international certifications do not reflect a country’s
agenda sufficiently well and therefore their effectiveness is reduced. They may become arbitrary
and meaningless in another environment. The certifications that are not part of a wider public
police, such as BREEAM is in England, are doomed to act only on sophisticated commercial
buildings. In Brazil, except for the Selo Casa Azul environmental certification, the practice has
been restricted to high‐level corporative buildings (Agopyan & John 2011).
Selo Casa Azul CAIXA was developed through an extensive consultation procedure with experts,
as well as researching national and international standards of sustainable construction. The Selo
Casa Azul environmental system is suitable for low‐income houses due to the fact that its criteria
are practical to apply and there is a low cost to obtain the certification, both compared to other
methodologies (John & Prado, 2010). With this certification, CAIXA intends to encourage the
rational use of natural resources in housing construction, reducing the maintenance cost of
buildings and the expenses of the tenants, as well as to promote the awareness of both
entrepreneurs and tenants about the advantages of green building. In the context of low‐income
houses, in which the work is on a large scale, even simple changes generate considerable
environmental benefits. The evaluation process consists of a total of 53 criteria, among 6
categories, classifying the building in 3 levels according to the fulfilment of such criteria: Bronze
label must meet 19 mandatory criteria; Silver label stands for 19 mandatory requirements plus 6
of free choice, and Gold for 19 mandatory plus 12 of free choice (31 requirements in total). This
certification extends to six categories: urban quality, design and comfort, conservation of
material resources, energy efficiency, water management and social practices.
3.

RESEARCH METHOD

The main research strategy used was case study in order to evaluate low‐income housing projects
and their sustainable‐concerned practices established by Selo Casa Azul environmental
certification, aiming to propose sustainable improvements in these projects as well as to measure
additional costs to adopt such improvements. The cases studies were developed in three projects
participating in the “Minha Casa Minha Vida” Project, two of them located in the metropolitan
area of Salvador‐ Bahia‐Brazil, and the other located in Pelotas – Rio Grande do Sul – Brazil,
labeled in this paper as Project A, Project B and Project C. These projects were chosen since they
are part of the "Minha Casa Minha Vida" project, and also they use different constructive
technologies (concrete walls, structural masonry and wood frame). Besides, two of the three
companies studied have developed most of the low income houses projects in Salvador.
Project A is in the 0 to 3 minimum wage tenants’ category of the “Minha Casa Minha Vida”
Project. It contains 2,400 housing units distributed among 120 buildings, each one containing five
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floors. Each housing unit has 2 bedrooms, a living room, a kitchen, a bathroom, and an internal
space of about 42m². The constructive technology adopted was one of concrete walls, which is
the second most common one in this project. Project B is in the 3 to 10 minimum wage tenants’
category of the project. It contains 440 housing units distributed among 9 buildings, each one
containing five floors. It has two types of units, one containing 2 bedrooms, a living room, a
kitchen and a bathroom and the other one containing 1 bedroom, a living room, a kitchen and a
bathroom. The internal space varies from approximately 35 to 48m². The construction technology
adopted was the most frequently adopted one in Brazilian Projects, which is structural masonry
with concrete blocks.
Project C is in the 0 to 3 minimum wage tenants’ category of the “Minha Casa Minha Vida”
Project. It contains 270 houses. Each house has 2 bedrooms, a living room, a kitchen, a bathroom,
and an internal space of about 47m². The constructive technology adopted was wood frame,
which is not very common in Brazil. Initially, Project A, B and C were evaluated based on Selo Casa
Azul certification's criteria. None of the projects were developed aiming to achieve any
environmental certification, they were evaluated for the criteria that were already considered on
their initial planning regardless of certifications. The main sources of evidence were site visits
followed by photos, along with document analysis such as budgets and architecture projects.
Interviews with project managers were also conducted. Selo Casa Azul establishes 19 mandatory
criteria and the other ones must be selected by the constructor, choosing those that best adapt
to the building's reality, taking into consideration their environmental, social and economical
relevance. In this paper the Bronze level contains all mandatory criteria. The Silver and Gold levels
criteria taken into account the following:
• Silver (Mandatory + 6 criteria): Efficient Appliances; Optimized Concrete Dosage; Personal
Development of the Employees; Training for the Management of the Building; Inclusion of Local
Workers; Environmental Education for the Tenants.
• Gold (Mandatory + 6 criteria): Alternative Transportation Solution; Natural Lightning of Com‐
mon Areas; Natural Ventilation and Bathroom Illumination; Solar Heating System; Saving De‐
vices ‐ Aerators; Saving Devices ‐ Flow Regulator Registry.
From the information collected, each criterion was classified as FULFILLED or NOT FULFILLED. The
second phase of the case study was the proposal of sustainable improvements in order to fulfill
the remaining criteria so the buildings could attain the Bronze, Silver and Gold levels of Selo Casa
Azul. Aiming to increase the knowledge to propose such solutions, two Minha Casa Minha Vida
coordinators of the Project from CAIXA Econômica Federal Bank were interviewed, in addition to
an architect specializing in environmental certification and a PhD. professor experienced in
sustainable projects. In this phase, improvement solutions were proposed which considered
minimal changes on the project's reality, preserving its main features and with the lowest costs.
Then, the economic analysis of each solution was analyzed. This analysis was based on each
building's complete budget and the cost of each proposed solution. At the end, an additional cost
in relation to the total project budget was calculated in order to achieve the levels Bronze, Silver
and Gold of Selo Casa Azul. In the last phase of the study, actions were proposed with regards to
each stakeholder in the Minha Casa Minha Vida Project: constructors, CAIXA Econômica and the
future tenants of the buildings.
4.

RESULTS

This section presents the evaluation of the Projects A, B and C in terms of the fulfillment of the
Selo Casa Azul's criteria by level of certification: Bronze, Silver and Gold, presenting the
sustainable solutions to fulfill the criteria, and estimating the additional cost to adopt such
solutions. The total increase in each project's budget was calculated based on the price of each
solution applied to as many apartments as the project had, divided by the whole cost of the
buildings' condominium. Therefore, with the variation of the solution's cost in each city, the
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number of housing units, apartments and the initial cost of each building, the percentage may
vary.
Bronze Level of Certification Analysis
Concerning the mandatory criteria of Selo Casa Azul, Project A fulfilled 9 of the 19 criteria (47%),
Project B fulfilled 10 of the 19 criteria (53%), and Project C fulfilled 15 of the 19 criteria (79%),
according to the indicators established and detailed in Table 1.
Table 1 – Fulfillment of the Bronze Level Criteria

Criterion
Quality of the
Environment ‐
Infrastructure
Quality of the
Environment ‐ Impacts
Landscaping

Location for Selective
Waste Collection
Social, Sportive and
Leisure Equipment
Thermal Performance ‐
Sealing
Thermal Performance ‐
Sun and Wind
Orientation
Low Consumption Lamps
‐ Private Areas
Saving Devices ‐
Common Areas
Individual Measurement
‐ Gas
Quality of Materials and
Components
Reusable Molds and
Cement Waste

Indicator

FULFILLED?
A
B
C
YES YES YES

To provide life quality to the tenants considering an
infrastructure including: services, equipment for the
community and commerce available in the building's
environment.
Absence of factors in the building's surroundings that may be YES
harmful for the tenant's health, well‐being or security.
Existence of forest, vegetation and/or other landscaping
NO
elements that can provide an increase in the building's thermal
performance.
Existence of an appropriate place for the collection, sorting and YES
storage of the recyclable waste
Existence of equipment such as: sports court, game room,
YES
party room and children's play park,.
Fulfillment of general architectural conditions according to the NO
bioclimatic zone where the project is located.
Fulfillment of general architectural conditions, according to the NO
project's strategy, according to the bioclimatic zone where the
project is located.
NO
Existence of energy‐saving lamps with adequate power in
every room of the Housing unit.
Existence of presence sensors, timers or efficient lamps in the NO
common areas of the condominiums.
Existence of individual measuring devices certified by INMETRO YES
in all housing units
Proof of the use of only products manufactured by companies NO
classified as "qualified" by the Ministry of Cities ‐ Brazilian
Program of Quality and Productivity at Habitat (PBQP‐H).
Reduce the use of wood in low‐durability applications, which YES
constitutes waste, and encourage the use of reusable
materials.
Existence of a "Construction Waste Management Project ‐
YES
PGRCC" for the shell‐work.
Existence of an individual water measurement system.
YES

Management of C&D
Waste
Individual Measurement
‐ Water
Existence of toilets provided with dual flux (3/6L) discharge
Saving Devices ‐
system in every bathroom (3/6 L) system.
Discharge System

YES YES
NO NO

YES YES
YES YES
NO YES
NO NO

YES NO
YES NO
NO YES
YES YES

YES YES

YES YES
NO YES

NO NO NO

Improvements solutions were proposed which aimed to fulfill unfulfilled criteria, followed by an
analysis of each solution's cost to measure their implementation impact on the budget, as shown
in Table 2. It is important to emphasize that through the analyses undertaken, an increase under
1.5% in the whole budget of each project to accomplish the Bronze level of the Selo Casa Azul
certification is estimated. Below, comments regarding the solutions are presented.
Landscaping: according to John & Prado (2010), the use of solutions that focus on the cooling or
heating of the buildings and are passive to the architecture may reduce the expenses in energy
consumption and favor the economic sustainability of the building. In the case study, the costs
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referring to the implementation of landscaping were not considered, as such changes must be
considered in the conception of the architectural project, period in which the changes can be
made more easily with less expense. Thermal Performance ‐ Sealing: an estimated cost for the
necessary increase of the window frames' areas to achieve the 15% of area related to the wall
area was made, according to that established by Selo Casa Azul. The corresponding reduction in
conventional masonry and the difference between both costs were also budgeted. Sun and Wind
Orientation: in an architectural project, wind direction, insulation, temperature, humidity and
further natural features of the building's site must be considered as a way to provide better
comfort to the inhabitants, lower energy consumption expenses in cooling and/or heating of the
building (John & Prado 2010). In a similar vein to the Landscaping criterion, such changes must
be elaborated at the conception of the architectural project so that the benefits can be taken
advantage of without extra costs. Low Consumption Lamps ‐ Private Areas: the variation cost
between fluorescent lamps and the incandescent lamps delivered in the buildings was estimated.
Saving Devices ‐ Common Areas: the cost for the installation of presence sensors in the common
areas was estimated. Individual Measurement ‐ Gas: the cost only for the installation of the
measuring devices was estimated since both studies already had installed the mandatory pipeline
for each housing unit. Quality of Materials and Components: according to John & Prado (2010),
low quality products are most likely to be repaired and replaced, which implies an increase in
their environmental impact by the excessive production of replacement material and the
premature generation of waste. In the planning phase of the project appropriate materials
without a relevant increase on the cost estimation must be included. Individual Measurement ‐
Water: the cost for the installation of the water measuring device in all housing units of Projects
A and B was estimated. Saving Devices ‐ Discharge System: in order to calculate the whole cost
estimation variation caused by the replacement of common toilets with dual flux 3/6L toilets, the
variation cost between both was estimated, applied to all housing units. Permeable Areas: in
order to achieve the area predicted in the indicator, the parking lot paved areas of studies A and
B were replaced by interlocked pavement and, later, the variation cost between both types of
pavement's square meters was calculated. Waste Management Education: the estimated cost for
this type of solution was considered disposable compared to the total cost of the buildings since
it takes only planning to include its content in the tenants counseling which the companies
already provide, without including further costs.
Table 2 ‐ Solutions and Estimated Cost Variation: Bronze Category

Criterion
Landscaping
Thermal Performance ‐ Sealing
Thermal Performance ‐ Sun and Wind
Orientation
Low Consumption Lamps ‐ Private Areas
Saving Devices ‐ Common Areas
Individual Measurement ‐ Gas
Quality of Materials and Components
Individual Measurement ‐ Water
Saving Devices ‐ Discharge System
Permeable Areas
Waste Management Education
Environmental Education for the
Employees
Additional Cost to Achieve Bronze Level
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Indicator
Qualitative Analysis
Replace miters to adapt to the
minimum size
Qualitative Analysis

A
‐
0.38%

FULFILLED?
B
C
‐
‐
0.09% Fulfilled

‐

‐

‐

Install low consumption lamps
Install presence sensors
Install measuring device
Qualitative Analysis
Install measuring device
Install dual flux discharge system
Replace asphalt paved parking lot
areas with interlocked pavement
Material + Planning made by the
company
Material + Lecture

0.14%
0.05%
Fulfilled
‐
Fulfilled
0.72%
0.04%

Fulfilled
Fulfilled
0.35%
‐
0.64%
0.27%
0.06%

0.11%
0.14%
Fulfilled
Fulfilled
Fulfilled
0.54%
Fulfilled

‐

‐

Fulfilled

‐

‐

Fulfilled

1.33%

1.41%

0.79%
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Environmental Education for the Employees: the estimated cost referring to this solution is also
disposable compared to the total estimated cost of the building since only lectures are needed
for its implementation, which can be ministered by the company itself.
Silver Level of Certification Analysis
Silver level evaluation is shown in Table 3. Project A fulfilled 3 of 6 silver additional criteria which
achieved 12 out of 25 criteria, attaining 48% of fulfillment. Project B fulfilled 2 of 6 silver
additional criteria which achieved 12 out of 25 criteria, also attaining 48%. Project C fulfilled 1
of 6 silver additional criteria which achieved 16 out of 25 criteria, attaining 64%. There is no
additional cost to adopt solutions to achieve Silver level, besides the additional cost of
mandatory criteria, according to Table 4. To replace the low efficiency appliances that are usually
delivered in the enterprise for Selo A PROCEL appliances does not necessarily imply a significant
estimated cost deviation, although it does increase their green performance and reduce energy
consumption.
Table 3 ‐ Fulfilment of the Silver Level Criteria

Criterion

Indicator

Efficient Appliances

Existence of appliances with Procel or Ence Level A stamp,
delivered in common use areas.
Optimized Concrete
Descriptive memorandum specifying the use of concrete
Dosage
produced with moisture control and mass dosage.
Personal Development of Existence of a personal development plan for the employees
the Employees
covering initiatives related to: foreign language, literacy, etc.
Training for the
Existence of residents training to manage the buildings with
Management of the
minimum workload of 12 hours and target population coverage
Building
of 30%.
Inclusion of Local
Existence of a document that explains the number of vacancies
Workers
to hire local workers or future residents, considering a
minimum of 20% of the employees.
Environmental Education Existence of an environmental education plan for the residents
for the Tenants
which includes guidelines on rational use of natural and energy
resources, selective waste collection, among others, with
minimum duration of 4 hours and coverage of 80% of the
residents.

FULFILLED?
A
B
C
NO NO NO
YES YES YES
YES YES NO
YES NO NO

NO NO NO

NO NO NO

Similarly to other criteria in the social practices category, Training for the Management of the
Building and Environmental Education for the Tenants are simple to accomplish, since it only
takes lectures, something which does not imply significant extra costs. The most important
contribution of the Inclusion of Local Workers criterion is the involvement of the local
community, which improves the relationship between it and the construction company and
promotes local economic development.
Table 4 ‐ Solutions and estimated cost deviation: Silver Category

Criterion
Efficient Appliances
Personal Development of the Employees
Training for the Management of the
Building
Inclusion of Local Workers
Environmental Education for the Tenants
Additional Costs to Achieve Silver Level is
the same as Bronze Level

Indicator
Replace regular appliances with
Procel A stamped ones
Material + lecture
Material + lecture
Include in the hiring
Material + lecture

A
0.0%

FULFILLED?
B
C
0.0%
0.0%

Fulfilled Fulfilled
Fulfilled ‐

‐
‐

‐
‐
1.33%

‐
‐
0.79%

‐
‐
1.41%
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Gold Level of Certification Analysis
The Gold Level evaluation is shown in Table 6. The Projects A and B fulfilled 2 of the 6 gold
additional criteria achieving 14 out of 31 criteria, which means 45%, while Project C fulfilled 4 of
the 6 gold additional criteria achieving 20 out of 31 criteria, which means 65%. The budget
variation to accomplish the Gold Level is shown in Table 6. It demanded an increase of 7.23% in
Project A, 3.64% in Project B and 1.03% in Project C. The installation of bike racks, a Solar Heating
System, Aerators and Flow Regulator Registries increases the building's cost and therefore these
changes are not usually considered, especially in low‐income houses, even though those
solutions imply great green benefits. The Minha Casa Minha Vida Program includes extra cost in
the South of Brazil for each housing unit to have a Solar Heating System, since it is the coldest
weather in the country, which applies to Project C. Therefore, this project already had
accomplished this criterion and so its additional cost was significantly lower than the other two
projects.
The main difference between the cost variation of projects A and B is that project A has more
units than project B, so to apply the solutions, such as the Solar Heating System which is the
most expensive one, a higher cost increase is implied. Project C is a more modern project, it
includes already some sustainable thought and so it fulfills more criteria.
Alternative Transportation Solution: bikes are healthier and cheaper than any other kind of
transportation, and installing bike racks increases the use of bikes (John & Prado 2010). To
accomplish this criterion, the installation of bike racks containing sufficient spaces for bicycles
for 50% of the average population (4 people per HU) was estimated. Solar Heating System: the
cost for the installation of this system, according to the specifications of the criterion was
estimated. Saving Devices ‐ Aerators: Aerators contribute to save 60% of the water consumed
and reduce the water that needs to be treated (John & Prado 2010). The cost for installation of
aerators in bathroom's and kitchen's taps to accomplish this criterion in Project B was estimated,
and only in bathroom taps in Project A, since aerators were already in the kitchen taps. Saving
Devices ‐ Flow Regulator Registry: Flow Regulator Registries contribute to save water in much
the same way as aerators. For this criterion, the cost for installation of flow regulator registries
was estimated only in the showers since they were the only water exit that did not have any
measurement to reduce water consumption.
Table 5 – Fulfilment of the Gold Category Criteria

Criterion

FULFILLED?
A
B
C
Alternative
Existence of bike racks, bike lanes or an internal transportation NO NO NO
Transportation Solution system in the condominium
Natural Lightning of
Existence of openings in the building facing the outside with an YES YES YES
Common Areas
area of at least 12.5% of the floor area of the room.
Natural Ventilation and Existence of windows facing the outside of the building with an YES YES NO
Illumination of
area of at least 12.5% of the area of room.
Bathrooms
Solar Heating System
Existence of solar water heating system with collectors
YES NO NO
ENCE/PROCEL level A or B stamp, auxiliary heating tank
equipped with electrical resistance, thermostat and timer.
Saving Devices ‐ Aerators Existence of taps with aerators in bathrooms and kitchens
NO NO NO
sinks.
Saving Devices ‐ Flow
Existence of flow regulatory registries in showers, lavatories, NO NO NO
Regulator Registry
taps and sinks.
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Table 6 ‐ Solutions and additional cost: Gold Level

Criterion
Alternative Transportation Solution
Solar Heating System
Saving Devices – Aerators
Saving Devices ‐ Flow Regulator Registry
Building’s Budget Variation

5.

Indicator
A
Install bike racks
0.48%
Install solar water heating system 5.31%
Install aerators in all taps
0.02%
Install flow regulatory registries 0.09%
7.23%

FULFILLED?
B
C
0.18% 0.18%
2.01% Fulfilled
0.01% Fulfilled
0.03% 0.06%
3.64% 1.03%

DISCUSSION

The financing and purchase of the enterprises in the “Minha Casa Minha Vida” Project process
involved many stakeholders. In the current reality, hardly any of them would be able to afford
the increased cost of the proposed project. Thus, a set of actions that enables the incorporation
of these costs in all parts is proposed. For CAIXA Econômica Federal, while funding borrowers,
there would be no loss of money. For the enterprises of 0‐3 minimum wages, there is a maximum
amount estimated that CAIXA provides to developers in which they must fit the enterprise. If
the margin that builders use is not sufficient to encompass the 7.23%, necessary for the Gold
certification, it is proposed that, as a form of encouragement, CAIXA should allow a higher
amount for projects certified by Selo Casa Azul CAIXA, with the features of Fundo Socioambiental
CAIXA (FSA CAIXA). The FSA CAIXA seeks financial support for projects and investments of a
social and environmental character, consolidating and expanding the role of CAIXA in
encouraging sustainable development, consisting of matching funds of up to 2% of the
company's profit (Caixa Econômica Federal 2013). In enterprises of 3‐10 minimum wages, the
funding of CAIXA goes directly to the final borrower. To encourage the purchase of certified
enterprises, CAIXA might increase subsidies provided to final users. For the constructors, the
inclusion of sustainable features in planning and architectural design would be required.
Economically, an additional cost would not impact the projects of 0‐3 minimum wages nor the
minimum wages of 3‐10. It is in the interest of builders to obtain an advantage such as an
environmental certification, since the profit margins are not high and the market is competitive.
There additional cost to achieve the levels Bronze, Silver and Gold in the projects of 3‐10
minimum wages, as was the case in Project B, would be fully transferred on to the final user.
The benefits arising from the solutions presented for each criterion for the environment, and for
the society are numerous; however, the main stakeholder that gains most is the final user.
Higher quality of life and thermal and acoustic comfort are some of these benefits, but the
starkest of them is reflected in the monthly savings generated. The five main expenditures of
the residents, in general, are: light, water, condo fee, payment of the acquired property and
taxes. The final user would be able to afford this increase because, according to the analysis, the
rise of 3.64% in the Gold category may have, in contrast, a 52% reduction of the electricity bill
and 81% of the water bill. For Project C, which already has a Solar Heating System and therefore
the lowest additional cost, the reduction in the electricity bill would not be as significant. ‘These
initial estimates were based on the family consumption of 4 residents by habitation unit and in
accordance with the energy consumption benchmark for household equipment by PROCEL and
hydraulic equipment by a water supplier company. Furthermore, simulations were made based
on data from the equipment manufacturers regarding the consumption reduction.
In addition to the analyzed reductions, in some cities in Brazil, such as São Carlos (SP) and
Curitiba (PR), the "Green property tax” is already in place, which grants discounts proportional
to the adopted measures in the residences with sustainable features, which may generate more
savings for consumers who adhere to these solutions. In order to a building to be certified, it
must accomplish a number of criteria that ensures that its sustainable aspects and its
performance are better than non‐certified ones, and so this building stands out from others. To
certify a building is to guaranty that this building is different and better in a specific number of
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ways, accomplishing sustainable features that others do not.
6.

CONCLUSION

In the most comprehensive analysis of the financial costs and benefits of green building
conducted to date, this report finds that a minimal upfront investment of about 2% of
construction costs typically yields life cycle savings of over ten times the initial investment (Kats
2003). In the present study, Project A’s findings show the following additional costs: 1.33% to
accomplish the Bronze or the Silver Level and 7.23% for the Gold Level. Similarly, for Project B:
1.41% to accomplish the Bronze or the Silver Level and 3.64% for the Gold Level. Project C: 0.79%
to accomplish the Bronze or the Silver Level and 1.03% for the Gold Level. Thus, from the results
presented, it can be observed that, despite the existing stereotype, it is indeed economically
feasible to adhere to more sustainable solutions. Unfortunately, it is still more expensive to
invest in sustainability, especially for low‐income houses. However, with greater incentive for all
the parties involved in the process (government, donor agency, builders and society), the
generated savings will certainly pay off in all the three aspects of sustainability: social,
environmental and economic. The study presented had limitations, due to the fact that only
three projects were evaluated, despite the similarities of these projects related to the majority
of Minha Casa Minha Vida’s Projects in Brazil. In order to have better results, it would be
appropriate to study a larger number of cases, as well as monitoring the property life cycle, and
more accurately measuring the savings generated by the implemented solutions.
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ABSTRACT: Design and construction guidelines for openings, suggested by the Brazlian Standard
NBR 15.220‐3 (ABNT, 2005) for zone 8, advises openings over 40% percentage of the floor area
of the room, adding that they should be shaded. In this work three conditions of openings
located in residential buildings were analyzed in three cities in Paraiba ‐ Joao Pessoa, Campina
Grande and Patos. These locations were chosen because they are under the same climate zone,
although they have different climatic characteristics. The dependent variable is the building
thermal performance, analysing the variables: cooling degree hour, discomfort hours and heat
gain. The window size was simulated with three variations: 15%, 25% and 40% of the room floor
area. The use of solar protection was analyzed having two variations: horizontal blinds and
overhang. The best performances are related to the adoption of openings with 40%, but only
when fully shaded.
Keywords: Openings, Thermal performance, Comfort
RESUMO: A recomendação construtiva para aberturas, sugerida pela norma brasileira NBR
15.220‐3 (ABNT, 2005) para a zona 8, indica aberturas com mais de 40% de percentual da área
do piso do ambiente (PAP). Neste trabalho foram analisadas três condições de aberturas em
edificações residenciais localizadas em três cidades na Paraíba ‐ João Pessoa, Campina Grande e
Patos. Estas localidades foram escolhidas por estarem na mesma zona bioclimática, embora
possuam características climáticas distintas. A variável dependente, cuja análise é o objetivo
deste trabalho, é o desempenho térmico da edificação, tendo como parâmetros: graus‐hora
para resfriamento, percentual de horas de desconforto e ganho de calor. O tamanho da abertura
foi simulado com três variações: 15%, 25% e 40% de PAP. O uso da proteção solar foi analisado
a partir de: veneziana e proteção horizontal externa. Os melhores desempenhos são referentes
à adoção de aberturas com 40% de PAP, porém, somente quando totalmente sombreadas.
Palavras‐chave: Aberturas, Desempenho térmico, Conforto
1

INTRODUÇÃO

As aberturas, frequentemente constituídas por materiais transparentes, são responsáveis pela
comunicação com o ambiente externo. O contato com o exterior possibilita a renovação do ar
interno, ventilação natural, iluminação natural, visão do exterior, entre outras funções. Essas
trocas podem representar significativos ganhos ou perdas de calor. Segundo Akutsu e Vittorino
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(1997), nos países de clima quente, a ventilação e a radiação solar exercem grande influência no
desempenho térmico das edificações (AULICIEMS e SZOKOLAY, 1997).
O consumo de energia do edifício é significativamente afetado pela dimensão, proteção solar e
orientação das aberturas. Considerando a orientação, por exemplo, cargas térmicas
diferenciadas podem ocorrer, para a zona em que estão contidas, mesmo que suas dimensões
sejam igualmente proporcionais aos fechamentos opacos, ou ainda que apresentem o mesmo
tamanho, devido a diferentes intensidades da radiação solar de cada orientação (CANDIDO,
2010)
O aproveitamento da ventilação natural como estratégia de resfriamento da edificação, para
habitações unifamiliares, é indicado nas 7 das 8 zonas bioclimáticas brasileiras (NBR 15.220). As
recomendações da norma NBR 15.220, quanto às aberturas, foram resumidas no anexo C da
norma, com indicações de dimensões que variam entre pequenas, médias e grandes para
ambientes de longa permanência. O tamanho das aberturas foi expresso como percentual de
área do piso, como pode ser observado na tabela abaixo (ABNT, 2005).
Tabela 1. Aberturas para ventilação

Tamanho
Pequenas
Médias
Grandes

A (em % de area do piso)
10% < A < 15%
15% < A < 25%
A > 40%

As aberturas têm um efeito significativo na eficiência do consumo de energia do edifício, por
permitir o controle da ventilação natural. A performance da ventilação natural resulta do
desenho apropriado das aberturas do edifício, que devem considerar as influências das
condições do local e seu microclima.
A partir de modelos numéricos, é possível otimizar o desempenho das aberturas, com
algorítimos específicos. Stephan, Bastide e Wurtz (2011) demonstraram que a otimização da
ventilação natural é alcançada a partir de uma taxa mínima de fluxo volumétrico durante o dia
e uma alta taxa de ventilação conveniente durante a noite, a fim de reduzir o desconforto
térmico durante o dia seguinte. Os autores afirmam que o sistema de regulação do controle de
aberturas resulta em uma otimização do conforto interno, especialmente em edifícios com
elevada inércia térmica.
Segundo Pereira (2009), os resultados obtidos nas pesquisas que utilizaram simulação
computacional em edificios ventilados naturalmente que não incluíram a ventilação natural,
apontam a envoltória como um importante fator na determinação do desempenho térmico da
edificação (Carlo, 2008; Moujalled, Cantin e Guarracino, 2008).
As pesquisas que utilizam modelos numéricos de simulação computacional indicam que a
simulação é uma importante ferramenta para análise de desempenho térmico, considerando
que o pesquisador tenha o domínio do programa. Porém deve‐se destacar que as ferramentas
computacionais têm limitações, como por exemplo, na determinação da velocidade interna do
ar em alguns programas de simulação (Pereira, 2009).
A proteção dos fechamentos transparentes é fundamental para diminuir a transferência de calor
por radiação, e pode ser feita por vegetação, brises ou pelo tipo de esquadria. O tipo de brise e
suas dimensões dependem da eficiência desejada, podendo controlar a incidência direta do sol
em períodos específicos do dia e do ano. São determinados por geometria solar e podem ser
horizontais, verticais ou mistos (Olgyay, 2002).
O objetivo deste trabalho é a análise do desempenho térmico de uma edificação comparando
dois sistemas de sombreamento e três variações na dimensão das aberturas: 15%, 25% e 40%
do PAP. A edificação em análise foi inserida em três cidades com características climáticas
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distintas – João Pessoa, Campina Grande e Patos. Os parâmetros de análise são: o somatório de
graus‐hora para resfriamento, o percentual de horas de desconforto e o ganho de calor.
2
2.1

MÉTODO
Caracterização do caso base e dos modelos de referência

Para as simulações, foi adotado um modelo representativo de habitação de interesse social
desenvolvido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal em parceria com os
estados e municípios, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado com recursos da
CAIXA. A unidade residencial unifamiliar possui 35 m² de área total construída, com os seguintes
ambientes: 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 2 quartos. A edificação é térrea e possui a cobertura
em duas águas no sentido leste/ oeste, conforme figura 1 abaixo, com a planta baixa e
perspectiva do modelo base.

Figura 1. Planta baixa e perspectiva do modelo.

Os fechamentos opacos considerados neste artigo são formados pela combinação da parede (C)
combinada com a coberta (C). A parede (C) é referente à parede com maior atraso térmico
sugerido pela norma 15.220 (ABNT, 2005): parede dupla de tijolos de 8 furos circulares,
assentados na maior dimensão, com espessura total da parede de 46,0 cm, com valor de U =
0,98 W/(m².K), atraso térmico de 10,8 hs e absortância solar de 0,20. A coberta (C) é referente
à coberta com maior valor de atraso térmico: a coberta de telha de barro, lâmina de alumínio
polido e laje de concreto de 25 cm, com espessura da telha de 1,0 cm, com valor de U = 1,03
W/(m².K), atraso térmico de 13,4 hs e absortância solar de 0,70.
Os fechamentos transparentes foram analisados a partir de duas variáveis independentes:
tamanho da abertura e o uso da proteção solar. O tamanho da abertura foi simulado com três
variações: 15%, 25% e 40% do percentual de abertura em relação ao piso. Para configuração das
aberturas no programa, foi necessário reverter o percentual de abertura em relação ao piso
(PAP) para o percentual de abertura em relação à fachada (PAF). A relação entre a área do piso
e a área da fachada foi determinada por abertura. FS é o fator solar do vidro.
A proteção solar foi analisada a partir de duas variações, sendo utilizado um tipo de esquadria
com proteção solar (veneziana) e a inserção de um elemento de proteção solar externa
(marquise). Cada tamanho de abertura foi simulado com dois tipos de esquadrias: o primeiro
tipo é composto por janelas de correr em alumínio e vidro e o segundo tipo é composto por
venezianas fixas. Este segundo tipo de esquadria permite a entrada de ventilação mesmo
fechada, no entanto, diminui a incidência de iluminação natural e o ganho de calor pela
abertura.
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Tabela 2. Características dos fechamentos transparentes

Tamanho Descrição
Janelas de correr com esquadrias de alumínio com 3 cm de espessura e
A
vidro simples de 4 mm incolor sem proteção solar
Janelas de correr com esquadrias de alumínio com 3 cm de espessura e
A_P
vidro simples de 4 mm incolor com proteção solar
A_V
Janelas de madeira com veneziana fixa horizontal sem proteção solar
Janelas de correr com esquadrias de alumínio com 3 cm de espessura e
B
vidro simples de 4 mm incolor sem proteção solar
Janelas de correr com esquadrias de alumínio com 3 cm e vidro simples
B_P
de 4 mm incolor com proteção solar
B_V
Janelas de madeira com veneziana fixa horizontal sem proteção solar
Janelas de correr com esquadrias de alumínio com 3 cm de espessura e
C
vidro simples de 4 mm incolor sem proteção solar
Janelas de correr com esquadrias de alumínio com 3 cm de espessura e
C_P
vidro simples de 4 mm incolor com proteção solar
C_V
Janelas de madeira com veneziana fixa horizontal sem proteção solar

FS

PAP

0,90

15%

0,90

15%

0,90

15%

0,90

25%

0,90

25%

0,90

25%

0,90

40%

0,90

40%

0,90

40%

Na análise da proteção solar externa, foram avaliados todos os tamanhos, 15%, 25% e 40%,
sombreados com brise horizontal. A definição do tipo de proteção solar externa teve como
condicionante o custo e simplificação da execução (habitações de interesse social). Foi
considerado um elemento horizontal em concreto armado, posicionado acima das janelas, com
0,80m de profundidade e largura variando de acordo com o tamanho das janelas.
2.2

Configuração dos modelos de simulação

O programa de simulação computacional escolhido para utilização neste trabalho foi o Design
Builder, por ser um dos principais programas utilizados no Brasil e utilizar o formato (.EPW) de
base de dados climáticos relativo à um ano típico de referência – TRY, permitindo simulações
horárias no período de um ano. A versão utilizada nas simulações foi DB 3.0.0.105, publicada em
2012 pela empresa Design Builder Software (U. S. Department of Energy, 2012).
O modelo de simulação foi configurado em quatro abas distintas: padrão de ocupação, padrão
de construção, padrão de abertura e padrão de consumo energético. O mesmo padrão de
ocupação e de consumo energético foi mantido para todas as simulações.
A definição do padrão de ocupação do edifício em análise teve como base o trabalho de Tavares
(2006), também utilizado por Pereira (2009) e Matos (2007). O padrão de ocupação foi
determinado considerando um tipo de uso para os dias da semana (segunda‐sexta) e outro para
os finais de semana. Foi considerada uma família composta por 4 habitantes: 1 casal e 2 filhos
que estudam no período da manhã. Tavares (2006) descreve que “os quartos são ocupados por
no máximo duas pessoas. A sala e a cozinha são utilizadas por toda a família, ou seja, 4 pessoas,
e a ocupação máxima do banheiro é de um habitante”.
Os modelos simulados foram determinados como ambientes ventilados naturalmente, por
tratar‐se de habitações de interesse social, com a possibilidade de operação das aberturas que
reproduzem os hábitos dos ocupantes, seguindo o padrão de ocupação, com acionamento da
rotina para temperaturas do ar internas superiores a 26°C. Em todos os casos foram
desconsiderados o uso de sistemas artificiais de condicionamento, sendo desativado este
setpoint no programa.
No caso analisado o padrão de trocas de ar adotado considera ventilação e infiltração. A
infiltração considerou frestas em portas e janelas, que permitiram o fluxo de ar, independente
do padrão de adaptação do usuário. A ventilação está diretamente ligada ao padrão de
ocupação, variando de acordo com a temperatura do ar interno. O modelo foi configurado para
que a abertura de portas e janelas contribua para o conforto do ambiente, sendo alterado
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intencionalmente pelo usuário a partir de temperaturas do ar internas a partir de 26°C. Os
modelos de aberturas simulados com veneziana fixa, permitiram um fluxo de ar constante
penetrando no ambiente.
O padrão de uso da iluminação artificial foi determinado por ambiente, com rotinas distintas
para os dias úteis e para os finais de semana, de acordo com Tavares (2006). Foram consideradas
lâmpadas fluorescentes compactas em todos os ambientes ‐ para sala e cozinha, foram
estimados 40 W, no banheiro 15 W e nos quartos 25 W. A densidade de potência média é de 4,5
W/m² como pode ser observado na tabela 3 abaixo.
Tabela 3. Densidade de potência média

Ambiente
Potência(W)
Área (m²)
Densidade(W/m²)

Sala
40
9,90
04

Cozinha
40
5,70
07

Banheiro
15
2,15
07

Quarto 1
25
7,65
3,2

Quarto 2
25
7,20
3,5

Total
145
32,60
4,50

O consumo mensal de energia elétrica, estimado para as duas unidades é de 150 kWh,
considerando o consumo total dos equipamentos e do sistema de iluminação, a partir da
descrição dos equipamentos presentes por unidade. Para a faixa de renda familiar de até 03
salários mínimos os equipamentos são: aparelho de som, chuveiro elétrico, ferro de passar,
fogão, geladeira, liquidificador, televisão e ventilador (Tavares, 2006).
2.3

Definição dos métodos de análise e tratamento dos dados

Para verificação do desempenho térmico foram escolhidas duas variáveis respostas: a
temperatura operativa e os ganhos de calor. A temperatura operativa foi analisada a partir de
dois métodos: comparação entre o percentual de horas de desconforto por calor e os valores de
graus‐hora para resfriamento. A segunda variável resposta, ganhos de calor, foi avaliada pelo
comportamento anual dos dados horários a partir de gráficos de caixa (boxplot).
2.3.1

Percentual de horas de desconforto

O método consiste em verificar a porcentagem de horas anuais de desconforto por calor das
unidades habitacionais para avaliar a adequação climática, da unidade em estudo, a cada cidade
analisada. A avaliação foi realizada com a temperatura operativa horária gerada a partir de todas
as zonas da edificação agrupadas. Foram utilizadas como referência, temperaturas‐base
distintas para cada cidade, em função de sua temperatura média anual conforme gráfico da
ASHRAE Standard 55 (2010).
Para João Pessoa, a média da temperatura do ar foi de 26°C, o que determinou uma temperatura
base de 26°C. Em Campina Grande, com a temperatura média de 23°C, a temperatura base foi
de 25°C. E em Patos, com uma temperatura do ar média de 27°C, foi determinada uma
temperatura base de 26,5°C. A partir dos dados horários de temperatura operativa de cada
simulação, contou‐se a quantidade de horas que esta variável esteve acima da temperatura
base.
2.3.2

Graus‐hora para Resfriamento

Este método permite a observação do excedente da temperatura. Neste caso, foi somado o
valor excedente da temperatura operativa que estivesse acima da temperatura base
determinada para cada cidade. A equação de graus‐hora utiliza os dados horários da variável
resposta escolhida, a temperatura operativa, conforme equação abaixo.
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Grau‐hora = ∑ (To ‐ Tbase) > 0

(1)

Onde To = temperatura Operativa; Tbase = temperatura de referência limite de conforto

2.3.3

Ganhos de Calor

Neste método, foram utilizados os dados de saída do programa Design Builder referente aos
ganhos de calor de cada esquadria analisada. Cada simulação gerou 8760 dados horários que
foram tratados no software de base estatística R, gerando o gráfico de caixa, ou boxplot, que
reúne em seu eixo vertical, informações tais como: mediana, quartis (quartil inferior e quartil
superior) além de valores atípicos (DEVORE, 2006).
3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
João Pessoa

O método de percentual de horas de desconforto por calor permitiu comparar as diferenças que
ocorreram entre as aberturas simuladas. Na figura 2, pôde‐se observar os percentuais de horas
de desconforto, com variação de 73% a 78%. O pior desempenho ocorreu na abertura com 40%
de PAP sem proteção solar, que apresentou 78,78% de horas de desconforto. Em todos os
tamanhos, a abertura sem proteção solar apresentou os maiores percentuais, conforme figura 2
abaixo.

Figura 2. Gráfico Graus‐hora x percentual de horas de desconforto das aberturas em João Pessoa.

Percebe‐se que, nos tamanhos de 25% e 40%, houve uma redução proporcional nas horas de
desconforto na categoria com proteção solar, se comparada com o mesmo tamanho de abertura
sem proteção solar, ou seja, a abertura de 25% reduziu 0,97% com proteção solar e a abertura
de 40% reduziu 1,92% com proteção solar, confirmando a importância do uso da proteção solar
nas aberturas.
O melhor desempenho ocorreu na abertura com 40% de PAP do tipo veneziana fixa. O tipo de
esquadria não determina, isoladamente, o desempenho da abertura, pois o melhor e o pior
percentual de horas de desconforto ocorreram em janelas do tipo veneziana.
Os resultados indicam que outras variáveis, além das avaliadas neste trabalho, podem ter maior
impacto na temperatura operativa, como o controle da taxa de ventilação distinto para o
período da noite e o período do dia.
Ao aplicar o método de graus‐hora para resfriamento nas diferentes aberturas, percebe‐se que
houve uma redução no somatório de graus‐hora com a inserção da proteção solar,
principalmente com a veneziana fixa. As maiores diferenças ocorrem nas aberturas com 40% de
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PAP, reduzindo 613,63 GhR quando utilizada a proteção solar e 3.884,6 GhR, quando alterado o
tipo de janela de vidro para veneziana.

Figura 3. Ganhos de calor das aberturas em João Pessoa.

O ganho de calor é significativamente influenciado pelo tamanho da abertura. Quanto maior o
percentual de area de abertura maior o ganho de calor. Porém, se a abertura é sombreada a
variável tamanho da abertura passa a ter menor influência, chegando ao caso extreme, da
veneziana, onde o ganho de calor foi igual para as três dimensões analisadas.
3.2

Campina Grande

Para a cidade de Campina Grande, o desempenho das aberturas, em relação ao percentual de
hora de desconforto e o somatório de graus‐horas para resfriamento, apresentou
comportamento similar, embora em escalas diferentes, como pode ser observado na figura 4.

Figura 4. Gráfico Graus‐hora x percentual de horas de desconforto das aberturas em Campina Grande.

Observa‐se uma redução no percentual de horas de desconforto com o uso da proteção solar
apenas nos tamanhos de 25% e 40% de PAP. O uso de proteção solar reduziu 1% o percentual
de desconforto, na abertura com 25% de PAP e 2%, na abertura com 40% de PAP.
O somatório de graus‐hora para resfriamento aumentou em função do aumento da area da
abertura, isto é, a abertura com 25% de PAP resultou em 1.789,54 GhR acima do valor observado
na abertura com 15%, enquanto, a abertura com 40% apresentou elevação de 568,43 GhR em
relação à abertura com 25% de PAP. /com exceção da abertura com veneziana, para essa
condição de abertura, verifica‐se redução do somatório de graus‐hora para resfriamento com o
aumento da abertura. O aumento no tamanho das aberturas, com uso de veneziana, resultou
no melhor desempenho térmico.
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Sobre o ganho de calor (figura 5) verifica‐se comportamento similar à cidade de João Pessoa,
quanto maior o percentual de area de abertura maior o ganho de calor. Porém, para a abertura
com veneziana o ganho de calor independe do tamanho da abertura.

Figura 5. Ganhos de calor das aberturas em Campina Grande.

3.3

Patos

Para a localidade de PAtos observa‐se, também, que o tamanho da abertura resulta em aumento
dosomatório de graus‐hora e do percentual de horas de desconforto. Excetuando‐se, contudo,
a abertura com veneziana. O aumento da area da abertura, nessa condição, resultou na redução
do somatório de graus‐hora e do percentual de horas de desconforto. O uso da abertura com
veneziana fixa de madeira resultou na maior contribuição entre as categorias com redução de
4%, 7% e 9%.

Figura 6. Gráfico Graus‐hora x percentual de horas de desconforto das aberturas em Patos.

O gráfico confirma que os dois métodos resultaram no mesmo comportamento entre as
categorias simuladas. O aumento de graus‐hora para resfriamento ocorreu na mesma proporção
que o aumento das horas de desconforto, mas em escalas diferentes.
Em relação ao ganho de calor (figura 7), como esperado, quanto maior o percentual de area de
abertura maior o ganho de calor. O uso de proteção solar reduziu o ganho de calor em todos os
tamanhos de aberturas, notadamente na abertura com veneziana, com ganhos de calor que
tendem a zero.
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Figura 7. Ganhos de calor das aberturas em Patos.

4

CONCLUSÕES

Pôde‐se constatar que, nas três cidades, o somatório de graus‐hora para resfriamento resultou
em uma curva semelhante ao comportamento do percentual de horas de desconforto,
indicando principalmente que o aumento no tamanho da abertura reduz a condição de conforto,
com exceção da abertura com veneziana. Os melhores desempenhos são referents à adoção de
aberturas com 40% de PAP, conjuntamente com proteção solar tipo veneziana ( que permite
ventilação constante)
A recomendação construtiva sobre aberturas, sugerida pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005)
para a zona 8, indica grandes aberturas para ventilação natural, ou seja, o critério da norma
sugere aberturas com mais de 40% de percentual da área do piso do ambiente. Contudo, se esta
não for sombreada, o aumento da abertura resulta na redução do índice de conforto, para as
três cidades analisadas. Por outro lado, considerando que os ambientes analisados são
ventilados naturalmente, menor área da abertura implica na redução da ventilação natural.
Sendo assim, o uso de aberturas com tamanhos maiores com proteção solar, equivale ao
comportamento de abertura menor sem proteção solar. Em resumo, os melhores desempenhos
resultam do correto uso de proteção solar associado à maior área de abertura.
A dificuldade em encontrar um método adequado para avaliar o desempenho térmico da
envoltória nas condições climáticas escolhidas foi uma limitação nesta pesquisa, pois a maior
parte dos estudos desenvolvidos nesta área é baseada em definições para climas mais amenos,
inclusive os algoritmos utilizados nos programas de simulação computacional, que utilizam
referências que não refletem nossa realidade. Por outro lado, a junção dos resultados obtidos
com o cálculo de graus‐hora de resfriamento e do percentual de horas de desconforto permite,
simultaneamente, avaliar o grau de desconforto e o consume de energia de cada solução.
Considerando o uso de modelos numéricos para avaliação de desempenho térmico, recomenda‐
se a continuidade deste estudo como avanço em relação à investigação de especificações mais
detalhadas sobre condições de ventilação natural, buscando atualizações sobre algoritmos
validados para o Brasil, capazes de controlar manualmente parâmetros adequados para as
condições climáticas das cidades estudadas, tais como indica Stephan, Bastide e Wurtz (2011),
por exemplo, sobre a otimização do desempenho das aberturas para edifícios ventilados
naturalmente.
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ABSTRACT: In Brazil, several programs and policies have been implemented to combat housing
shortage, both in urban and in rural areas, which also present precarious situations of access to
services and material. In this context, the National Rural Housing Program (PNHR), under the
denomination "Minha Casa Minha Vida"(MCMV) was launched in 2009. This paper discusses the
results of a survey of families benefited by PNHR in Guiricema and São Miguel do Anta‐Minas
Gerais/Brazil, where the implemented housing units had typically urban spatial configuration.
The aim was to identify the implications of that configuration in behavioral changes in those
beneficiaries. There were recurring references to the wood stove, indicating an obvious conflict
that those families experience when adapting their cultural habits and values to the "modern‐
ized" quotidian imposed by the architectural design.
Keywords: National Rural Housing Program, Rural Housing, wood stove.
RESUMO: No Brasil, diversos programas e políticas públicas têm sido implementados a fim de
combater o déficit habitacional, tanto na zona urbana quanto na zona rural, onde também se
fazem presentes situações precárias de acesso a serviços e materiais. Nesse contexto, foi
lançado em 2009 o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Este trabalho aborda resultados de pesquisa realizada junto
a famílias beneficiadas pelo PNHR, em Guiricema e São Miguel do Anta ‐ Minas Gerais/Brasil,
onde as unidades habitacionais implementadas tiveram configuração espacial tipicamente
urbana. O objetivo foi identificar de que forma isso implicou em mudanças de comportamento
dos beneficiários. Foi recorrente a referência ao fogão a lenha, deixando evidente o conflito que
as famílias vivenciam ao adaptar seus hábitos e valores culturais ao cotidiano “modernizado”
imposto pelo projeto arquitetônico.
Palavras‐chave: Programa Nacional de Habitação Rural, habitação rural, fogão a lenha.
1. INTRODUÇÃO
Tomando por base a definição de déficit habitacional qualitativo e quantitativo, é possível
considerar que, no Brasil, o déficit habitacional quantitativo é majoritário no meio urbano
representando um total de 85% (IBGE e PNAD 2007‐2012). Entretanto, é interessante destacar
que, de acordo com os mesmos dados o déficit habitacional rural relativo (em relação ao total
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de domicílios existentes) no Brasil é de 8,68%, um número não muito expressivo, mas ainda
alarmante visto que este índice reduziu somente 3% desde 2007.
E com relação a aspectos qualitativos, um dado relevante é que as habitações precárias
representavam um déficit urbano de menos de 10% do déficit total em 2012, enquanto
representavam aproximadamente 70% do déficit total rural.
As habitações precárias compreendem dois subcomponentes, são eles: os domicílios
improvisados, que são todos os domicílios classificados como Particular Improvisado; e os
domicílios rústicos, caracterizados quando há Domicílios Particulares Permanentes (DPP) do tipo
casa e apartamentos que não sejam de alvenaria ou madeira emparelhada, cujo material
predominante seja de taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material (Lima
Neto; Furtado; Krause, 2013).
Complementa‐se nestes dados que, em valores absolutos, a precariedade rural segue maior
(31%) que a urbana (Lima Neto; Furtado; Krause, 2013). Assim, observa‐se que, no Brasil, há um
déficit habitacional ‐ quantitativo e qualitativo ‐ proporcionalmente maior em áreas rurais do
que nas áreas urbanas.
Nesse contexto, diversas políticas públicas têm sido implementadas no sentido de amenizar esse
quadro, tais como o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O presente trabalho atenta para o processo de
implementação deste Programa, de forma a analisar a conformidade e adequação das moradias
propostas às realidades das famílias beneficiárias do Programa nas cidades de Guiricema e São
Miguel do Anta – ambas do interior de Minas Gerais/ Brasil. O objetivo é identificar de que forma
a imposição dessa unidade padrão implica em mudanças de comportamento dos moradores,
em especial abordando a reação dos moradores em relação à eliminação do fogão a lenha, com
uma nova configuração de ambientes em favor do fogão a gás e do microondas. Fica evidente
o conflito interno que as famílias vivenciam ao confrontar seus hábitos e valores culturais ‐
agora referenciados como “coisas do passado” ‐ ao cotidiano “modernizado” imposto pelo
projeto arquitetônico.
O trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa descritiva realizada na área rural
dos municípios de Guiricema e São Miguel do Anta, MG, na microrregião da Zona da Mata
Mineira. Para a seleção da amostra foi utilizada uma listagem fornecida pelas Entidades
Organizadoras (EOs) – órgãos responsáveis pela seleção das famílias a serem beneficiadas pelo
PNHR – dos referidos municípios. Optou‐se por realizar um estudo de caso, pois esta estratégia
de pesquisa permite uma análise mais profunda da unidade de estudo e, portanto, uma maior
compreensão da mesma.
2. O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL
Há uma grande produção bibliográfica sobre a questão habitacional no Brasil, mas que enfoca
sobretudo a habitação urbana. Ainda assim, nos últimos dez anos a discussão sobre a habitação
rural vem sendo cada vez mais abordada, sob diversos aspectos – sistemas construtivos,
processo de projeto, políticas públicas. As recentes discussões foram parcialmente
acompanhadas de uma revisão da política habitacional rural, que culminou recentemente na
criação do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR. Por ser um Programa relativamente
recente, durante a revisão bibliográfica foram encontradas raras referências ao Programa, e
nenhuma com a abordagem desta pesquisa.
O PNHR ‐ foi criado pela Medida Provisória nº. 459, de 25/03/2009 – convertida na Lei nº. 11977
de 2009, no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, sendo uma modalidade do Programa
Minha Casa Minha Vida – PMCMV. De acordo com o texto dessa última Lei, sua finalidade é
“subsidiar a produção ou reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais”
(Brasil, Lei nº12.424/2011).
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O Programa atende a 3 grupos de beneficiários. O grupo I é destinado a agricultores familiares
ou trabalhadores rurais com renda familiar bruta anual máxima de R$15.000,00 o programa
concede subsídio, com recursos do Orçamento Geral da União – OGU. Estes recursos são
repassados diretamente às pessoas físicas, para que possam adquirir material de construção e
realizar pagamento dos serviços de mão‐de‐obra, destinados à produção da Unidade
Habitacional (UH). Já os grupos II e III, caracterizam‐se por receberem, financiamento
habitacional e subsídios lastreados em recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e do Orçamento Geral da União (OGU) à pessoa física (ao beneficiário) que pode ser o
agricultor familiar e os trabalhadores rurais organizados em Entidades Organizadoras (EOs). As
principais diferenças entre os grupos I, II e III estão na proveniência dos recursos, no valor da
renda bruta anual, e no valor dos investimentos que variam conforme o grupo.
De acordo com a cartilha da CEF, o valor de investimento máximo para a produção das Unidades
Habitacionais do Grupo I é de R$45.600,00 (para a construção da casa) e de R$35.600,00 (para
a conclusão, reforma ou ampliação), sendo que até 35% pode ser destinado para pagamento de
mão de obra. E, à família beneficiária do grupo I cabe devolver à União apenas 4% do valor
recebido para a produção da casa, em quatro parcelas anuais, sendo que a primeira vence um
ano após a assinatura do contrato.
Neste estudo a prioridade será dada ao grupo I, visto que esta parcela é a classe mais vulnerável
e com mais dificuldades de enfrentar a questão habitacional sem intervenção do Estado. Há
ainda de considerar que nos dois casos estudados as contratações foram realizadas através de
EOs ‐ em ambos os casos os Poder Público Municipal ‐ que contrataram, através de licitações,
empresas privadas responsáveis pela elaboração e execução dos projetos. Desta forma, assim
como em grande parte dos programas habitacionais urbanos, os moradores só tiveram
conhecimento de como seriam suas novas moradias quando as primeiras unidades foram
entregues.
3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CASA RURAL BRASILEIRA
O Brasil é composto por regiões com variados costumes, valores e culturas. E, de acordo com
DaMatta (1986), Brasil é (...) país, cultura, local geográfico (...) e também casa, pedaço de chão
calçado com o calor de nossos corpos, lar, memória e consciência e lugar com o qual se tem uma
ligação especial (...). (Damatta, 1986, p.8.)
Ao longo da sua história, a casa brasileira teve diferentes sentidos para os seus moradores, que
transcendem os aspectos e padrões físicos, e perpassam uma construção histórica desse
“aparato” humano que foi sendo aperfeiçoado e transformado em um ambiente de intimidade,
privacidade, transposição da cultura e de vivências.
Da mesma forma, conforme Bosi (2006), não existe uma cultura brasileira homogênea e a
admissão de seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê‐la como um ‘efeito de
sentido’, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço.
(BOSI, 2006, p. 7)
Neste cenário, a morada frequentemente também expressa esses modos de vida e trabalho,
Vários autores constataram essa relação homem/ moradia/ modo de vida no meio rural – em
sua implantação, forma, materiais, distribuição de ambientes, construção do espaço periférico
– uma vez que sobre esses aspectos exercem influência direta a composição da família, o tipo
de trabalho, a organização comunitária, a cultura construtiva e as condições do meio ambiente.
Além disso, segundo Keller (1970), a habitação rural é o elemento central do habitat rural, que
abrange todos os elementos do estabelecimento, além de abranger o espaço em que a
sociedade se organiza para viver e exercer as atividades indispensáveis ao conjunto das suas
necessidades no âmbito de uma cultura de cooperação para a sustentabilidade das
comunidades (Keller, 1970, apud PERES, 2003).
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Dessa forma, é de se esperar que políticas públicas voltadas para a permanência do homem no
campo, como o próprio PNHR, observem as especificidades desta demanda habitacional, pois,
ainda que possa ser observada uma aproximação dos modos de vida no campo e na cidade ‐
onde o campo passa a ter acesso a bens, a serviços materiais e culturais, refletindo no estilo de
vida e se materializando no padrão de moradia, alguns valores e costumes permanecem. Um
exemplo fundamental observado nesta pesquisa foi o uso (ou necessidade de uso) do fogão a
lenha.
4. RESULTADOS
Guiricema e São Miguel do Anta são cidades de pequeno porte, com que mantêm grande
percentagem de suas populações residindo na zona rural. A primeira tem área de 294km2, com
população de aproximadamente 8.700 habitantes, dos quais 48,5% residem na zona urbana e
51,5% na zona rural. Já o município de São Miguel do Anta possui área de 152km2, população de
6.760 habitantes, sendo 55,4 residentes na zona urbana e 44,6 na zona rural (IBGE, 2010). Em
ambas o processo de implementação do PNHR teve início em 2011.
Com o intuito de verificar as expectativas, necessidades e desejos associadas aos espaços da
casa e dos cômodos pelos beneficiários do PNHR nestas cidades (em especial acerca do uso do
fogão a lenha), foram utilizadas como categorias analíticas o uso e as funções dos espaços. E
como variáveis, foram consideradas as seguintes: reflexos culturais, sociais e econômicos dos
elementos que compõem o espaço doméstico do beneficiário, valores e crenças presentes no
grupo familiar do beneficiado, os hábitos familiares, dentre outras. Tais informações foram
adquiridas junto aos membros das famílias beneficiárias do Programa, que foram inscritos no
mesmo.
Primeiramente cabe expor que as plantas‐baixas das unidades habitacionais do município de
Guiricema ‐ composta por 2 quartos, sala e cozinha conjugados, banheiro, área de serviço e
pequena varanda, totalizando 53,71m2 ‐ e de São Miguel do Anta ‐ composto por três quartos,
sala, cozinha e banheiro, totalizando 54,29m2.
É importante mencionar que, ao contrário das unidades produzidas em meio urbano, no
contexto rural, não precisam necessariamente ser confinadas em pequenos lotes. O que
possibilita unidades mais flexíveis. Entretanto, as possíveis mudanças não foram previstas nos
projetos arquitetônicos, e as reformas que as unidades vierem a sofrer podem prejudicar
condições de insolação e ventilação, além das muito prováveis perdas por demolição e
reconstruções não planejadas.

Figura 1. Plantas Das Casas Dos Municípios De Guiricema E São Miguel Do Anta – Mg, Respectivamente, 2013. Fonte:
Emater (2013).
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Até o momento da pesquisa, as únicas alterações observadas foram: 1) a criação de varanda em
todo perímetro da unidade do município de Guiricema e; 2) a incorporação de meia parede
separando sala e cozinha – também na mesma unidade.
4.1. Expectativa das famílias relacionadas ao fogão a lenha
Durante a pesquisa, os entrevistados responderam a perguntas sobre como gostariam que fosse
a casa, de forma a expor expectativas e anseios (Tabela 1). Nesta tabela, o enfoque será dado à
expectativa atribuída ao fogão a lenha.
Tabela 1. Expectativa de moradia com relação a diferentes aspectos da casa. Guiricema e São Miguel do Anta – MG,
2013.

Aspectos da casa desejados
1) Divisão e readequação do espaço
Separação da cozinha e sala
Cozinha/ varanda nos fundos para o fogão a lenha
Banheiro longe da sala
Separação dos quartos
2) Novos ambientes
Varanda
Copa
Garagem
Despensa
3) Tamanho
Mais quartos
Aumentar todos os cômodos
Aumentar cozinha
Aumentar varanda
4) Materiais
Janela de vidro
Trocar pia/ tanque
Trocar encanamento

%
45,4
41,7
10,9
1,8
16,2
1,8
3,6
1,8
12,6
10,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

No Brasil, bem antes do modelo de casa com cômodos independentes introduzidos pelos
arquitetos eruditos do ecletismo, já havia uma mescla entre os costumes dos colonizadores
europeus e os índios na concepção do lar. A cozinha antes ficava próxima aos dormitórios,
devido ao costume trazido pelo branco europeu que tinha como centro da casa o fogão – que
mantinha a família aquecida – e, com a mudança climática do país colonizado, passou a ser
desligada do núcleo residencial, ou construída como último cômodo da casa próximo ao quintal
e às criações (LEMOS, 1989). Esse modelo de cozinha perdura como costume nas áreas rurais
em diversas partes do Brasil (considerando a não uniformidade do país), e aliado a ele está o
fogão a lenha. Durante o período colonial (1500‐1822), os sobrados dos portugueses eram
providos de imensas alas de serviço com seus fogões altos, encostados às paredes, providos de
chaminés que não se adaptaram ao clima brasileiro e foram desaparecendo conforme destaca
Lemos (1989, p.20)
“O que vingou mesmo, foi o afastamento do fogão para áreas de serviço apartadas o quanto
possível da área de viver, obrigando a refeição do patrão a longo percurso. Nas casas
remediadas, foi comum, também, a solução que adotava duas cozinhas, uma simples, de
pequeno fogão em puxado ligado à casa e outra maior, a chamada ‘cozinha suja’, no fundo do
quintal para os cozimentos mais demorados, para derreter toicinho, para clarear o açúcar
mascavo, para as tachadas de doces de marmelo, de goiaba.”
O reflexo dessa necessidade de se ter um espaço para cozimentos mais demorados foi
explicitado na pesquisa (Tabela 1) ao constar que 41,7% dos entrevistados gostariam de ter uma
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cozinha/ varanda nos fundos para fazer o fogão a lenha. Essa informação foi ilustrada pelas
seguintes falas:
“Eu gostaria de fazer mais um quarto e uma cozinha pra por um forno de lenha: esse é meu
sonho!” (Entrevista 08, Guiricema)
“É, por mim podia ter o fogão...minha esposa lá é das antigas né, gosta de um fogãozinho de
lenha, um feijãozinho de lenha...ontem ela fez um franguinho com quiabo lá no fogão de lenha,
lá que tem outro gosto...(risos)”.(Entrevista 1, Guiricema)
“Então, nessa varandinha que eu falei com você que eu iria colocar...vou fazer um puxado pra
colocar...aí eu poderia fazer um fogãozinho de lenha lá fora entendeu?! Mas na casa não, porque
é forrado com PVC aí é ruim né e perigoso também né.” (Entrevista 2, Guiricema)
“Ah do meu jeito falta uma varanda na porta da cozinha, e fazer uma cozinha na varanda pra um
fogão à lenha, porque quem mora na roça, na zona rural, sempre gosta de um fogão a lenha né,
pra cozinha um feijão...e aqui não pode...a casa é forrada, assim num pode colocar o fogão aqui
que suja tudo...até mesmo o fogão a gás, que cozinhar aqui dentro, vai engordurar tudo porque
num tem um sugar pra puxar a gordura né...acaba sujando tudo de gordura, então a varanda
com a cozinha é necessário. Só que nós não vamos fazer agora (...) as condições, por enquanto
não oferece... isso é com o tempo né, aí pode levar um ano, pode levar dois.” (Entrevista 16,
Guiricema)”
É notável que a casa fornecida pelo PNHR não ofereça uma estrutura favorável à construção de
um fogão a lenha em seu interior, devido ao forro ser de polyvinil chloride (PVC) – um material
com propriedades “termoplásticas” amolecido sob o calor excessivo. Dessa forma, a pretensão
dessas famílias é construir na varanda um fogão a lenha. Cabe relembrar que somente o
município de São Miguel do Anta foi beneficiado com uma varanda de 3 metros de largura
(devido à administração de recursos).
Enquanto não há a possibilidade dessas famílias concretizarem este intento, elas buscam
soluções alternativas para saciar a necessidade do fogão a lenha, conforme indicam as falas que
seguem:
“Enquanto isso a gente usa a cozinha lá na casa antiga...porque lá que tem o fogão a lenha.”
(Entrevista 16, Guiricema)
“(...) a hora que você me gritou eu tava acendendo fogo alí no chão ali pra cozinhar o feijão...pra
num gastar o gás né..dependendo do gás, se eu gastar muito gás eu gasto muito dinheiro...aí
prefiro economizar naquele ali...ta até o fogo aceso lá.” (Entrevista 11, Guiricema)
“Eu não mudei pra casa, porque lá na roça, pra eu e minha esposa morar nela do jeito que ta
num dá não...mas aí tem que usar só gás e lá nós é acostumado com o fogão de lenha sabe?! E
eu quero fazer mais um quartinho pra completar ela e uma cozinha pra mim pôr o fogão de
lenha, porque eu num posso pôr o fogão de lenha numa casinha forrada igual ta lá do jeito que
ta feito.” (Entrevista 12, Guiricema)
O interessante é que este equipamento mostra‐se tão necessário, que alguns entrevistados
conforme apresentado, fazem uso do mesmo na antiga morada, que, no geral, apresenta
péssimas condições. Outros, numa situação precária, improvisam um fogão no chão fora da nova
casa, pois o anterior foi demolido para a construção da unidade.
Há também aqueles que não mudarão para a unidade habitacional enquanto não for construído
o fogão a lenha, que toma uma enorme dimensão, tornando‐se mais importante que a casa
recebida.
Mediante estas constatações, foi questionado a um morador, o motivo da preferência pelo
fogão a lenha, e obteve‐se a seguinte resposta:
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“É o costume né, além de ter uma economia porque num gasta gás, né...e a comida parece que
fica mais gostosa no fogão a lenha.” (Entrevista 16, Guiricema)
4.2. Necessidade expressa pelo fogão a lenha
Ao serem questionados acerca da nota que atribuiriam aos eletrodomésticos e aos
eletroeletrônicos (Tabela 2), quanto à sua relevância, a maioria dos entrevistados citou como
tendo “bastante valor” a geladeira (69,1%), o fogão a lenha (67,3%), a TV (63,9%), o celular
(49,1%), o fogão a gás (45,5%), o tanquinho (43,6%) e o rádio (40%).
Tabela 2. Importância atribuída aos equipamentos pelos entrevistados. Guiricema e São Miguel do Anta – MG, 2013.

Valor atribuído ao equipamento
Equipamento
Nenhum %
Fogão a lenha
3,6
Fogão a gás
0
Forno elétrico
49,1
Micro‐ondas
29,9
Máquina de lavar roupa 16,4
Tanquinho
1,8
Máquina de lavar louça 67,3
Aspirador de pó
52,7
Batedeira
14,5
Liquidificador
0
Geladeira
0
Freezer
36,4
Telefone fixo
50,9
Celular
1,8
Computador
32,7
Internet
40
TV
0
Rádio
1,8
Aparelho DVD
18,2

Pouco %
3,6
3,6
10,9
10,9
1,8
1,8
5,5
5,5
10,9
1,8
0
9,1
5,5
1,8
1,8
5,5
0
3,6
3,6

Médio %
1,8
5,5
7,3
7,3
5,5
3,6
3,6
5,5
9,1
0
0
3,6
7,3
3,6
1,8
1,8
0
5,5
7,3

Tem valor %
23,6
45,5
30,9
50,9
56,4
49,1
21,8
34,5
58,2
78,2
30,9
41,8
32,7
43,6
49,1
41,8
36,4
49,1
63,6

Bastante %
67,3
45,5
1,8
1,8
20
43,6
1,8
1,8
7,2
20
69,1
9,1
3,6
49,1
14,5
10,9
63,6
40
7,3

No caso do fogão a lenha, enfatizou‐se sua função de economizar combustível (do fogão a gás),
além da praticidade, visto que a lenha pode ser encontrada no quintal da casa. Outra questão
relevante, também perceptível nas falas, é o costume de usar a lenha no meio rural:
“Aqui na roça tem que ter né...é bastante importante, porque ajuda bastante né, economiza
bastante o gás.” (Entrevista 14, São Miguel do Anta)
“Eu prefiro cozinhar num fogão de lenha do que cozinhar num fogão de gás. Gasta muito
menina,rsrs... e a lenha ali você pode plantar fogo o dia inteiro no fogão aí que quando dá de
tarde está tudo cozidinho já. Só gasta lenha, não gasta gás.”(Entrevista 27, São Miguel do Anta)
“Porque na roça a gente gosta de um fogão a lenha né.”(Entrevista 30, São Miguel do Anta)
“Ah...tem! Deus me livre, economiza muito gás,rs “(Entrevista 6, Guiricema)
“O meio ambiente agora está proibindo né, de mexer com fogão a lenha por causa da fumaça
né, então ele está desvalorizando né...pra mim tem valor...para o meio ambiente num tem não
né.”(Entrevista 10, Guiricema)
O fogão a lenha foi um dos poucos equipamentos que permaneceu no meio rural. O
desaparecimento desses, talvez faça parte de um processo de transição para a industrialização.
Tendo em vista que o fogão a gás atinge a cultura rural como um meio alternativo e moderno
de uso para a produção doméstica de alimentos, tornando‐se uma necessidade primária para
uns e secundária para outros:
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“Porque o fogão a gás a gente precisa dele né, porque ele faz muita falta, porque às vezes tem
dia que a gente num tem a lenha direito, ou então a gente quer fazer um cafezinho depressa,
rápido...fazer um leite, o fogão de gás é mais rápido.” (Entrevista 21, São Miguel do Anta)
“É bom bobo! Às vezes a gente quer fazer um biscoito, um trem qualquer, a gente faz.”
(Entrevista 27, São Miguel do Anta)
4.3. Equipamentos desejados pelos entrevistados
Na presente pesquisa, foram identificados também os equipamentos que os entrevistados
gostariam de ter na nova morada, visto que alguns residem provisoriamente na casa dos pais,
ou ainda não possuem todos os equipamentos de seu interesse, ou possuem e levarão para o
novo lar (Tabela 3).
Tabela 3. Equipamentos de interesse do entrevistado. Guiricema e São Miguel do Anta – MG, 2013.

Equipamentos que gostaria de ter
Fogão a lenha
Fogão a gás
Forno elétrico
Micro‐ondas
Máquina de lavar roupas
Tanquinho
Máquina de lavar louças
Aspirador de pó
Batedeira
Liquidificador
Geladeira
Freezer
Telefone fixo
Celular
Computador
Internet
TV
Rádio
Aparelho DVD

Frequência relativa %
87,3
100
40
61,8
69,1
94,5
18,2
40
80
98,2
100
47,3
25,5
92,7
56,4
47,3
98,2
96,4
78,2

Nessas condições 100% dos entrevistados responderam que gostariam de ter um fogão a gás e
uma geladeira, 98,2% gostariam de ter uma TV e um liquidificador em casa, 96,4% gostariam de
ter um rádio, 94,5% tanquinho, 92,7%, celular, e 87,3% fogão a lenha. Embora o fogão a lenha
seja considerado muito importante pelos entrevistados, o fogão a gás tende a se tornar cada vez
mais presente no espaço doméstico, seja pela recente modernização, seja pela disposição dos
cômodos da unidade habitacional do PNHR que desfavorece a presença do fogão a lenha.
Ainda assim, esta questão em específico – especialmente se comparados seus dados aos da
tabela 2 ‐, deixa dúvida sobre a posição do fogão a lenha em comparação ao fogão a gás. A
hipótese é de que haja tamanha conformação com a configuração do espaço doméstico, em que
se torna inviável a execução do fogão a lenha. Assim sendo, este equipamento é secundarizado
dentre os equipamentos que gostariam de ter.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante estas análises pode‐se inferir que o programa habitacional voltado para população
residente no campo está dentro de uma lógica de uniformização que não contempla as
especificidades presentes nas representações dos referidos grupos. Uma vez que o PNHR possui
um projeto de unidade habitacional uniformizado com características mais urbanas que não
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contemplam a realidade dos beneficiários. Como exemplo tem‐se a eliminação do espaço para
o fogão a lenha.
Torna‐se perceptível que os indivíduos, mesmo adquirindo a casa, demonstram que este
benefício não os atende de fato, tendo em vista que continuam a utilizar a morada antiga por
causa da ausência do fogão a lenha ou pela falta de espaço para a reunião da família.
Ainda que o PNHR leve ao camponês a reafirmação de valores, ao incentivá‐lo à permanência
no campo, residindo numa localidade conhecida, segura, próxima a parentes e amigos,
ampliando nele o sentimento de pertencimento local e de conforto, também corrompe valores,
visto que implanta um modelo de casa diferente da realidade geral, e “força” o beneficiário a
atribuir uma ressignificação dos espaços domésticos: o fogão a lenha tende a perder utilidade
ampliando‐se o uso do fogão a gás. Essa ressignificação conduz a uma consequente mudança de
valores culturais no meio rural. Fica evidente o conflito interno que as famílias vivenciam ao
confrontar seus hábitos e valores culturais ‐ agora referenciados como “coisas do passado” ‐ ao
cotidiano “modernizado” imposto pelo projeto arquitetônico.
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ABSTRACT: When approaching the design of a particular Social Housing project, it is important
to consider more than just the primary construction needs and initial occupation phase.
Disregarding the occupation and participation of future residents, their evolving needs and
sustainable construction standards at the design stage, inevitably leads to difficulties in
adaptation and consequent unplanned changes to the villas. This Paper represents a study in
methodology taken from analysis of an existing Social Housing project, where the criterion of
choice was the implementation of a single type of housing unit design on the lot to evaluate the
subsequent changes made by the residents. The results show what modifications were made
and provide future project design guidelines to help minimize inappropriate alterations and
modifications. This results in being able to produce sustainable, appropriate and flexible housing
to the low income sector of the population, reducing the need for inadequate, inappropriate
and unplanned reforms.
Keywords: Housing social interest. Sustainability. Post‐occupancyevaluation.
RESUMO: Projetar habitações de interesse social, considerando apenas as necessidades em fase
de construção e ocupação inicial, desconsiderando os padrões sustentáveis e a participação dos
futuros moradores em fase de concepção projetual, resulta constantemente em dificuldades de
adaptação e consequente alterações das moradias. Este artigo apresenta como metodologia
uma análise pós‐ocupação de um empreendimento de habitação de interesse social existente,
onde o critério de escolha se deu através da tipologia de implantação de uma única unidade
habitacional no lote, com a finalidade de avaliar as mudanças efetivadas por seus moradores.
Os resultados mostram as modificações realizadas, em contrapartida, indicam diretrizes
projetuais, de forma a minimizar estas intervenções inadequadas. Produzir moradias
sustentáveis, adequadas e flexíveis à população de baixos rendimentos econômicos, diminui a
necessidade de reformas inadequadas e sem planejamento.
Palavras chave: Habitação de Interesse social. Sustentabilidade. Avaliação Pós‐ocupação.
1 INTRODUÇÃO
O cenário da arquitetura atual passa por mudanças, onde há preocupações adicionais às de
tempos anteriores, sendo construir de forma eficiente e sustentável a principal delas. Atender
às mudanças sociais, econômicas e ambientais torna‐se tarefa difícil, visto que estes valores
agregados são, muitas vezes, discordantes nas políticas públicas implementadas em habitações
de interesse social.
Há diversas definições para desenvolvimento sustentável, porém todas convergem ao fato de
que o desenvolvimento promovido pela humanidade nos últimos 250 anos, permitiu diversos

1927

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

ganhos em qualidade e expectativa de vida para seres humanos, mas vem alterando
drasticamente o equilíbrio ambiental do planeta. Discute‐se, portanto, a própria sobrevivência
da humanidade, e dela depende diretamente mudanças em seus hábitos de consumo,
principalmente na forma de produzir e garantir recursos (John & Prado 2010).
A indústria da construção civil representa uma das atividades humanas com maior impacto
ambiental, visto que além de consumir elevados recursos naturais na fabricação dos materiais
de construção, produz e deposita resíduos inertes em sua fase de consolidação. Em muitas
situações, até mesmo em fase de manutenção posterior há um elevado consumo de energia
elétrica (John 2000). No Brasil, são recolhidas oficialmente 33 milhões de toneladas de entulho
por ano, ou seja, material suficiente para construir quase 500 mil casas populares de 50 metros
quadrados cada (Sinduscon‐MG 2012).
É notório que a qualidade das questões arquitetônicas em habitações de interesse social
aplicadas usualmente está separada da sustentabilidade em seus pilares principais. A habitação
representa mais que uma simples ordenação espacial ou um núcleo territorial; é uma definição
complexa, composta por um conjunto de fatores arquitetônicos, culturais, econômicos,
psicológicos e políticos (Cabrita 1995).
Projetar e construir habitações de interesse social (HIS) avaliando apenas sua ocupação inicial
pode ser inadequado sob diversos aspectos, principalmente em vistas da adaptação inicial do
usuário ao espaço a que foi lhe concedido, considerando que, na maioria das situações, não há
participação do futuro morador na fase de concepção projetual (Fonseca & Rheingantz 2009).
O principal desafio em projetar HIS surge com o questionamento de como planejar ambientes
adequados às necessidades das pessoas que irão vivenciar aquele espaço, ou seja, como
identificar e compreender estes processos? Estes pontos surgem do reconhecimento da
diversidade de aspectos que são inerentes com a adequabilidade do ambiente já construído
(Fonseca & Rheingantz 2009).
Neste contexto a Avaliação Pós‐ocupação (APO) torna‐se um eficiente instrumento no
desenvolvimento da habitação e também do projeto, através da informação prévia do padrão
cultural, necessidades reais, percebidas ou até mesmo atribuídas acerca do usuário e
diversidade de usos (Cosenza et. al. 1997).
Apesar da existência de estratégias e pesquisas para projetar HIS de forma satisfatória, os
empreendimentos independentes da forma de promoção (públicos ou privados), são quase
sempre oferecidos da mesma maneira, com plantas padronizadas, sem considerar a região de
implantação ou os aspectos climáticos e ambientais específicos do lugar. Em habitações de
pequena área, o que se nota é a excessiva compartimentação e tripartição de setores de sua
planta. Villà apud Brandão (2011 p. 76) ressalva que “[...] o mercado continua vendendo a
localização do empreendimento habitacional, a área construída e o velho programa 1D, 2D, 3D
e 4D. Além de status, segurança e etc. [...]”.
Considerando a importância da sustentabilidade aplicada as HIS, o objetivo deste estudo é
apontar diretrizes e intervenções em fase de projeto, com base na investigação realizada, a fim
de reduzir as modificações recorrentes pós ocupação.
O desafio se torna verdadeiramente a busca do equilíbrio entre a proteção ambiental, a justiça
social e a viabilidade econômica, sendo estes conceitos oriundos do desenvolvimento
sustentável, que especificamente para HIS, deve buscar a atividade de forma a diminuir o
impacto ambiental e aumentar a equidade social, contudo dentro de um orçamento disponível
(Fonseca & Rheingantz 2009).
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos adotados para a pesquisa foram estabelecidos considerando como foco as
habitações unifamiliares, edificadas de modo isolado. Este tipo de habitação característico em
áreas com disponibilidade de espaço e potencial de crescimento horizontal, embora já não seja
tão utilizado como em épocas anteriores, ainda é um modelo adotado, justificando a escolha
dessa tipologia para este estudo.
O empreendimento analisado está localizado no Município de Aracruz (ES, Brasil) e está
enquadrado no programa governamental Minha Casa Minha Vida. O surgimento do loteamento
se deu através da doação da área pela Prefeitura Municipal, sendo que os moradores receberam
suas residências mediante condicionantes específicos e, dentre eles, os principais foram: ser
servidor público municipal efetivo; ter renda mensal de até três salários mínimos; e não ter
moradia própria (Prefeitura Municipal de Aracruz 2012). Após o período de cadastramento e
trâmite legal, a construção efetiva do loteamento se iniciou no ano de 2010, concluída cerca de
um ano e meio depois. O empreendimento foi entregue com a infraestrutura básica, como
distribuição de água, esgotamento sanitário e iluminação pública, porém sem calçamento e
drenagem pluvial.
Foram inicialmente estabelecidos os procedimentos de análise a partir dos estudos específicos
sobre a metodologia de avaliação pós ocupação, concomitante à escolha de uma amostragem
válida para sua aplicação.
Na segunda etapa foram realizados as observações e o levantamento das modificações
efetivadas pelos usuários, tipificando estas alterações e as relacionando aos fatores cognitivos
e comportamentais, analisados através da observação e entrevista, feita com perguntas abertas,
tendo a finalidade de obter informações sobre as transformações e anseios acerca da habitação
(Fonseca & Rheingantz 2009).
Na terceira etapa foram elaboradas propostas de diretrizes para intervenções técnicas,
relacionadas às observações das modificações anteriores, a fim de diminuir e/ou adequar estas
alterações, flexibilizando e adaptando os espaços, visando reiterar e refletir sobre a aplicação
dos conceitos de sustentabilidade nestas edificações.
3 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E A AVALIAÇÃO PÓS‐OCUPAÇÃO
Repensar a qualidade de vida e habitações da população que reside nos centros urbanos, torna‐
se fator cada vez mais importante, visto que cerca de 80% da população brasileira reside em
cidades (IBGE 2010). No Brasil o déficit habitacional segundo a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD 2012) é de 9,1%, ou seja, falta cerca de 5,79 milhões de moradias.
Em decorrência deste déficit de residências no Brasil, o governo federal ao longo de sua história,
lançou diversos programas habitacionais, sendo o mais recente deles o Programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV), que tem como objetivo criar mecanismos de incentivo à produção e
compra de novas unidades habitacionais, por famílias com renda mensal de até dez salários
mínimos, que residam em qualquer município brasileiro (Rolnik et. al.2010).
Porém é perceptível que as políticas de busca de menores custos e a produção em série tem
levado a soluções inadequadas e, muitas vezes, sem a infraestrutura mínima desejável para uma
HIS. A padronização, entre outras consequências, induz a apropriação pelos usuários através das
modificações nas habitações (Reis 1995), buscando uma identidade própria pela adequabilidade
às suas necessidades funcionais específicas, seja na disposição e tamanho das peças, nos
aspectos ligados à privacidade visual e auditiva, na estética, na busca de personalização e
definição do território, e mesmo em função de alterações no tamanho da família, nível
econômico e educacional, dentre outros.
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A Avaliação Pós‐Ocupação (APO) permite a avaliação das soluções após a construção e
experimentação dos usuários dos espaços edificados, a partir do ponto de vista de suas
necessidades específicas e não somente sob o aspecto tecnicista, normalmente dado ao
problema habitacional pelos órgãos de financiamento.
A APO é um processo sistematizado e rigoroso de avaliação de edifícios, que normalmente é
realizado após algum tempo de sua construção e ocupação, mas que tem o foco principal nos
ocupantes destes ambientes e suas necessidades. Ornstein (1992 p. 23) destaca que é um
“Método interativo que detecta patologias e determina terapias no decorrer do processo de
produção e uso de ambientes construídos, através de participação intensa de todos os agentes
envolvidos na tomada de decisões”.
Através das respostas dos usuários são avaliadas as consequências das decisões projetuais na
performance da edificação. Dessa forma, a APO permite a adoção de melhorias a curto, médio
e longo prazo (Preiser et al. 1988). A realização da pesquisa em APO tem como meta a avaliação
de três conjuntos de fatores, segundo Fonseca & Rheingantz (2009):
 fatores técnicos: aspectos construtivos, condições de conforto ambiental, segurança e
consumo energético;
 fatores funcionais: análise do dimensionamento dos ambientes, os fluxos, possibilidades da
realização das tarefas planejadas em fase de projeto, desempenho organizacional e
acessibilidade;
 fatores comportamentais: atividades que acontecem no ambiente, relação entre uso real e
planejado, satisfação/pretensão dos usuários da edificação.
Fonseca & Rheingantz (2009) destacam ainda outro fator relacionado por diversos autores
(Preiser et al. 1988, Ornstein 1992), ou seja, aqueles relacionados aos fatores culturais, que
referem‐se ao reconhecimento das transformações significantes produzidas nas relações entre
os moradores e o ambiente construído, seus aspectos subjetivos, valores reais e declarados
influenciadores através do uso e operação dos ambientes.
Na literatura consultada, é perceptível a recorrente insatisfação dos usuários de uma unidade
de HIS, seja no dimensionamento dos ambientes ou na disposição dos mesmos, sendo
frequentes as ampliações de cozinha e criação de pequenos cômodos (Reis 1995, Bittencourt &
Silva 1996, Szücs 1998). As modificações visam uma melhor assimilação dos moradores com suas
moradias, moldando‐as em suas características individuais (Brandão 2011).
4 DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi realizado no Loteamento Santa Maria do Limão (Loteamento dos
Funcionários), cujo empreendimento foi selecionado em função de atender aos quesitos
previamente definidos para a pesquisa.
O Loteamento Santa Maria do Limão, está localizado no município de Aracruz, região norte do
estado do Espirito Santo (Brasil), distante 81 km da capital Vitória. O município de Aracruz
caracteriza‐se pelo crescimento econômico e consequentemente populacional, ressaltando que
segundo o IBGE (2014), em um curto intervalo de 2 anos (2012 a 2014) a população cresceu
cerca de 11,54%, superando a média estadual de cerca 11,05%. O efeito deste crescimento é o
segundo maior déficit habitacional do estado, perdendo apenas para a capital Vitória. De acordo
com o Instituto Jones dos Santos Neves (2009), em 2009 faltavam cerca de 1.432 unidades
habitacionais em Aracruz, atualmente 2,6 mil (Prefeitura Municipal de Aracruz 2014). O
resultado deste déficit são as constantes ocupações irregulares e a favelização crescente na
cidade.
O loteamento foi estruturado em uma área total de 124.858,58 m² e com área loteada de
30.429,50 m², acessado através de duas ruas. A área constitui‐se de 187 lotes, cada lote com
aproximadamente 125m², sendo construídas 115 unidades habitacionais (figura 1). Essas
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unidades foram implantadas em único lote, com tipologia arquitetônica igualitária,
independente da orientação solar (Prefeitura Municipal de Aracruz 2014). Atualmente residem
cerca de 500 pessoas no loteamento.

Figura 1. Implantação Loteamento Santa Maria do Limão. Fonte: Prefeitura Municipal de Aracruz (2012).

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos dados foi realizada a partir do enfoque em relação aos fatores técnicos, funcionais,
cognitivos e culturais, conforme a seguir detalhado.
5.1 Fatores técnicos
As habitações foram construídas segundo a técnica de alvenaria de vedação com blocos de
concreto, contendo pilares de sustentação e vigas de amarração. A cobertura foi estruturada
em madeira e fechamento em telhas cerâmicas, contendo laje maciça apenas sobre o banheiro,
onde se localiza a caixa d’água. As habitações foram entregues com esquadrias em madeira
simples, pintadas de branco, reboco externo com pintura de cores variando de azul e rosa,
diferenciando‐se do originalmente projetado, conforme ilustra a figura 2;

Figura 2. À esquerda, fachada frontal projetada (Fonte: Prefeitura Municipal de Aracruz 2012) e à direita, exemplo de
uma unidade construída.

Internamente as habitações não possuem reboco, sendo revestidas somente com uma camada
de tinta branca nas paredes. O piso é em cimento queimado, nivelado pronto para o
assentamento de cerâmica e a estrutura interna do telhado é exposta (sem forro). As instalações
sanitárias e elétricas são simples e com material característicamente de baixo custo.
5.2 Fatores funcionais
As habitações obedecem a uma mesma organização espacial interna, com área construída de
43,20 m² (conforme planta baixa na figura 3), sendo que os cômodos possuem as dimensões
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mínimas permitidas pelo Plano Diretor Municipal (Prefeitura Municipal Aracruz 2014) e não são
adaptadas a pessoas com deficiência física.

Figura 3. Planta baixa típica de uma unidade unifamiliar. Fonte: Prefeitura Municipal de Aracruz (2012).

5.3 Fatores cognitivos e comportamentais (planejado e real)
As figuras 4 a 7 a seguir apresentadas demonstram as intervenções mais frequentes no
loteamento objeto da pesquisa.
1) Intervenções distintas na fachada.

Figura 4. À esquerda, construção de muro e inserção de gradil não previsto no projeto e à direita, troca de cores e
revestimento.

2) Ampliações diversas:

Figura 5. À esquerda, obras em andamento para a ampliação na cozinha e na área de serviço. À direita, crescimento
vertical da unidade.
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Figura 6. À esquerda, reformulação da fachada através da inserção de novas esquadrias e pintura. À direita,
construção de novos cômodos, principalmente garagem.

Figura 7. À esquerda, exemplo de expansão vertical para construção de área de lazer. À direita, modificação nas
instalações hidrossanitárias, louças e metais do banheiro e cozinha utilizando novos materiais de acabamento.

5.4 Fatores culturais
A fim de compreender as mudanças efetivadas e da integração entre moradores e suas
residências, foram realizadas perguntas abertas, na forma de entrevista, abordando aspectos
como a flexibilização dos espaços e as formas de apropriação dos ambientes pelos moradores.
Os questionamentos com a finalidade qualitativa e linguagem simples foram:
 o que você acha da sua casa?
 quando o projeto foi elaborado, você foi previamente consultado?
 sua casa está adaptada às suas necessidades?
 sua casa é ventilada? Há incidência solar?
 quando você recebeu sua casa, ela estava com o acabamento?
 você já fez alguma modificação na sua casa? Se não, gostaria de modificar algo?
Analisando as respostas tornou‐se perceptível que os moradores tiveram dificuldades de
adaptação espacial no início da ocupação, sendo o desejo de muitos a realização de reformas,
visando a adequação às suas efetivas necessidades.
Os moradores se dizem agradecidos pela oportunidade de adquirirem a habitação própria, e
acrescentaram que não foram inclusos no processo de projeto, planejamento, construção e
escolha das edificações.
Observou‐se que as unidades habitacionais, implantadas com a mesma solução projetual
independente da orientação solar, permitem afirmar que não foram feitos estudos específicos
relacionados à busca de maior conforto aos usuários através de estratégias bioclimáticas.
Tampouco foi identificada qualquer iniciativa relacionada ao conceito de sustentabilidade,
sendo identificado que alguns moradores gostariam de ter medidas como coleta seletiva de lixo,
emprego de alguma tecnologia “ambiental” e/ou até mesmo atividades de educação ambiental.

1933

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

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: INTERVENÇÕES PROJETUAIS E DIRETRIZES
Os resultados da pesquisa demonstram que o empreendimento, além de não ter nenhuma ação
vinculada aos princípios fundamentais da sustentabilidade em arquitetura e urbanismo,
tampouco atende aos anseios da população a que se destina.
A conformação dos ambientes através da criação de novos espaços é a comprovação de que um
projeto de HIS requer projetos mais flexíveis, permitindo aos futuros usuários a necessária
adaptabilidade e adequabilidade. Para tanto o projeto deve ser elaborado de modo a favorecer
estas adaptações, através principalmente de apresentações, consultas prévias aos futuros
usuários do espaço, e/ou alternativas de unidades diferentes e possíveis alternativas para
modificações.
Observa‐se que nas ampliações há a dificuldade em torno da estrutura, porém se forem
previamente previstos elementos estruturais para ampliações verticais por exemplo, diminuem
os desperdícios de material de construção em reformas não planejadas ou planejadas de forma
inadequada. Do mesmo modo, recomenda‐se a efetiva eliminação dos elementos
autossustentados (alvenaria estrutural), onde as ampliações e modificações tornam‐se
limitadas.
A utilização de estratégias bioclimáticas, como o uso da iluminação e ventilação natural, é um
procedimento básico e que não reverte em maior custo ao empreendimento, mas que pode
significar ampliação no conforto e economia energética para os usuários. Mediante medidas
simples, como a aberturas de portas e janelas voltadas para os ventos dominantes e protegidos
da insolação indesejável, é possível proporcionar melhores condições de conforto térmico e
lumínico. Neste sentido o estudo minucioso do local de implantação da edificação torna‐se
tarefa fundamental, assim como eliminando da padronização das implantações.
As características das vedações são fatores determinantes no desempenho da edificação, sendo
que as cores e o tipo de material contribuem fundamentalmente para a qualidade ambiental. O
uso de elementos de proteção fixos ou móveis, que podem ser seletivos para as estações do
ano, como brises e elementos vazados, também contribuem, mas podem acarretar na ampliação
do custo das unidades.
A utilização de tecnologia também pode ser citada com um fator importante, como por exemplo
as ferramentas de controle e gestão eficiente de obras, a inserção de placas fotovoltaicas para
produção de energia elétrica, o sistema de placas solares para captação de calor provindo do sol
para aquecimento de água, entre outras. No entanto, tais soluções ainda são associadas a um
alto custo de investimento inicial, embora possam ser compensadoras ao longo da vida útil da
edificação.
Em síntese, para que o empreendimento tenha maiores chances de sucesso, é fundamental que
os futuros usuários participem nas decisões projetuais e que as soluções sejam, minimamente,
eficientes em relação aos condicionantes ambientais. Também deve ser considerado que a
população alvo possui condições diferenciadas de propor melhorias em suas unidades, sendo
desejável que alguns investimentos a longo prazo – como por exemplo, a instalação de placas
solares de aquecimento – seja possível de ser implantado. Para isso, é importante que as
coberturas sejam preparadas para o uso dessa tecnologia, tanto em relação à estrutura como,
principalmente, em relação à orientação solar e inclinação do telhado.
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ABSTRACT: Social housing public policy in Ecuador, whose ultimate goal was to solve the housing
shortage, prioritized the "quantity at low cost" and neglected the importance of minimum living
conditions and comfort. This also happened in Cuenca, where social housing has submitted low
quality and has been developed through various state programs. In this paper we present the
evaluation of three social housing programs, built through these public bodies, between 1970
and 2014. For the evaluation, we propose the application of indicators summarized in a
Sustainable Urban Densification Index, which considers representative indicators of occupancy,
use, urban green and socio‐spatial integration of different urban morphologies. The aim of the
work focuses on comparative analysis of the three projects and in the validation of the
mentioned index.
Keywords: sustainable city, indicators, social housing, sustainable densification.
RESUMEN: Las políticas públicas de vivienda social en el Ecuador, cuyo objetivo final era
compensar el déficit de vivienda, han priorizado la “cantidad a bajo costo” y han dejado de lado
la importancia de las condiciones mínimas de habitabilidad y confort. Esto también ocurrió en
Cuenca, en donde la vivienda social ha presentado bajas calidades y ha estado desarrollada a
través de diferentes programas estatales. En este trabajo se propone la evaluación de tres
conjuntos de vivienda social construidos a través de estos organismos públicos entre los años
1970 y 2014. Para la evaluación se propone la aplicación de indicadores resumidos en un Índice
de Densificación Urbana Sustentable, que considera indicadores representativos sobre las
condiciones de ocupación, de uso, de verde urbano y de integración socio‐espacial de distintos
tejidos. El objetivo del trabajo se centra en analizar comparativamente los tres proyectos y a su
vez validar el mencionado Índice.
Palabras clave: ciudad sustentable, indicadores, vivienda social, densificación sustentable.
1

POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA SOCIAL EN EL ECUADOR

Las políticas públicas de vivienda social en el Ecuador se han desarrollado bajo objetivos difusos
y ambiguos. En muchos casos se ha considerado a la vivienda social como una estrategia
partidista más que una solución a una necesidad básica que reconozca el derecho a la ciudad y
a la vivienda digna. Los intentos por compensar el déficit de vivienda han priorizado la “cantidad
a bajo costo” y han dejado de lado la importancia de las condiciones mínimas de habitabilidad y
confort. Según Acosta (2009), las políticas públicas de vivienda responden en ocasiones a la
demanda de la sociedad civil, sin embargo en el país esto se ha dado de manera esporádica y
coyuntural.
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Carrión (2003), diferencia 3 momentos en la generación de políticas habitacionales en el
Ecuador: los años 20 cuando el marco institucional es inconexo y las políticas nacen desde lo
municipal y la seguridad social; los años 60 cuando la intervención del Estado es directa y se crea
la Junta Nacional de Vivienda (JNV); y los años 90 cuando el estado cambia su rol de ejecutor a
supervisor y se crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). A estos momentos
se suma un cuarto en el que el acceso a vivienda digna, a servicios básicos y a una mejor calidad
de vida se reconocen como derechos ciudadanos en la Constitución del 2008, cuando bajo el
lema “Revolución Urbana por el Buen Vivir”, el MIDUVI ejerce la rectoría, regulación y control
del sector hábitat y vivienda en el ámbito nacional, a través de leyes, normas, políticas, planes,
programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua potable y saneamiento (Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2008).
Si bien la “Revolución Urbana por el Buen Vivir” intenta abordar el fenómeno habitacional desde
una perspectiva más amplia, el MIDUVI sigue midiendo la efectividad de sus políticas, programas
y proyectos en función del número de viviendas entregadas (Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, 2012), postergando reflexiones fundamentales como la estrecha relación entre
vivienda y ciudad. Una valoración así de básica de las políticas habitacionales no permite
evolucionar en su formulación (Meny & Thoenig, 1992).
A nivel local el recuento es más breve. Desde los años 70 fue la Junta Nacional de la Vivienda
quien tuvo a su cargo la formulación y ejecución de proyectos de vivienda de interés social;
posteriormente, desde su fundación en el año 2001, la Empresa Pública Municipal de
Urbanización y Vivienda de Cuenca (EMUVI EP) fue la encargada de facilitar el acceso a la
vivienda y al suelo a la población vulnerable de escasos recursos económicos o en situaciones
de riesgo del cantón (I. Consejo Cantonal de Cuenca, 2001). Sin embargo, los proyectos de
interés social ejecutados por esta entidad dan cuenta de la precariedad e insolvencia de los
sistemas de control en la calidad de materiales y sistemas constructivos empleados en las
viviendas; así como la total ausencia de reflexión respecto a la relación de la vivienda con el
entorno urbano y el habitar.
Esta investigación busca aportar en el debate sobre la reformulación de las políticas
habitacionales en el Ecuador mediante una primera evaluación de la sustentabilidad urbana de
los proyectos de vivienda social realizados en Cuenca, entendiendo que la necesidad de vivienda
urbana no se cubre únicamente con la dotación de una unidad habitacional, sino que es
imprescindible que el barrio en que ésta se inserta cuente con las condiciones básicas para una
calidad de vida adecuada que permita la integración de sus habitantes al tejido físico y social del
resto de la ciudad (Greene & Mora, 2014).
2

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN CUENCA

En Cuenca se identificaron 25 proyectos de vivienda social construidos desde 1970 hasta el 2014,
que fueron desarrollados por: la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) en coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI); la Empresa Pública Municipal de
Urbanización y Vivienda (EMUVI EP), tanto de manera independiente como en relación con
empresas privadas; y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (Tabla 1). Es interesante
notar (Figura 1) que de cada uno de los 25 proyectos, de acuerdo a la fecha en la que fueron
construidos, siempre estuvieron emplazados en la periferia de la ciudad, en aquellos sectores
que, en su momento, eran parte del borde de la zona urbana.
Para el análisis y la evaluación se eligieron 3 proyectos: Las Retamas, Los Cerezos y Vista al Río,
cada uno ejecutado en etapas urbanas diferentes y por distintos promotores. Los proyectos
seleccionados corresponden a tejidos urbanos diferentes y se localizan en distintas zonas de la
ciudad de Cuenca. Las Retamas, al ser el más antiguo, se encuentra en un sector popular ya
consolidado e integrado a las dinámicas urbanas, mientras que Los Cerezos y Vista al Río se
asientan sobre sectores en proceso de consolidación. Para permitir un análisis comparativo se
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trabajó en cada proyecto con la misma superficie: 9 celdas de 200m (Figura 2). La dimensión de
la celda se fijó mediante un estudio de sensibilidad donde se ensayaron varias medidas.
Tabla 1. Proyectos de vivienda social construidos en Cuenca entre 1970 y 2014.

Junta Nacional de la Vivienda
(JNV)
01. Ciudadela Católica, 1973
02. Totoracocha, 1974
03. Corazón de Jesús, 1976
04. Paraíso, 1982
05. Las Retamas, 1984
06. Tomebamba, 1984
07. Huayna‐Cápac, 1985
08. Bosque de Monay, 1986
09. Eucaliptos, 1987
10. Trigales, 1987
11. Patamarca, 1989
12. Tarqui, 1994

Promotores
Empresa Pública Municipal
de Urbanización y Vivienda
(EMUVI)
13. Los Cerezos, 2004
14. Los Alisos, 2005
15. Los Nogales, 2005
16. Huizhil, 2009
17. Jardines del Valle, 2010
18. Bemaní, 2011
19. Portal del Río, 2012
20. Capulispamba, 2013
21. La Campiña, 2013
22. Lagunas del Sol, 2013
23. Miraflores, 2014

Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS)
24. Multifamiliares del IESS, 1979
25. Vista al Río, 2014 (IESS‐EMUVI EP)

Figura 1. Proyectos de vivienda social construidos en Cuenca entre 1970 y 2014.

En 1984 la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) dentro del programa de vivienda urbana en
Cuenca, realizó los proyectos Retamas I, II, III dirigidos a satisfacer la necesidad habitacional de
los grupos de menores ingresos, en una zona para ese entonces de expansión de la ciudad. Se
construyeron 428 viviendas unifamiliares y 3 bloques de vivienda multifamiliar con 75
departamentos. El área de cada unidad habitacional bordeaba los 36m2, alcanzando una
densidad neta de 427hab/ha. Hoy en día Las Retamas es parte de uno de los barrios populares
de la ciudad y se encuentra a 2,6km del parque central de la ciudad.
El conjunto Los Cerezos, se construyó en 2004 a través de la Empresa Pública Municipal de
Urbanización y Vivienda (EMUVI) y estuvo dirigido a familias con un ingreso medio‐bajo e
integradas por 4 ó 5 miembros. Aunque el proyecto está dentro del área urbana y cuenta con
infraestructura básica (agua, luz, alcantarillado), se encuentra aislado de las redes de transporte
público, área verde y equipamientos. En su momento se entregaron 75 viviendas unifamiliares,
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repartidas en 3 tipologías que iban desde 40 hasta 120m2, alcanzando una densidad neta de
129viv/ha. Los Cerezos no ha logrado integrarse ni a la trama ni a la dinámica urbana y se
encuentra sobre el borde del área urbana a 4,3km del parque central de la ciudad.
Vista al Río, realizado entre la Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda (EMUVI) y
el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mediante fideicomiso, tuvo la
finalidad de dotar de vivienda a grupos con un ingreso medio‐alto. El proyecto se asienta en una
zona junto al río Tomebamba con una importante calidad visual e integrada al sistema de
ciclovías planificado. El proyecto se divide en 3 etapas: la primera (136 viviendas unifamiliares)
concluyó en 2012, la segunda y tercera (bloques de multifamiliares con 141 departamentos en
total) se encuentran en construcción a la fecha (marzo 2015). La densidad neta prevista es de
180 viv/ha. Vista al Río se planificó para integrarse a la trama vial y de espacios verdes urbanos,
sin embargo, se ha convertido en un condominio cerrado donde el uso de sus espacios públicos
es restringido. El proyecto se ubica a 4km del parque central de la ciudad.

Figura 2. Tejido urbano analizado. Proyectos de vivienda social Las Retamas, Los Cerezos y Vista al Río.
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3
3.1

EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL
Medición y representación de la sustentabilidad urbana

La metodología para la valoración de los 3 proyectos de vivienda seleccionados se resume en las
siguientes fases: 1) Definición conceptual del modelo de medición; 2) Construcción del Índice;
3) Recopilación de información primaria y secundaria; 4) Aplicación del modelo de evaluación y
obtención de mapas (Hermida et al., 2015).
3.2

Definición conceptual del modelo de medición

Para obtener una lectura integral del tejido urbano se propone la construcción de un índice
sintético que resuma la información más significativa en 4 ejes: compacidad, diversidad de usos,
verde urbano e integración socio‐espacial. Considerando además la importancia de la dimensión
espacial se plantea una metodología donde los resultados se puedan visualizar en el territorio a
través de una malla cuadrangular, donde cada celda mida 200m. El manejo de esta malla facilita
la comparación entre diversos tejidos urbanos (Openshaw, 1981).
3.3

Construcción del Índice

En la elaboración del Índice de Densificación Urbana Sustentable se trabaja con 8 indicadores
que recogen variables representativas de cada uno de los 4 ejes señalados (Rueda, 2008) y se
agrupan a su vez en 4 subíndices (Tabla 2). Cada indicador valora un aspecto de la
sustentabilidad del tejido urbano y sus resultados se normalizan a valores entre 0 y 1, lo que
permite hacer comparaciones entre celdas y operaciones entre indicadores. Para el cálculo del
índice se promedian los resultados obtenidos en cada subíndice.
Tabla 2. Indicadores para el cálculo del Índice de Densificación Urbana Sustentable.

Indicador
¿Qué mide?
Valor óptimo
SUBÍNDICE DE VIVIENDA Y DIVERSIDAD DE USOS
Densidad urbana de vivienda
La densidad neta de vivienda por hectárea
>40viv/ha
Complejidad urbana
La cantidad y diversidad de usos terciarios
>4
SUBÍNDICE DE ACCESIBILIDAD PEATONAL
Reparto del viario peatonal
El porcentaje de viario destinado al ciudadano a pie >75%
Proximidad a transporte alternativo La cobertura simultánea de transporte público, 100%
ciclovías y senderos peatonales
SUBÍNDICE DE VERDE URBANO
Superficie verde por habitante
Los metros cuadrados de área verde pública por cada >15m2/hab
habitante
Proximidad a áreas verdes
La cobertura simultánea de áreas verdes a tres 100%
escalas: barrial, zonal y urbana
SUBÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIO‐ESPACIAL
Porcentaje de viviendas en Q4
El porcentaje de viviendas con carencias referidas a 40%
las condiciones de vida de sus habitantes
Segregación espacial
La diversidad de tipologías de vivienda en términos de 0,76‐1,25
cohesión social

3.4

Recopilación de información primaria y secundaria

Se revisa la información disponible, tanto censal como catastral, y se levantan los datos
faltantes, que para este caso corresponden a usos y a superficie verde pública (Tabla 3). Se
ingresan los datos censales, catastrales y levantados en campo a la base alfanumérica generada
para su posterior vinculación a las entidades gráficas en SIG.
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Tabla 3. Información requerida por indicador.

Indicador
Información requerida
Fuente
SUBÍNDICE DE VIVIENDA Y DIVERSIDAD DE USOS
Densidad urbana de vivienda
Número de viviendas por manzana
Censo 2010
Complejidad urbana
Actividades terciarias por predio clasificadas por Levantamiento
tipo de uso
SUBÍNDICE DE ACCESIBILIDAD PEATONAL
Reparto del viario peatonal
Superficie del viario destinada al ciudadano a pie Catastro
y
levantamiento
Proximidad a transporte alternativo Redes de transporte alternativo al automóvil
Catastro
SUBÍNDICE DE VERDE URBANO
Superficie verde por habitante
Superficie pública verde
Catastro
y
levantamiento
Proximidad a áreas verdes
Superficie pública verde clasificada por tipo Catastro
y
tamaño
levantamiento
SUBÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIO‐ESPACIAL
Porcentaje de viviendas en Q4
Datos sobre condiciones de vida por vivienda
Censo 2010
Segregación espacial
Datos sobre condiciones de vida por vivienda
Censo 2010

3.5

Aplicación del modelo de evaluación y obtención de mapas

Ingresados los datos en la base alfanumérica, éstos se vinculan a las entidades gráficas en GIS y
se aplica el modelo de evaluación automatizado. La automatización del cálculo de cada indicador
toma como datos de entrada la malla de análisis, las capas de datos geográficos y las tablas
alfanuméricas necesarias, con estos insumos se aplican los geoprocesos requeridos y se calculan
los valores del indicador referenciados a cada celda de la malla para finalmente obtener el mapa
resultado. Como ejemplo se muestran los resultados por indicador de Las Retamas (Figura 3). El
cálculo del Índice de Densificación Urbana Sustentable también se ha automatizado y depende
de la valoración de cada indicador.

Figura 3. Mapas por indicador, resultado de la aplicación del modelo de evaluación.

4

RESULTADOS

En general, la calificación del tejido analizado (9 celdas) en los 3 proyectos muestra valores
deficientes. En los 8 indicadores mapeados un elevado porcentaje de celdas se encuentran por
debajo del valor óptimo determinado, en espacial en Los Cerezos y Vista al Río (Tabla 4).

1942

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

Tabla 4. Resultados obtenidos por indicador.

Indicador

SUBÍNDICE DE VIVIENDA Y DIVERSIDAD DE USOS
Densidad urbana de vivienda
Complejidad urbana
SUBÍNDICE DE ACCESIBILIDAD PEATONAL
Reparto del viario peatonal
Proximidad a transporte alternativo
SUBÍNDICE DE VERDE URBANO
Superficie verde por habitante
Proximidad a áreas verdes
SUBÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIO‐ESPACIAL
Porcentaje de viviendas en Q4
Segregación espacial

Valor óptimo

Porcentaje de celdas con valor
óptimo
Las
Los
Vista al
Retamas
Cerezos
Río

>40viv/ha
>4

44%
56%

0%
0%

0%
0%

>75%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
89%

>15m2/hab
100%

11%
78%

0%
0%

0%
11%

40%
0,76‐1,25

0%
56%

0%
44%

11%
11%

Las Retamas presenta mejores valores en la mitad de los indicadores, presumiblemente porque
el proyecto se encuentra en una zona ya consolidada de la ciudad, mientras los otros dos
proyectos se ubican en zonas en proceso de consolidación, con menor diversidad de usos,
densidad, proximidad a redes de transporte alternativo, etc.
Los Cerezos es el proyecto con las valoraciones más bajas, esto podría deberse a que el área
urbana termina en esta zona, no existe tratamiento de márgenes de protección de la red hídrica
en este sector, no se integra a la red de transporte alternativo y es una zona con fuertes
pendientes.
El proyecto Vista al Río, al ser un tejido en consolidación junto a las márgenes de protección del
río principal de la ciudad presenta una mejor valoración por la presencia de ciclovías y senderos
peatonales a las orillas del río.
De manera general se observa que los tejidos menos consolidados presentan calificaciones más
bajas y que la presencia de márgenes de protección bien tratadas contribuye en indicadores
como los de Proximidad a Transporte Alternativo, Superficie Verde por Habitante y Proximidad
a Áreas Verdes.
Los resultados obtenidos en Reparto del Viario Peatonal en los 3 proyectos, indican que la ciudad
de Cuenca presenta un fuerte déficit de espacio público destinado al ciudadano a pie.
4.1

Índice de Densificación Urbana Sustentable

Con los resultados por indicador se obtiene el índice promediado cuyo valor óptimo es 1 y se
representan estos valores en el territorio a través de la malla cuadrangular. La valoración en este
caso muestra que ninguna de las celdas de los 3 proyectos supera la calificación de 0,7. Sin
embargo, sí existen diferencias significativas entre los tres tejidos analizados (Figura 4).
Las Retamas tiene los valores más altos entre los 3 proyectos analizados, presenta valores entre
0,41 y 0,7. No obstante estos siguen siendo valores por debajo del óptimo. La diversidad de usos
y usuarios así como la mayor densidad de viviendas y de verde público estarían ayudando en la
calificación de esta zona caracterizada por su vocación popular.
Los Cerezos presenta la calificación más baja, en donde ninguna de las celdas supera el 0,4. Esta
valoración es preocupante y demanda un mayor estudio y planteamiento de medidas para
mejorar la valoración en determinados indicadores en este tipo de tejidos que son bastante
frecuentes en la zona de borde del área urbana de Cuenca.
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Vista al Río presenta una calificación intermedia, sin embargo, los resultados siguen siendo
bastante bajos con valores entre 0,31 y 0,60. La ubicación de este proyecto junto al río y en una
zona plana que se integra a distintas redes urbanas (transporte alternativo, infraestructura
verde, equipamientos mayores) aporta en la calificación. Sin embargo, esta misma ubicación
encarece el costo del suelo limitando la posibilidad de dirigir el proyecto a familias de menores
ingresos.

Figura 4. Índice de Densificación Urbana Sustentable.

5

CONCLUSIONES

Existen dos afirmaciones significativas producto de este estudio, la primera se refiere a la
deficiente calificación de los 3 proyectos analizados, aunque existan variaciones entre ellos, este
hecho resalta la necesidad de repensar la manera en cómo se construye ciudad a través de los
proyectos de vivienda promovidos tanto por el gobierno central como por el gobierno local. La
segunda afirmación se refiere al efecto de borde, es decir, que a medida que el tejido se
encuentra en los límites de lo urbano, aquello que se conoce como periurbano, la calificación
disminuye debido a la falta de planificación en estas zonas, que se han ido conformando e
integrando al área urbana antes de ser planificadas.
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Es importante ampliar el análisis de este índice a toda la ciudad, o al menos a los tejidos más
representativos para obtener una primera evaluación que sirva en la generación de políticas de
crecimiento urbano sustentable. El mapeo del Índice de Densificación Urbana Sustentable en
toda la ciudad permitiría elegir los sectores más adecuados para proyectos habitacionales y
ayudaría a la formulación de políticas y programas habitacionales en Cuenca e inclusive en sus
cabeceras parroquiales. Es preocupante que pese al efecto borde se sigan construyendo
proyectos de vivienda tanto gubernamentales como privados en los límites del área urbana e
inclusive en la zona rural.
Sobre la metodología, si bien el índice resulta sumamente útil e ilustrativo, es necesario mejorar
el indicador de Complejidad Urbana debido a la falta de datos actualizados y completos de los
usos y actividades. Este hecho complica la obtención del índice pues se requiere un
levantamiento predio a predio que implica un esfuerzo significativo. Este ha sido el principal
problema detectado, y que alargó el proceso de mapeo. Es importante revisar los resultados
individuales de los indicadores previo a la obtención del índice para tener una idea clara de
cuáles son los principales problemas detectados y cuáles las potencialidades de cada tejido. Otro
aspecto fundamental es la necesidad de ponderar el peso de los indicadores pues existen ciertas
variables que parecen ser más representativas en términos de la sustentabilidad local.
Respecto a las políticas públicas, consideramos que fueron usadas como una herramienta
clientelar donde el objetivo de compensación del déficit de vivienda descartaba la priorización
de la planificación urbana. Sin embargo, en el período 2011–2012, a través del MIDUVI, se
impulsa una gestión pública y participativa, articulada a los diferentes actores del Sistema
Nacional de Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda. A pesar del intento, los resultados
positivos siguen siendo parciales pues la dispersión de la ciudad es una consecuencia inmediata
e innegable. Cuando decimos que se trata no tanto de resolver la vivienda de un pequeño
colectivo, sino la de todos, se comprende inmediatamente que, tan importante como la vivienda
es la relación que ha de tener con la ciudad y las relaciones sociales que en ella se desarrollan.
Evidentemente, las políticas de vivienda gubernamentales desarrolladas hasta hoy tienen un
enfoque tecnocrático que excluye la participación ciudadana y el planteamiento mismo del
problema desde sus consumidores. Las acciones participativas han sido valoradas por agentes
no gubernamentales enfocando la colaboración no únicamente de los implicados en la
necesidad de vivienda, sino a la sociedad en general a través de la promoción del voluntariado.
Las políticas de vivienda deberían actuar a largo plazo para lo cual deben existir métodos de
evaluación continua, al margen de la práctica ideológica gubernamental y sus ofertas de turno.
Una política sin evaluación ciertamente ha generado mayor inequidad a pesar de que sus
propósitos fueron distintos y más bien opuestos.
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Raquel Regina Martini Paula Barros
Universidade Metodista de Piracicaba‐UNIMEP, Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo‐FEAU, Santa
Bárbara D’Oeste, SP, Brasil
rpaulabarros@gmail.com

ABSTRACT: The design of urban housing can perform a transforming role in coping with the
challenge of reconciling the built and the natural environment. However, the absence of quality
in a considerable portion of Brazilian housing production is widely recognized. That production
does not reveal the broad range of qualitative aspects to be considered, being mostly guided by
market values. This paper aims to potentialize the content of humanization studies in housing
towards a more sensitive relation to place and the environmental services, human well‐being
and the quality of life in cities. It proposes a design process framework that puts light on the
humanizing content as related to the environment’s physical and sociocultural capacity of
transformation. The use of such a framework can endow the design process of a transformative
adaptive capacity in order to support the desired scenario of resilient cities.
Keywords: collective housing, humanization, adaptive capacity, resilient cities.
RESUMO: O projeto do habitar urbano pode desempenhar papel transformador no
enfrentamento do desafio da reconciliação do ambiente construído com o natural. Todavia,
desde longa data se reconhece a ausência de qualidade de boa parte da produção habitacional
no Brasil, especialmente (mas não somente) da habitação social, produção que não revela
preocupação com a necessária abrangência de aspectos qualitativos a contemplar, deixando‐se
guiar pelo mercado. Este trabalho almeja potencializar o conteúdo de estudos na área da
humanização do habitar com vistas a uma relação mais sensível com o lugar e os serviços
ambientais, o bem‐estar das pessoas e a qualidade de vida nas cidades, propondo Instrumental
de apoio à produção projetual que compatibiliza o conteúdo humanizador relacionado à
capacidade física e sociocultural de transformação do ambiente habitacional urbano. A adoção
de tal Instrumental pode dotar o seu processo de projeto de uma capacidade adaptativa
transformadora, como suporte para o almejado cenário das cidades resilientes.
Palavras‐chave: habitação coletiva, humanização, capacidade adaptativa, cidades resilientes.
1

INTRODUÇÃO

A complexidade da questão habitacional no Brasil é amplamente reconhecida e requer um
enfoque mais direto sobre as cidades e, sobretudo as metrópoles, onde processos
desarticulados de ocupação espacializam a desigualdade socioeconômica e associam‐se a
enormes desafios ambientais e humanos (SAMPAIO e PEREIRA, 2003; GROSTEIN, 2001). Todavia,
considera‐se que as ferramentas de gestão do urbano, tais como os instrumentos previstos no
Estatuto da Cidade, muito embora essenciais, não garantem, por si só, a qualidade do projeto.
O papel transformador que o projeto do habitar urbano pode vir a desempenhar depende de
um processo que concilie uma variedade de fatores com vistas à promoção do bem‐estar físico,
social e psíquico das pessoas e da coletividade em um habitat sustentável e, nesse sentido, se
fazem relevantes as discussões sobre como intervir nessa realidade. Este trabalho apresenta
desdobramentos a partir de resultados de pesquisa que identifica desafios para o projeto de
territórios habitacionais urbanos, compatibiliza abordagens teórico‐conceituais de potencial
humanizador de caráter transdisciplinar para o ambiente habitacional e elabora Instrumental de
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apoio para o seu projeto (BARROS, 2012). Tais desafios foram identificados a partir de uma
perspectiva local – paulista – que, todavia, se julga pertinente também a outros territórios da
realidade brasileira, e são sinteticamente elencados a seguir:
 Tendência degenerativa de ocupação e uso territorial, comprometedora da integridade dos
processos naturais que dão suporte à vida;
 Segregação socioespacial, crescente individualismo e sensação de intranquilidade, falta de
vivacidade urbana e perda de identificação das pessoas com o ambiente em que moram;
 Não viabilização de projetos participativos nas iniciativas do setor público para Habitação de
Interesse Social‐HIS;
 Fórmulas repetitivas de implantação urbanística e da arquitetura dos conjuntos
habitacionais altamente empobrecedoras da cidade e da vida de seus moradores;
 Não viabilização de espaços flexíveis e ou ampliáveis de qualidade nas iniciativas do setor
público para HIS.
A qualidade de vida de um indivíduo ou comunidade nas cidades depende do fluxo dos serviços
ambientais (MILLENNIUM, 2005) e, ao mesmo tempo, do entendimento dos problemas
ambientais para além do entorno físico, incorporando as pessoas, sua história e realidade de
condições. Ressalta‐se aquilo que emana das relações sociais possibilitadas pelos espaços, como
as distintas percepções e expectativas de desempenho social (FADDA e JIRÓN, 2001).
Lerup (1977) valoriza as ações das pessoas no ambiente construído, que considera sempre
inacabado. Processos evolutivos, adaptativos e participativos na habitação compõem uma
variedade de enfoques acerca de sua capacidade de transformação, sociocultural e física, nas
diferentes escalas, da arquitetura à cidade (SALINGAROS, 2010; COELHO e CABRITA, 2009;
SCHNEIDER e TILL, 2007; PELLI, 2006; HABRAKEN, 1999; HAMDI, 1991; SANTOS e VOGEL, 1985).
A habilidade de resposta à dinâmica de usos e às necessidades e expectativas dos moradores
atuais e futuros é de vital importância, sobretudo para as camadas menos favorecidas da
população, acompanhada da mescla de usos e de pessoas e em localizações que proporcionem
o direito à cidade, de mecanismos de suporte à geração de renda, entre outras. No sentido
socioecológico das cidades, Du Plessis (2012) considera a aplicação do conceito de resiliência
como habilidade de adaptar‐se a mudanças, o que, por sua vez, depende da diversidade de usos
e respostas, a exemplo do funcionamento dos ecossistemas. Diferentes estudos salientam a
importância da diversidade para potencializar uma abrangência de aspectos qualitativos,
incluindo o convívio e a vivacidade urbana, a acessibilidade, o apoio às crianças e idosos, o senso
de segurança, a habilidade de resposta à dinâmica de usos e às necessidades e expectativas dos
moradores atuais e futuros (COELHO e CABRITA, 2009; TALLEN, 2008; JACOBS, 1961).
Padrões espaciais que se relacionam à capacidade física e sociocultural de transformação do
ambiente construído em suas variadas escalas expressam o conteúdo dos estudos das relações
ambiente‐comportamento ou da humanização. Afastando‐se do caráter prescritivo associado
ao termo “padrão” na língua portuguesa e na arquitetura brasileira, sugere‐se sua interpretação
como parâmetro de projeto cuja variação de valor contribui e orienta a solução de um problema
no todo sem lhe modificar a natureza ou implicar necessariamente em resultados formais
semelhantes. Em Alexander et al. (2013), os padrões capturam uma propriedade invariante
comum aos lugares apreciados por seus usuários. O seu conteúdo e possíveis linguagens – as
redes de conexões entre eles – demonstram uma conexão direta à vivência humana no
ambiente no que diz respeito a uma relação mais sensível com o lugar e os serviços ambientais,
a valorização das pessoas, seu bem‐estar e qualidade de vida vinculada a cidades mais vivas e
na diversidade socioambiental. Tais padrões têm inspirado trabalhos de diferentes enfoques
(BARROS; KOWALTOWSKI, 2013; BARROS, 2012; 2011; CRISTALDO, 2011; SALINGAROS, 2010;
MOEHLECKE, 2010; SATLLER, 2007). Eles compartilham do pensamento sistêmico complexo em
outros desenvolvimentos em pesquisa e podem constituir ferramentas que auxiliem na
compreensão dos ambientes urbanos como sistemas ecológicos. Mais especificamente, o
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trabalho almeja compatibilizar o conteúdo humanizador que pode dotar o processo de projeto
do habitar urbano de uma capacidade adaptativa transformadora, como suporte aos serviços
ambientais e à equidade social.
2

METODOLOGIA

A partir da identificação de desafios para o projeto de territórios habitacionais urbanos, buscou‐
se por abordagens teórico‐conceituais de caráter transdisciplinar que pudessem fomentar
derivações conceituais e parâmetros de projeto de potencial humanizador, com o intuito de
elaborar um Instrumental de apoio à produção projetual da habitação coletiva na cidade.
A pesquisa teve por objeto uma produção local de projetos premiados, abrangendo os concursos
públicos no Estado de São Paulo entre os anos de 1990 e 2010 (BARROS, 2012). As abordagens
teórico‐conceituais fomentaram derivações conceituais e parâmetros de projeto que foram
ilustrados por meio da identificação de projetos construídos que exemplificam os processos
relacionados à humanização e sustentabilidade. Tais projetos exemplares evidenciaram alguns
dos enfoques e suscitaram outros conceitos relevantes, estabelecendo relação dinâmica com as
abordagens investigadas e refletindo na proposta. Os concursos e os projetos da amostra local
premiada foram avaliados na perspectiva dos conceitos e parâmetros elaborados a partir
daquelas abordagens e tendo por baliza os projetos construídos exemplares, dentre os quais se
destacam o São Francisco Global em São Paulo (BARROS; PINA, 2013), o Proyeto Experimental
de Vivienda‐PREVI em Lima no Peru (BARROS; PINA, 2012), o Grøn By em Slagelse Kommune na
Dinamarca e o Christie Walk em Adelaide na Austrália (BARROS; PINA, 2011).
3

INSTRUMENTAL DE APOIO À PRODUÇÃO PROJETUAL

A proposta de Instrumental constitui‐se de conceitos humanizadores e de sustentabilidade
socioambiental interdependentes. Os conceitos possuem desdobramentos para as escalas da
cidade, vizinhança, edificação e moradia, que constituem as derivações conceituais e os
parâmetros de projeto – compreendidos como elementos que relacionam variáveis num
determinado contexto socioambiental – ilustrados por infográficos.
3.1

Harmonizar‐se ao lugar e aprimorá‐lo

Harmonizar‐se ao lugar e aprimorá‐lo significa estreitar a relação entre o ambiente construído
e natural para reverter a atual tendência degenerativa de ocupação e uso territorial. Tal
reconciliação requer o abrigo da biodiversidade e oportunidades para a vida em contínua
adaptação.
3.1.1 Contribuir p/ cidades compactas. Articular localização, porte das intervenções, densidade
populacional e espacial, capacidade de suporte ambiental e mescla de usos, priorizando
transporte coletivo e energia humana (caminhar e pedalar). Integrar oportunidades para
agricultura urbana:
 a)Equilibrar usos considerando a conjugação moradia‐trabalho e demais usos: proximidade
a redes de equipamentos, serviços, comércio e lazer;
 b)Estacionamentos grandes destroem escala humana. Criar estacionamentos pequenos e
envoltos por paredes de vegetação, cercas, desníveis ou árvores, de modo que não
dominem a paisagem. Distanciar estacionamentos em no mínimo 30m;
 c)Processo de caminhar envolve escolha de destinos (marcos visíveis) em constante
mudança. Posicionar marcos visíveis em locais de interesse natural para depois conectá‐los
formando caminhos. A forma destes pode ser diferenciada ao redor dos destinos (distância
recomendada máxima de 150m);
 d)Dependendo da escala e densidade do empreendimento e respeitando as áreas de
preservação ambiental, integrar oportunidades para o cultivo local de alimentos,
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contribuindo para autonomia alimentar. Reservar terra para cultivo em local ensolarado e
estratégico aos moradores do conjunto, prevendo local para armazenar ferramentas de uso;


e)Arranjar grupo de árvores frutíferas ao longo de caminhos, ruas e praças, perto de pessoas
que possam usufruir e tomar conta delas.

Figura 1. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.1.1. Fonte dos croquis: (a)Montaner & Muxi (2006, p.72); (b)Griffiths
(2007, p.17); (c)Arquivo pessoal; (d), (e)Alexander et al. (2013, p.821, 796).

3.1.2 Respeitar natureza do sítio a fim de aprimorá‐lo. Não invadir áreas confortáveis e sadias e
sim construir nas áreas de condições mais adversas. Considerar características locais (solo;
topografia; infraestrutura saneamento; iluminação e ventilação naturais; umidade do ar;
aproveitamento água; vistas; vegetação; prevenção ruídos) e processos regenerativos inter‐
relacionados, incentivando a autonomia local: redução do consumo energético; uso de energia
renovável; conforto ambiental; conservação de água e aproveitamento de resíduos; materiais
locais e de baixa energia incorporada, reuso:
 a)Técnicas passivas de conforto ambiental contribuem p/ redução consumo energético e p/
o bem‐estar, por meio de implantação que prioriza o melhor aproveitamento da orientação
solar e ventos. Se implantação e arranjo dos ambientes e suas aberturas valorizam a face
Norte (no hemisfério Sul) e a ventilação natural desejada, evitando a indesejada, a moradia
é convidativa e reduz consumo energético. Espalhar a habitação no eixo Leste‐Oeste,
posicionando ambientes como áreas comuns e quartos ao longo da face Norte;
 b)Habitação coletiva impõe desafios para garantia e qualidade da iluminação e ventilação
naturais e percepção das condições climáticas. Agregar habitações garantindo mais de uma
orientação para cada uma, em harmonia com opções de circulação de acesso e com
estratégias para a garantia da privacidade. Ambientes internos podem ter barreiras parciais;
 c)Materiais de construção podem comprometer saudabilidade ambiental e humana,
manutenção e adaptabilidade do ambiente. Priorizar uso de materiais ecologicamente
corretos e adaptáveis. Considerar: sistemas construtivos, durabilidade, toxicidade, reuso,
energia incorporada e emissão de carbono, consumo de água, distâncias percorridas;
 d)Redefinir "residual" no ambiente construído. Aproveitar resíduos sólidos e almejar
sistemas de água de circuito fechado, que não causem impactos ao ecossistema e sejam
purificados sem o uso de produtos químicos.

Figura 2. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.1.2. Fonte dos croquis: (1.2), (a), (b), (c)Arquivo pessoal; (d)ILBI (2010,
p.19).

3.1.3 Promover percepção do caráter e vocação do lugar e variedade de estímulos sensoriais.
Órgãos sensoriais possibilitam ao nosso corpo físico saber o que é importante em nosso entorno,
e o ambiente construído deve nutrir estes sentidos:
 a)Apesar da necessidade humana de contato com grandes corpos d’ água, a ocupação ao
seu redor pode destruí‐los. Tratar com respeito porções naturais de água: preservar faixa de
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área comum ao seu redor e somente permitir a ocupação se com intervalos frequentes e
com acesso perpendicular àquela faixa;
b)Limites da edificação necessitam entrelaçamento com lugar no nível do solo. Conectar
edificação ao solo por meio de caminhos, terraços, degraus, rampas, posicionando‐os de
modo a tornar limites ambíguos;
c)Ambientes devem oferecer vistas variadas para o espairecimento, em contraste com o
ambiente em que se está. Distribuir janelas de modo que sua área total esteja conforme ao
indicado para sua região e posicione‐as para obtenção das melhores vistas: atividade rua,
tranquilidade jardim, cena diferente do interior;
d)Árvores devem criar relações e conformar ambientes. Considerar a vegetação existente e
projetar o paisagismo segundo a natureza da vegetação a fim de configurar lugares com
identidade, utilizáveis e em sintonia com as edificações em recantos, espaços coletivos,
praças, redes de caminhos e sistema viário;
e)Caminhos com trechos bem definidos e agradáveis oferecem comodidade e facilitam
orientação. Em seções de caminhos que necessitem maior definição e proteção, projetar
pergolado com trepadeiras. O pergolado pode contribuir na conformação de espaços
externos ao seu redor.

Figura 3. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.1.3. Fonte dos croquis: (a), (d), (e)Alexander et al. (2013, p.137, 800,
811); (b), (c)Arquivo pessoal.

3.2

Priorizar a diversidade

A diversidade social interage com as especificidades do lugar, contribuindo para dotar‐lhe de
significado e identidade, garantir vida à cidade e evitar a segregação socioambiental nos
territórios habitacionais. Priorizar a diversidade é importante para uma abrangência de aspectos
qualitativos, incluindo o convívio e a vivacidade urbana, a acessibilidade, o apoio às crianças e
idosos, o senso de segurança.
3.2.1 Em conjunto com políticas habitacionais que garantam o acesso aos serviços e o direito à
cidade, o projeto de habitação coletiva deve abrigar a diversidade de pessoas, de graus de
autonomia, de arranjos familiares, de níveis de renda e também de atividades nas diversas
escalas, de modo a promover a vivência, lado a lado, de habitações de pessoas sozinhas, casais
com crianças, idosos, portadores de desvantagens físicas, em diferentes fases da vida. O projeto
necessita articular localização, porte, densidades, usos e programas de moradia na perspectiva
da diversidade:
 a)Inserir uso habitacional em quadras que tendem ao uso não‐residencial e vice‐versa,
mesclando usos;
 b)Traduzir programa em complexo de edifícios ou partes menores. Baixas densidades:
coleção de edifícios menores conectados por arcadas, caminhos, pontes, jardins comuns.
Altas densidades: selecionar partes mais importantes e fazê‐las identificáveis dentro de um
mesmo tecido tridimensional;
 c)Programas variados de moradia podem traduzir‐se em diversidade tipológica. Oferecer
moradias de diferentes tipos e áreas (metragem) e combinações;
 d)Programas variados de moradia podem traduzir‐se em diversidade de modalidades
adaptativas (expansão, compartimentação, melhoramento) e também em diversidade de
processos de construção (autoconstrução, mutirão, empreitada);
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e)Diversidade tipológica excessiva pode produzir efeitos tais como a monotonia, a
fragmentação e o comprometimento da legibilidade espacial. Os modos de agregação
tipológica em sincronia entre si e articulados com redes de acessos variados e bem
distribuídos promovem a necessária continuidade espacial, estimulando o uso e o cuidado
com os espaços abertos nas diferentes escalas nos diferentes níveis do convívio à proteção;
f)Programas variados de moradia podem traduzir‐se em diversidade de promoção (pública,
privada, mista) e também na relação de posse (imóvel próprio, arrendamento, locação);
g)Inserção de conjuntos HIS de pequeno porte pode contribuir para evitar bairros
segregados. Mistura socioeconômica em um mesmo conjunto deve cuidar para não
provocar a segregação usualmente decorrente da diferenciação no acesso a comodidades
como o elevador, por diferenciação tipológica ou de acabamentos externos, por exemplo.
Incentivos fiscais podem viabilizar programas que incluam mescla de faixas de renda em um
mesmo empreendimento. Outros programas de serviços sociais de acompanhamento
devem estar presentes e previstos na política pública para tais integrações.

Figura 4. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.2.1. Fonte dos croquis: (a)Coelho e Cabrita (2009, p.301); (b)Arquivo
pessoal; Projeto 147 (1991); Coelho e Cabrita (2009, p.193).

3.3

Estabelecer processos participativos

Estabelecer processos participativos contribui para o abrigo efetivo da diversidade, pois o
envolvimento dos moradores pode ocorrer de maneiras diversas e nas diferentes etapas do
projeto ao uso do ambiente construído, desde o estabelecimento do programa habitacional.
 a)Processos de envolvimento no projeto. Possibilidades escolha: de lotes para
posicionamento no arranjo conjunto, com implicações para forma e extensão da habitação;
de tipologias; de modalidades construtivas. Hierarquização das partes da moradia segundo
necessidades particulares e capacidade aquisitiva para processo posterior de tradução das
escolhas em projetos únicos;
 b)Programas de capacitação e de apoio técnico a modificações futuras são fundamentais
para o projeto com capacidade adaptativa;
 c)Programas de educação ambiental: materiais educacionais sobre o desempenho e
operação do projeto devem ser disponibilizados para disseminar boas soluções e motivar
mudanças;
 d)Processos de envolvimento na construção; na gestão de uso e manutenção dos espaços
coletivos.
3.4

Atender aos níveis do convívio à proteção

Atender às diferentes necessidades humanas de convívio e proteção inclui a interface com o
desenho urbano, enfocando os arranjos espaciais e espaços resultantes e em articulação nas
diferentes escalas da moradia à cidade.
3.4.1 Graus de conformação e a articulação entre os arranjos espaciais externos e internos
podem refletir diversidade de pessoas e contribuir para a promoção de legibilidade, identidade
e percepção de um sentido de lugar. Valoriza‐se a conexão dentro‐fora estabelecida por espaços
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de transição público‐privado (fronteiras permeáveis por arcadas, galerias, terraços e escadas de
acesso abertas):
 a)Criar espaços externos positivos ao redor das edificações, dotando‐lhe de algum grau de
conformação/ delimitação (alas de edifícios, vegetação, pergolados, arcadas, entre outros);
 b)Nenhum grupo social sobrevive sem contato informal constante entre seus membros.
Criar uma área comum para cada grupo social, no centro de gravidade dos espaços ocupados
pelo grupo, tendo os caminhos de circulação tangentes a ela;
 c)Pessoas do lado interno necessitam contato com a cena exterior. Projetar arcadas,
varandas, sacadas, galerias, nichos, lugares para sentar, pergolados, etc. nas fronteiras da
edificação, especialmente onde se abrem para espaços públicos e ruas;
 d)Articular espaços externos coletivos e públicos em hierarquia para promover legibilidade
e identidade espaciais;
 e)Entradas individuais dentro de um conjunto precisam ser facilmente identificáveis como
uma coleção. Formar uma família de entradas com características em comum;
 f)Circulação fechada de acesso às habitações reduz conexão entre a vida da rua e os
moradores das habitações dos pisos superiores. Conecte moradias dos pisos superiores
diretamente ao térreo criando escadas abertas de fácil acesso pela rua ou caminho;
 g)Habitações com transição entre exterior‐interior são mais agradáveis. Criar espaço de
transição no acesso marcando‐o com mudança de iluminação, direção, textura, nível, som,
grau de fechamento e principalmente de vistas;
 h)Partes da cidade a serem identificadas como lugares pelos seus habitantes necessitam
reforço visual. Demarcar entradas coletivas nas fronteiras dos lugares de acordo com os
fluxos predominantes de pedestres.

Figura 5. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.4.1. Fonte dos croquis: (a), (c), (d), (g), (h)Arquivo pessoal; (b), (e),
(f)Alexander et al. (2013, p.621, 502, 744).

3.4.2 A maior densidade populacional e espacial da habitação coletiva e a necessidade de algum
grau de proteção em relação à rua impõem desafios para a privacidade na escala do conjunto à
escala da moradia em si. Apontam‐se tipos distintos de localização para as moradias e
estratégias complementares para a garantia da privacidade:
 a)Estabelecer diferentes graus de envolvimento social e de privacidade no arranjo do
conjunto distinguindo tipos de localização: as mais reservadas, as mais públicas, as meio‐
termo entre as outras duas;
 b)Usar vegetação como estratégia para privacidade;
 c)Observar distância entre moradias confrontantes (mínimo de 10m);
 d)Criar pátios para parte das aberturas;
 e)Adotar aberturas de fácil controle e que permitam gradação;
 f)Elevar moradia em relação ao passeio: desnível pode ser desde suave (30cm) a até criar
terraço semi‐elevado;
 g)Dispender um tempo junto à porta frontal para assistir ao movimento da rua faz parte da
cultura latino‐americana, todavia nem sempre se deseja envolvimento direto com o
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exterior. A porta frontal recuada proporciona efeito protetor, que pode ser enfatizado com
a adoção de porta de folha dupla transversal;
h)Para que a visita de estranhos, amigos, clientes e familiares se dê de modo natural, é
preciso que o agenciamento entre os ambientes corresponda à sequência dos graus de
intimidade dos moradores. Arranjar ambientes internos da moradia em sequência que
corresponda aos graus de intimidade para que acomodem as sutilezas das interações
sociais: começar pelas partes mais públicas finalizando com os domínios mais íntimos.

Figura 6. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.4.2. Fonte dos croquis: (a), (g) Alexander et al. (1969, p.11, 170); (b),
(c), (d), (e), (f), (h) Arquivo pessoal.

3.5

Considerar e facilitar a flexibilidade

Facilitar a flexibilidade, enquanto oportunidade de adaptabilidade aos usos e pessoas, viabiliza
as modificações incrementais que podem assegurar o bom ajuste e a durabilidade oferecendo
o suporte à melhoria da qualidade de vida sem o comprometimento da qualidade ambiental.
3.5.1 Prever possibilidade de arranjos espaciais e construtivos distintos. Elementos
estruturantes da implantação:
 a)Tipos de habitações: quantidade de faces para o exterior;
 b)Tipos de edificações: modalidades unifamiliar (acesso à moradia é individualizado) e
multifamiliar (acesso à moradia se dá por circulação coletiva);
 c)Localização e quantidade de frentes no lote: extensões em tipologias uni e multifamiliares;
 d)Deficiências de luz e ventilação naturais, privacidade, contato com quintal e variação
individual, usuais em moradias agregadas em fita, podem ser evitadas: posicionar moradias
ao longo de caminhos para pedestres perpendiculares a vias locais e estacionamentos,
dando a cada uma frente longa e profundidade rasa.

Figura 7. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.5.1. Fonte dos croquis: (a), (b)Sherwood (1994, p.3, 17); (c)Hamdi
(1991, p.98); Coelho e Cabrita (2009, p.117, 299); (d)Arquivo pessoal.
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3.5.2 Prever possibilidade de arranjos espaciais e construtivos distintos. Elementos
estruturantes da edificação e da moradia. Tipo, dimensão, posicionamento e combinações de
elementos em sistemas construtivos:
 a)Adições verticais e ou horizontais. Ocupação (com ou sem fechamento) de espaços com
programa determinado em projeto ou em aberto. Elementos: Cobertura plana; Pátios
internos; Circulação; Pés‐direitos; Instalações e Áreas molhadas;
 b)Possibilidades de combinação e partição entre ambientes: sistema estrutural com
paredes internas de vedação permite, por exemplo, que habitações de mesma área (2
dormitórios) possam ser convertidas em habitação maior (3 dormitórios) e menor (1
dormitório);
 c)Ambientes de uso compartilhado.

Figura 8. Ilustração dos parâmetros do ITEM 3.5.2. Fonte dos croquis: (a)Arquivo pessoal; Hamdi (1991, p.99);
Schneider & Till (2007, p.197); (b)Arquivo pessoal; (c)Schneider & Till (2007, p.189).

4

CONSIDERAÇÕES

No âmbito do projetar, a busca por uma concepção holística de como intervir nas cidades com
vistas à maior resiliência segue tendo um sentido e valor profundos, dados os imensos desafios
para o projeto de territórios habitacionais urbanos. Para o enfrentamento de tais desafios, o
trabalho considera a contribuição da área de estudos da humanização. A partir de amplo
embasamento teórico‐conceitual e da contribuição de projetos construídos, propõe‐se
Instrumental de apoio ao processo de projeto que reúne e articula conceitos, derivações e
parâmetros de projeto – padrões espaciais – que passam a constituir um novo corpo de
conhecimento. O Instrumental de apoio à produção projetual possui caráter aberto e dinâmico,
requer a compatibilização entre as diferentes possibilidades sugeridas individualmente pelos
parâmetros e, sobretudo o entendimento do lugar e suas pessoas, em casos concretos. Espera‐
se que sua aplicação efetiva venha a apoiar decisões estruturantes do projeto arquitetônico e
urbanístico do habitar urbano, sobretudo no sentido do restabelecimento das funções naturais
em relação mais saudável com o ambiente construído e da promoção de uma capacidade
adaptativa para esse ambiente habitacional – harmonizando‐se ao lugar, priorizando a
diversidade, estabelecendo processos participativos, atendendo os níveis do convívio à proteção
e facilitando a flexibilidade – colaborando, nesse sentido, para o almejado cenário das cidades
resilientes.
Este trabalho apresenta desdobramentos a partir de resultados de pesquisa que contou com o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo‐FAPESP (bolsa PD processo 2010/13401‐5).
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ABSTRACT: The new ecology of the city considers the urban ecosystem a result of the integration
of social, biological, physical and built environment components. Spatial heterogeneity has
proved to be an important tool for assessing the ecological functionality of ecosystems.
Therefore, the study of patterns of organization becomes an important tool to connect different
areas of knowledge. However, it has been found that a dichotomy in patterns of the sustainable
city model, sometimes based in landscape architecture, ecology, landscape and ecology
"within" city towards "greener" cities, and other times based in emergent properties and the
totality of systems, with a more human and social architecture, honed with the new ecology "of"
the city for "more compact cities". The patterns of water flows create possibilities establishing
connections between the existing dualities. The goal of this special session is to demonstrate
that the research on spatial patterns may contribute to paths that can lead the totality of
scientific knowledge towards urban resilience.
Keywords: ecology of the city urban ecosystem, patterns of organization, spatial patterns,
patterns of water flows
RESUMO: A nova ecologia da cidade considera o ecossistema urbano resultado da integração
dos componentes sociais, biológicos, físicos e do ambiente construído. A heterogeneidade es‐
pacial revelou‐se um aspeto importante para avaliar a funcionalidade ecológica dos ecossiste‐
mas. Assim, o estudo sobre padrões de organização torna‐se uma ferramenta importante para
conectar áreas do conhecimento. No entanto, verificou‐se uma dicotomia nos padrões dos mo‐
delos de cidade sustentável, ora baseados na arquitetura da paisagem, na ecologia da paisagem
e na ecologia “na” cidade para cidades “mais verdes” visando a sustentabilidade ambiental, ora
fundamentados nas propriedades emergentes e na totalidade dos sistemas, da arquitetura mais
humana e social, afinados com a nova ecologia “da” cidade para “cidades mais compactas” vi‐
sando a sustentabilidade ambiental. Os padrões dos fluxos de água criam possibilidades de es‐
tabelecer conexões entre as dualidades existentes. O objetivo desta sessão especial é demons‐
trar que os resultados de pesquisas sobre padrões espaciais podem contribuir com caminhos
que levem à unidade do conhecimento científico na direção da resiliência urbana.
Palavras‐chave: ecologia da cidade, ecossistema urbano, padrões de organização, padrões
espaciais, padrões dos fluxos de água.
1

INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios para os planejadores das cidades do futuro está em conciliar,
sistemicamente, as densidades de ocupação com as demandas para a sobrevivência do ser
humano (habitação, água, energia, produção de alimentos, e tratamento de resíduos) e ainda
estejam em equilíbrio com os ecossistemas, a paisagem e os processos naturais. Além de
atender às expectativas sociais quanto ao desempenho da forma urbana e às questões políticas
socioeconômicas e culturais.
O documento “O Panorama das Cidades e da Biodiversidade” (CBD, 2014) chama a atenção para
extraordinária riqueza da biodiversidade urbana e seu papel em gerar serviços ambientais de
que as populações urbanas dependem para obter alimento, água e saúde. Ele nos alerta para os
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cuidados que se deve ter com os ecossistemas por meio de iniciativas de “desenho e
restauração” para redução de seus impactos ambientais. Isso significa que é necessário integrar
o campo das ciências da natureza ao campo das ciências sociais e humanas no âmbito do
urbanismo, nos quais se encaixa a conexão entre ecologia e desenho urbano, foco dessa sessão.
Assim, fica a questão: é possível estabelecer uma “linguagem entre áreas de conhecimento”,
sob a ótica do pensamento complexo transdisciplinar sobre padrões espaciais vinculados à
sustentabilidade e o planejamento do território?
Este artigo, que abre esta Sessão Especial, proposta para o Euro‐ELECS de 2015, “Conectando
pessoas e ideias”, é fruto da pesquisa sobre “Conexão dos padrões espaciais dos ecossistemas
urbanos” que trata de procedimentos metodológicos com enfoque transdisciplinar para o
processo de desenho urbano sensível à água no nível da comunidade e da paisagem”, de
maneira a atender os conflitos de visões e dualidades existentes quanto aos modelos para a
cidade mais sustentável: a “cidade verde” e a “cidade compacta”. Nesta pesquisa foram feitas
conexões importantes entre a ciência do desenho urbano e a ciência ecológica, passando por
suas evoluções epistemológicas para o entendimento da cidade como sistemas complexos, o
ecossistema urbano.
Com avanços no campo da Ecologia, com foco no ambiente urbano nas últimas décadas, como
estudos em ecologia urbana e ecologia da paisagem, abriu um campo de possibilidades de
estudos que servem de inspiração para os planejadores e designers de cidades, bem como para
a integração de campos de saberes. Os estudos interdisciplinares nas décadas de 1960 e 1970
sobre sistemas complexos, auto‐organização, propriedades emergentes e padrões de
organização colocam o campo disciplinar do desenho urbano como uma “ciência urbana”, sob a
influência do estruturalismo e do pensamento sistêmico, conferindo‐lhe um caráter
transdisciplinar, importante para o estudo de “padrões espaciais” dos ecossistemas urbanos.
O foco do pensamento sistêmico é o entendimento do padrão de organização, que é uma
configuração de relações características de um sistema em particular. Lembrando Capra (1996),
“o entendimento da vida começa pelo entendimento do padrão”, o padrão de organização. A
vida é dotada de uma unidade fundamental, os diversos sistemas vivos apresentam padrões de
organização semelhantes que a evolução operou por bilhões de anos, mesmo que os padrões
sejam cada vez mais elaborados.
A cidade como sistema é caracterizada por propriedades que emergem das interações das
partes definindo padrões de organização. Esses padrões são entendidos como a configuração
de relações características entre os componentes do sistema que determina as características
essenciais desse sistema (Medeiros, 2013). Um padrão pode ser entendido como uma solução
recorrente e cada um representa uma regra governando uma parte funcional de um sistema
complexo (Alexander et al, 1977).
Antes da Revolução Industrial, da era dos combustíveis fósseis, as cidades eram menores em
extensão e em densidades populacionais, consequentemente, possuíam um registro harmônico
entre o ambiente natural e sua forma urbana que resultava em uma “estrutura profunda” clara
e aparente do sistema urbano.
De acordo com Alexander et al. (1977), essa estrutura demonstrava uma identidade própria
entre os processos naturais e culturais, de uso humano ao longo do tempo, na forma de padrões
de organização justapostos, entrelaçados e sobrepostos. As formas repetitivas nas cidades
configuravam “padrões” que emergiam para uma totalidade, assim como as formas repetitivas
que a natureza utiliza para resolver problemas de adequação aos espaços, aos fluxos de energia,
as relações e outras necessidades dos ecossistemas.
Considerando o potencial transdisciplinar, alguns cientistas do Cary Institute dos EUA acreditam
que a compreensão dos ambientes urbanos como sistemas ecológicos, os “ecossistemas
urbanos”, além de ser fundamental para sobrevivência do planeta, é apontada como um meio
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importante para o conhecimento científico e para a aproximação da ciência ao público,
entendendo que as áreas urbanas são um ambiente escolhido pela maioria das pessoas para se
viver. O ecossistema urbano abrange todos os processos que sustentam os recursos naturais e
humanos, tais como: processos culturais, fluxos de capital, pessoas e bens, além dos fluxos de
água, ar, nutrientes e poluentes. Portanto, é a interação dos componentes sociais, biológicos,
físicos e do ambiente construído (Picket et all, 2013).
Os estudos mais recentes da ecologia da cidade, dos pesquisadores Pickett et all (2013),
apontam a heterogeneidade espacial dos sistemas ecológicos como uma ferramenta importante
para avaliar a funcionalidade ecológica deste sistema. Esta heterogeneidade deriva de uma
combinação de elementos paisagísticos naturais e planejados, solo, água e plantas com
artefatos construídos, tais como a distribuição e densidade de edificações, pavimentação, e
vegetação, podendo ocorrer em várias escalas, originando uma heterogeneidade espacial muito
mais detalhada no nível do ambiente construído.
Assim, a aceitação da heterogeneidade espacial para avaliar os sistemas ecológicos, foi um
grande avanço para integração do desenho urbano e a ecologia, no que tange o planejamento
urbano‐ambiental. O desenho urbano e seus padrões espaciais tem um papel importante na
determinação da heterogeneidade espacial dos sistemas urbanos, atuando na decisão de quais
elementos estarão presentes no sistema, nas quantidades, e na configuração destes elementos.
Tanto na macro escala quanto na micro escala, nas pequenas ou grandes extensões espaciais
que podem, reciprocamente, interagir com processos ecológicos, incorporando o valor de
design, cultural ou estético. Neste sentido, a forma urbana é determinante para a biodiversidade
e pegada ecológica das cidades.
Para construir cidades resilientes será importante promover uma visão “transdisciplinar” com
integração entre designers, cientistas sociais e cientistas ambientais, que incorporem
sistemicamente nas tomadas de decisão as questões sobre mudanças climáticas, declínio do
petróleo, segurança alimentar, aumento das desigualdades sociais, escassez de água potável,
redução da biodiversidade, aumento de ilhas de calor, poluição, emissão de gases, inundações,
tempestades e efeitos do tráfego. Alguns pesquisadores acreditam que com o declínio do
petróleo, quando as fontes de energia começarem a diminuir, as megacidades sofrerão um
processo de migração reversa de volta para o campo ou para cidades menores devido à escassez
dos recursos naturais, como ocorreu em algumas civilizações do passado.
Na visão de Pickett et all (2013), há multicaminhos e multimaneiras para ligar Ecologia,
Sociedade e Desenho Urbano. Dentro de cada um desses campos, entre teoria e prática, os
estudos giram em torno da melhoria do conhecimento das cidades e, de fato, em direção à
melhoria das cidades. Nessa pesquisa foi feito um levantamento teórico, conceitual das
principais tendências no campo da ecologia no âmbito da cidade e do desenho urbano.
2

OBJETIVOS

O objetivo deste artigo é apresentar resultados sobre a conexão entre Ecologia e Desenho
Urbano por meio de estudos sobre padrões espaciais dos ecossistemas urbanos analisados ao
longo da história da Ecologia Urbana e da Paisagem, bem como da ciência do Desenho Urbano,
que engloba a arquitetura sociológica e da paisagem.
3

METODOLOGIA: CONEXÃO ENTRE ECOLOGIA E DESENHO URBANO

O conceito de transdisciplinaridade deve ser pensado como a possibilidade de construir pontes
entre as disciplinas. Neste contexto, com raízes nas ciências biológicas, físicas e sociais, a
Ecologia tem a difícil tarefa de tentar unir as ciências naturais e sociais. Ela trata de estudos de
padrões e processos influenciando a distribuição e abundância de organismos, as interações
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entre organismos, e as interações entre organismos e a transformação e fluxo de energia,
matéria e informação.
Na revisão da literatura, a Ecologia Urbana tem dois significados. Um trata de desenhar
instalações ambientais para moradores urbanos e prevalece no campo do Desenho Urbano,
principalmente na Europa. Esta abordagem fornece justificativa para abordagens e metas
ecológicas no campo do Planejamento Urbano. O outro vem da Ciência Ecológica e refere‐se a
estudos de distribuição e abundância de organismos dentro e fora das cidades, bem como nas
entradas e saídas para os processos biogeoquímicos nas áreas urbanas.
Segundo Picket et all (2013), o desenvolvimento da ciência da Ecologia Urbana nos EUA foi
pontuado por períodos de atividades e avanços. Foram três tendências que marcaram o
desenvolvimento e estado da arte na ciência ecológica urbana: a ecologia humana da Escola de
Chicago, com a compreensão espacial da diferenciação; a cidade como sistema e a ecologia da
cidade, como abordagem mais abrangente do ecossistema urbano.
A Ecologia Humana da Escola de Chicago foi a primeira manifestação dos estudos em Ecologia
no âmbito das cidades, quando começaram a surgir os estudos regionais, numa tentativa de
estabelecer uma área de influência das cidades e metrópoles relacionada à estrutura das regiões
econômicas e culturais. Assim, paradoxalmente, originou‐se a Sociologia Urbana. O sentido
ecológico se centrava no conceito de área natural, desenvolvido por Robert Ezra Park,
entendendo que as forças competitivas naturais tendem a produzir um equilíbrio também
“natural” de adaptação social ao ambiente urbano (Eufrásio, 2013). Apesar de ter transposto
princípios da Ecologia com “abordagem espacialista”, não tratou do desenho da paisagem
integrado. A abordagem espacial girava em torno de zonas concêntricas, nas quais a classe mais
pobre se localizava na região mais central, próxima à área central industrial, e, a mais rica, nas
regiões mais afastadas, com separação de usos de trabalho e residência.
Essa visão sobre as zonas da cidade e sua relação com o desenvolvimento urbano não foi o
suficiente para explicar as dinâmicas de crescimento urbano, como por exemplo, a
acessibilidade à estrutura da expansão urbana para fora dos limites urbanos, por meio de
construção de novas vias e rodovias. O foco exclusivo na diferenciação espacial e na competição
como um norte de diferenciação, ignorava o papel das decisões individuais baseado em desejos
econômicos ou culturais (Picket et all, 2013).
Pelo viés ecológico, a primeira tendência da Ecologia Urbana que ocorreu na Escola de Chicago
foi considerada muito abstrata e rapidamente conhecida como não reflexo da realidade, por
não tratar das questões do meio físico associado ao meio biológico. Porém, ela influenciou a
segunda tendência da Ecologia Urbana, a “cidade como sistema”, por sua abordagem
multidimensional, que abrangia os meios físico, político, econômico e social.
Muitos ecólogos ignoravam cidades e sistemas urbanos, preferiam estudar campos menos
complexos que não incluíam os humanos. Os humanos sempre foram considerados como
agentes de desequilíbrio e fora do sistema de interesse. A partir da década de 1970, nasceu o
programa O Homem e a Biosfera (MAB) da UNESCO para Ecologia Urbana, com o objetivo de
estudar assentamentos humanos sob a perspectiva de múltiplas disciplinas. Os ecólogos
reconheceram que as cidades e as áreas agrícolas e florestais são lugares ecologicamente únicos
e dignos de estudo. A ecologia ecossistêmica compreende as conexões metabólicas recíprocas
entre componentes físicos e biológicos do sistema.
Ela faz analogia dos seres humanos aos organismos biológicos, mas, apesar de considerar a
interação a influência dos humanos com o sistema, essa influência era do mesmo tipo que em
qualquer organismo biológico, não incluía uma diferenciação em aspectos culturais por meio
dos quais comportamentos e escolhas podem ser vistos e influenciados. Essa tendência foi
perdendo força pela falta de incorporação da heterogeneidade espacial dentro do sistema,
criando uma dissonância entre Ecologia Urbana e a “fina” escala da realidade de muitos sistemas
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urbanos, a riqueza do detalhe, aqui nesta pesquisa, denominados de “padrões espaciais
urbanos”. (Picket et all, 2013).
Por outro lado, essa fase da Ecologia Urbana, juntamente com o estruturalismo e o pensamento
sistêmico acabou por influenciar o nascimento do desenho urbano nas décadas de 1960 e 1970
pela visão da “cidade vista como um sistema complexo”. Tais estudos relacionam a questão
social à configuração espacial nos padrões espaciais e identificam o movimento da auto‐
organização do sistema na ordem orgânica e nas propriedades emergentes.
Os estudos em desenho urbano, atualmente, devem ser alinhados aos estudos da terceira
tendência da Ecologia Urbana. Essa tendência é dividida em dois ramos. O primeiro,
denominado por Ecologia “na” cidade, estuda os padrões e processos ecológicos que ocorrem
em ambientes urbanos e compara esses padrões com outros ambientes, verificando o modo
pelo qual a urbanização interfere na ecologia das espécies animais e vegetais. Esse ramo tem
interface com estudos da arquitetura da paisagem.
Na Ecologia “na” cidade, ecologistas urbanos consideram o impacto da urbanização em sistemas
naturais remanescentes, incorporados na matriz urbana como sistemas de vegetação em lotes
vagos, jardins, ou áreas de plantio intencionadas. Porém, nesse caso, essa abordagem trata de
áreas verdes isoladas, as decisões humanas e atividades não são estudadas em conjunto; apesar
de ser possível esta integração, não se considera a potencialidade da disposição do traçado
urbano.
O segundo ramo é denominado por Ecologia “da” cidade e estuda as interações entre os
sistemas sociais e ecológicos, de modo a propor planos e projetos que mantenham as funções
vitais sociais e ecológicas para um ecossistema urbano saudável. Esse ramo é um avanço da
segunda tendência da ecologia urbana: a cidade como sistema e foca no sistema inteiro, não
apenas nas áreas vegetadas. A diferença é que as heterogeneidades sociais, biológicas e físicas,
que ocorrem ao longo da cidade são reconhecidas como características importantes e fazem
conexão com processos e mudanças (Picket et all, 2013).
Na evolução da ciência ecológica, diferenças entre espécies na sua distribuição e no seu
funcionamento, ou diferenças no agrupamento de espécies perpassando variações na
macroescala de clima, latitude ou elevação, sempre estiveram presentes como, por exemplo, no
nível dos biomas. Entretanto, os ecólogos evitavam as variações na microescala, ou na escala
mais “refinada”, em estudos específicos ou sistemas teóricos, optando pela homogeneidade
como tentativa de desenvolver experimentos que permitissem um estudo mais aprofundado
que a heterogeneidade presumidamente não comportaria (Picket et all, 2013).
A variação de espécies e de seus agrupamentos observada pelos ecólogos não pôde ser
explicada apenas pelas expectativas estabelecidas para diferenças na macroescala mais
grosseira do ambiente. Assim, desde a década de 1970, a variação na microescala mais refinada
do desenho urbano começou a ser considerada para analisar a influência de heterogeneidade
de micro e média escalas, nos padrões e processos. Assim, surgiu a Ecologia da Paisagem, como
uma subdisciplina da ciência da ecologia para aprofundar estudos sobre o relacionamento
recíproco entre heterogeneidade espacial e função de ecossistema (Picket et all, 2013).
Portanto, a paisagem não está restrita a nenhuma escala, refere‐se a qualquer área de terra que
seja internamente heterogênea em ao menos um fator de interesse. Porém, em se tratando de
corredores verdes, o estudo deve ser feito com uma visão mais abrangente da escala regional.
A ecologia do ecossistema, atualmente, examina a maneira pela qual a contabilidade de fluxos
e reservas está relacionada à identidade de espécies biológicas e à estrutura heterogênea do
substrato e da comunidade biológica dentro dos ecossistemas. A heterogeneidade espacial é
expressa em gradientes ou mosaicos, essenciais para explicar as interações e mudanças na
cidade. Seres humanos e suas instituições são parte do ecossistema, não comparecem apenas
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externamente a ele. O papel dos seres humanos, em múltiplas escalas de organização social
(famílias, bairros, instituições) está ligado às escalas biofísicas dos sistemas urbanos.
O conceito de ecossistema urbano é a interação dos componentes sociais, biológicos, físicos e
do ambiente construído e se torna útil para a conexão entre Ecologia e Desenho urbano,
considerando uma área específica na qual a comunidade de populações e organismos e o
ambiente físico se interagem, como se fossem o “nicho” dos organismos humanos combinando
o ambiente e suas características (Picket et all, 2013).
Tomando as cidades como ecossistemas, dentro do espectro hierárquico, é importante
considerar os níveis adjacentes, assim como o nível em questão, a hierarquia tríplice, apontada
por Odum & Barret (2007): o subsistema (o próximo nível abaixo), o sistema e suprassistema (o
próximo nível acima). Sob esta ótica, no âmbito urbano, deve‐se analisar o desempenho da
“comunidade”, como populações que ocupam certa área, o “ecossistema”, que é a comunidade
e o ambiente não vivo funcionando juntos, e a “paisagem”, como uma área heterogênea
composta de um agregado de ecossistemas em interação, que se repetem de maneira similar,
por toda a sua extensão (Odum & Barret, 2007).
Na ecologia, a heterogeneidade espacial é reconhecida quando há variação entre algumas
“características de interesse” em uma dimensão espacial. Entretanto, estudar sistemas urbanos
por meio de uma lente ecológica é uma busca relativamente nova (CADENASSO e PICKETT,
2013), e apenas agora os ecólogos estão descobrindo como quantificar e mapear
heterogeneidade urbana para que se possa testar como ela está conectada à função
ecossistêmica. Essa conexão entre estrutura e função sugere uma colaboração frutífera entre
ecólogos e designers urbanos, de forma a ampliar o entendimento de áreas urbanas como
sistemas socioecológicos para o desenho de cidades resilientes.
O estudo da forma permite o estudo das relações, qualidades e padrões, padrões de organização
da rede autogeradora, da força geradora. Porém, ainda é necessário considerar o caráter mental
dos fenômenos sociais, a “dimensão hermenêutica” ou interpretativa. A linguagem humana, por
ser de natureza simbólica, envolve, antes de tudo, a comunicação de um significado,
corporificado em matéria, como textos escritos, artefatos, que é transmitido culturalmente de
geração em geração (CAPRA, 1996).
O campo da Arquitetura e Urbanismo, reconhecido por dar forma à matéria em artefatos
gerando significados, abrangendo o nível dos ambientes construído e natural, o das relações
sociais e o da subjetividade humana, pode contribuir para o estudo da forma, dos padrões de
organização, que, por sua vez, fazem parte dos estudos da Ecologia.
No livro “Resiliência em ecologia e desenho urbano”, Pickett et all (2013), propõem alguns temas
que consideram dimensões‐chave para conectar ecologia e desenho urbano: heterogeneidade
espacial; fluxos de água na área urbana; resiliência, adaptação e mudança e; atores sociais e
agentes de organização urbana. A resiliência é um mecanismo para alcançar a sustentabilidade
e para avaliar o movimento e a efetividade de alterações que podem ajudar as cidades a se
adaptarem às condições de mudança. A sustentabilidade é socialmente construída como um
conjunto de metas que incorporam valores, compromissos e o poder das relações. As cidades
podem ser movidas em direção à sustentabilidade, e a adoção de mecanismos de resiliência
pode ser promovida e monitorada.
A partir deste entendimento, considerando a heterogeneidade espacial como uma dimensão
fundamental para conexão, foi feito um estudo dos padrões espaciais ao longo da história do
urbanismo dito ecológico, seja no nível da comunidade ou da paisagem para contribuir com
mecanismos de resiliência em ecologia e desenho urbano.
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4

RESULTADOS

Foram sistematizados alguns métodos e procedimentos relevantes de desenho urbano no
contexto do “urbanismo ecológico”, baseado em Spirn (2011) que o apresenta como solução
para a degradação provocada pelo desenho das cidades. Essa abordagem alia a teoria e a prática
de desenho das cidades ao planejamento urbano, à ecologia e a outras disciplinas. Tem como
objetivo ajudar o homem a adaptar‐se ao seu ambiente por meio de assentamentos
sustentáveis, reconhecendo as ligações com os elementos da natureza. São conceitos,
princípios, códigos, estruturas e padrões de organização para o processo de desenvolvimento
do ecossistema urbano.
No entanto, ao longo da pesquisa, foi possível inferir uma dicotomia existente nos padrões
espaciais resultantes em modelos propostos para a cidade mais sustentável: ora baseados na
sustentabilidade ambiental, na arquitetura da paisagem, com interface da ecologia da paisagem
e da ecologia “na” cidade para “cidades verdes”, ora fundamentados na sustentabilidade
espacial, na arquitetura sociológica, nas propriedades emergentes e na totalidade dos sistemas,
afinados com a nova ecologia “da cidade”, humana e social, para promover o modelo de “cidade
compacta”.

Figura 1. Imagens baseadas no livro “Cidades para pessoas” sobre os tópicos Cidade Densa e Cidade Viva e Qualidade
precede quantidade (GEHL, 2013)

Para alguns autores, o modelo de cidade ideal é o modelo de cidade compacta. Os padrões
espaciais e de uso do solo são estruturados baseados no modelo de “cidade compacta e
multifuncional”, com altas densidades. A proximidade dos elementos faz com que haja redução
no consumo de materiais, energia, tempo e solo, ao mesmo tempo em que proporciona
mecanismos de regulação e controle, dando estabilidade ao sistema: equilíbrio dinâmico
(Rueda, 2000). Quanto mais densa e compacta, mais viva é a cidade. Porém, na visão de Gehl
(2013), os espaços devem ser tratados com qualidade, como demonstrado nas ilustrações do
livro “Cidades para pessoas”, da Figura 1.
A sustentabilidade espacial ou territorial refere‐se a configurações urbanas balanceadas, com
melhoria do ambiente urbano para maximização das trocas de matéria, energia e informação.
Reconhece‐se que a forma urbana compacta e a leitura da malha viária como potenciais para
identificar padrões orgânicos e propriedades emergentes que criam o movimento no sentido de
“baixo para cima” (bottom‐up).
Destacam‐se autores na área do desenho urbano que trabalham nessa direção e tem interface
com a segunda tendência da ecologia urbana: Jane Jacobs em “Morte e vida das grandes
cidades” (1961, 2010); Cristopher Alexander em “A cidade não é uma ávore” (1965) e,
posteriormente em “Uma linguagem de padrões”; Kevin Lynch “A imagem da cidade” e “A boa
forma da cidade” (1961; 1981); Bill Hillier e Juliene Hanson com a Teoria da Lógica Social (1984),
aprofundados por Holanda (2007) como “arquitetura sociológica” e, posteriormente Hillier em
“Sustentabilidade espacial nas cidades, padrões orgânicos e formas sustentáveis” (2009), Jan
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Gehl em “Cidades para pessoas” (2013), Richard Roger (1997) em “Cidades para um pequeno
planeta” e Salvador Rueda em “Urbanismo Ecológico”.
Alexander et al. (1977) propõe o uso de padrões de projeto para resolver um problema particular
em um dado contexto que leve em conta as "forças conflitantes", que precisam ser consideradas
e harmonizadas em um possível solução, portanto, uma visão conciliadora. Guerreiro (2010)
defende o “urbanismo orgânico”, baseado nos padrões da natureza, nas propriedades
emergentes identificados em Cristopher Alexander, resultado da adaptação ao ambiente natural
e às “forças” do espaço.
A outra vertente, a da sustentabilidade ambiental ou ecológica, do urbanismo ou arquitetura da
paisagem, do urbanismo verde, defende a natureza na cidade e uma abordagem ecológica para
o projeto e planejamento urbanos, que se aproxima dos estudos em ecologia da paisagem. Na
cidade verde, os padrões espaciais são estruturados visando ao grau de permeabilidade da
matriz e, na maioria das vezes, são representados por baixas densidades nos assentamentos,
visando à sustentabilidade ambiental e ecológica, tendo como referência o modelo de cidades
verdes ou vilas urbanas. Os fragmentos verdes desempenham importantes funções ambientais
no tecido urbano relacionadas ao caminho da água, tais como: conforto ambiental, filtragem
das águas urbanas, conexão entre fragmentos de vegetação (corredores), proteção da
biodiversidade, fluidez da drenagem, conservação dos espaços rurais, recreação, lazer e
educação ambiental.
Esses padrões espaciais podem ser encontrados ao longo da história do urbanismo nas utopias
das cidades planejadas após a Revolução Industrial. Alguns autores se destacam, como:
Frederick Law Olmsted, na segunda metade do século XIX, com estudos sobre a paisagem e
parques urbanos; Ebenezer Howard com as “Cidades‐Jardins de Amanhã” para o século XX,
publicado originalmente em 1902, que influenciou o movimento de novas cidades na Inglaterra
e nos EUA; Patrick Geddes, no início do século XX, com o levantamento dos recursos de uma
determinada região natural, considerado o pai do planejamento regional.
A partir da metade do século XX, uma segunda geração de planejadores arquitetos da paisagem,
baseados na ecologia da paisagem, começa a se formar, iniciada por Ian McHarg, com o
inventário ecológico em “Desenhando com a natureza” (1969); Anne Spirn, que pensa a cidade
projetada segundo os processos naturais em “ O jardim de Granito” (1984); Michael Hough, em
a “Cidade e Natureza”; e, por fim, Johan Nausser (2013), que pensa as relações entre as
percepções humanas e a ecologia da paisagem (Fig. 2).
A arquitetura da paisagem e a ecologia da paisagem favorecem a utilização das tecnologias de
infraestrutra verde, que funcionam como conexões para o caminho das águas, melhorando o
desempenho hidrológico da bacia hidrográfica. Entretanto, esta vertente não trata com
profundidade da sustentabilidade espacial urbana no que tange ao desempenho da mobilidade
e favorecimento de encontro de pessoas no ambinente construído: em outras palavras, da
“vida” na cidade.
Caminhando na direção da “cidade verde”, mas numa versão mais holística, compreendendo as
ecologias humana e ambiental, situa‐se a permacultura, que teve início da década de 1970 na
Austrália, nos estudos de Bill Mollison e David Holmgren. É uma filosofia e uma forma elaborada
de uso da terra, que inclui estudos dos microclimas, plantas anuais e perenes, animais, solos,
manejo da água e das necessidades humanas em uma teia organizada de comunidades
produtivas.
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Figura 3 ‐ Imagens baseadas no livro “Woodlands New Community: guidelines for site planning” (McHarg,1973).

Nessa mesma vertente, encontram‐se os estudos de Christopher Mare sobre densidades nas
cidades e a disponiblidade de combustíveis fósseis para manter a sustentabilidade do planeta.
Eles trazerm propostas de cidades de 50 a 80.000 pessoas (32hab/ha), com uso intensificado no
centro, diminuindo gradualmente em direção à borda. Haveria padrões espaciais divididos em
Vilas Urbanas de 5.000 pessoas em 40 ha, cada uma com função distinta, com modelos capazes
de se adaptarem à retração energética. Essa proposta se assemelha à proposta de Howard para
Cidades‐Jardins.
Curisosamente, o bairro de Vauban, em Freiburg, Alemanha, foi pensado para 5.000 habitantes
em 38 hectares, o que daria uma densidade de 130 hab/ha. Em “Uma linguagem de padrões”,
Alexander et al. (1977) propõe comunidades ou pequenas cidades com uma população média
de 7.000 pessoas, como modelos ideias para gestão do uso do solo no contexto da cidade grande
(capital de 500.000 habitantes) ou da região (8 milhões de habitantes).
Farr (2013), propõe uma conciliação das duas visões: o conceito de biofilia e padrões de
infraestrutura de alto desempenho, corredores verdes, áreas mais compactas para água,
parques, sistema de gestão das águas pluviais e tipologias de produção de alimentos; e, ao
mesmo tempo, o “aumento da sustentabilidade com o aumento da densidade”,
empreendimentos urbanos voltados para o transporte público, composição de usos do solo com
tipo de habitação, rede de vias orientadas para o pedestre. Os bairros devem atender as
necessidades básicas ‐ habitação, locais de trabalho, centros comerciais, funções cívicas com
tamanhos entre 16 a 80 hectares com limites de 400m até o centro para caminhada.
É importante destacar a nítida polaridade existente entre as propostas para o desenho das
cidades, entre os seguidores de Jane Jacobs e os de Ebenezer Howard ou Ian McHarg, como
Christophare Mare, ou até mesmo do urbanismo sustentável. Jacobs (1961) era contra qualquer
tipo de divisão da cidade em pequenos bairros com características autossuficientes, em
“pequenas cidadezinhas” que levariam à destruição das cidades. Ela afirma que a grande cidade
tem inúmeras vantagens, e nela os moradores urbanos têm mobilidade.
Atualmente, os padrões dos fluxos de água encontrados no desenho urbano sensível à água, na
infraestrutura ecológica, no saneamento ecológico e na permacultura criam possibilidades para
a aplicação do princípio dialógico da transdisciplinaridade e nos permite manter a dualidade no
sentido da unidade. É necessário analisar a sensibilidade ambiental de cada local para a
aplicação dos padrões espaciais. O ecossistema urbano tende a melhorar o desempenho ora de
seu subsistema, a comunidade, ora de seu suprasistema, a paisagem, formando um verdadeiro
mosaico ecológico urbano.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desses resultados chegou‐se a conclusão que muitos estudos já existem e com muita
propriedade, o que está faltando é fazer as conexões transversais entre os conhecimentos
especializados para promover a transdiciplinaridade. Recomenda‐se, para as novas pesquisas a
serem realizadas, que sejam feitos os cruzamentos com outras temáticas que contemplem às
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questões de desempenho, quanto à manutenção da biodiversidade, à informalidade no espaço
urbano, pegada ecológica, qualidade da água, mobilidade e transporte, questões educacionais,
sociais, antropológicas, culturais, estéticas, materiais de construção, conforto ambiental,
eficiência energética, resíduos sólidos, relação de materiais de construção, conforto ambiental,
eficiência energética, entre outros. Assim, espera‐se que a Sessão Especial do Euro‐ELECS 2015
promova o encontro de pesquisadores e resultados de pesquisas sobre padrões espaciais, cada
um com seu enfoque, mas inseridos no pensamento sistêmico complexo e transdisciplinar.
Considerando a diversidade e dualidades existentes, a intenção contribuir com caminhos para
auxiliar novos estudos na direção da resiliência urbana.
6
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O desafio da universalização do saneamento: padrões espaciais
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ABSTRACT: The quest for greater environmental sustainability in cities, involves studies related
to justice, sociability, sanitation, microclimate of the ecosystem and its hydrographic network.
The coexistence with the waters in the urban space‐ natural system, supply, sewage, and
rainwater – is a challenge. This paper is based on evaluation of several researches about up
grading and readjustment of slums. In Brazil, researches on urban settlements related
vulnerability, social prejudice and restrictions of income to residents near the riverbanks and
streams. Many of them have been polluted by sewage and were channeled due to drainage
control. The strategic role of these actions in recovering the urban environment is discussed.
Prospective studies need to respond to the challenge of adapting the cities with social justice
and environmental justice.
Keywords: Water in the urban environment, Universalization of sanitation services,
Sustainability of social practices, Sustainability of urban management practices
RESUMO: A busca de uma maior sustentabilidade ambiental nas cidades, envolve estudos
relacionados a justiça, sociabilidade, saneamento e ao microclima do ecossistema e sua rede
hídrica. A convivência com as águas no espaço urbano‐ rede hídrica natural, abastecimento,
esgoto, águas pluviais ‐ é um desafio. O artigo baseia‐se na avaliação de diversas pesquisas sobre
projetos de urbanização e adequação de favelas. No Brasil pesquisas sobre assentamentos
urbanos relacionam vulnerabilidade, preconceito social e restrições de renda a moradores
próximos a ribeirões e córregos, muitos deles poluídos por esgotos sanitários e canalizados para
facilitar o escoamento. Discute‐se o papel estratégico destas ações na recuperação ambiental
urbana. Pesquisas prospectivas precisam responder ao desafio de adaptar as cidades com justiça
social e ambiental.
Palavras‐chave:
Agua no ambiente urbano; universalização de recursos sanitários;
sustentabilidade em praticas sociais; sustentabilidade em praticas de gestão urbana
1

INTRODUÇÃO

A busca de maior sustentabilidade socioambiental nas cidades, convivendo‐se com as águas
urbanas, envolve estudos socioespaciais, sanitários e microclimáticos. Apesar de as primeiras
populações da América do Sul terem práticas ancestrais e quinhentistas adequadas para
ocupação de áreas amorreadas, encostas e áreas baixas, desde as palafitas na Amazônia e
Pantanal mato‐grossense, às cidades coloniais de origem portuguesa e espanhola, o
colonialismo destruiu essa cultura, através de práticas predatórias de exploração da natureza e
do homem. (Dean, 1999) A implementação do planejamento urbano no século XX pautou‐se por
uma visão excludente, relacionada ao acesso à cidade sã e bela aos que tinham condições
socioeconômicas e culturais de dela usufruir.
A divisão social do trabalho em uma sociedade com pouco valor para o trabalho manual, alta
informalidade, grande número de trabalhadores domésticos redundou em cidades com grandes
porções do território parcialmente urbanizadas, com ausência de serviços públicos e sociais.
Pesquisas sobre assentamentos urbanos com maioria da população de baixa renda no Brasil
relacionam vulnerabilidade, preconceito social e restrições de renda a moradores próximos a
ribeirões e córregos, muitos poluídos e canalizados. Essa população se beneficia, ou melhor,
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sobrevive das atividades impactantes e sofre com as consequências. (Maricato, 2001, Bueno et
al, 2009, Torres, 2009, Bueno & Astier, 2013, Lacerda, 2010)
As condições da vida urbana estão interrelacionadas à estrutura das relações de produção
imbricadas nas atividades humanas. Harvey (2012) apresenta interessante descrição de esferas
de atividade em co‐evolução na humanidade: as tecnologias e formas de organização, as
relações sociais; os arranjos institucionais e administrativos; os processos de produção e de
trabalho; as relações com a natureza; a reprodução da vida cotidiana e da espécie e as
concepções mentais de mundo.
Segundo Harvey (2012) em 1820 o Produto Interno Bruto (PIB) mundial era da ordem de 694
bilhões dólares (valores de 1990). O crescimento da economia medido através do PIB no período
de 1820 a 2009, foi de 2,25% ao ano, negativa em 1930, superior a 5% entre 1945 e 1973, quando
o PIB chegou a 16 trilhões de dólares. Segundo os mesmos dados, em 2009 o PIB mundial estava
em 56,2 trilhões, sendo 13,9 trilhões nos EUA.
Harvey nos faz refletir sobre a sustentabilidade e veracidade da visão do “senso comum” da
necessidade de crescimento da produção, que gera riqueza, empregos e impostos. O consenso
dos economistas e da mídia, reproduzindo a fala dos capitalistas e governos, é que a economia
saudável deve crescer 3% ao ano. Mas Harvey questiona: o que significa produzir em um ano
187 bilhões de dólares de produtos e atividades, 1/3 do PIB de 1820 ? Qual o impacto geográfico
e ambiental? Para a almejada e inalcançável taxa geral de crescimento do PIB de 3%, alguns
países chegam a 12 % (China em 2007) outros ficam abaixo de 1% (EUA e diversos países
europeus) Entretanto, neste grupo também somam‐se os que retrocederam. Ou seja, se
transfere‐riqueza de algum lugar, algum povo, alguma nação, alguma empresa e concentra‐se a
riqueza em outro.
Para isso, conforme nos explicam a história e a geografia, procedeu‐se, desde o século XIV, uma
expansão territorial movida por acumulação primitiva, mercantilismo e colonialismo. A
Revolução Industrial procedeu uma enorme ampliação mercado e o setor industrial dos
combustíveis do petróleo, plásticos, fertilizantes vem dominando a oferta de energia. Essas
cadeias industriais conectam‐se com a indústria metalmecânica e eletroeletrônica – veículos de
toda ordem – de tanques, aviões, tratores para mineração, caminhões a automóveis. As guerras
são contínuas, tendo sido a guerra fria o mais próximo da “paz” com a proteção mundial norte‐
americana. Os EUA apesar do sofrimento de sua população com a reestruturação produtiva, fez
rodar os petrodólares e minérios dos países árabes e asiáticos, beneficiando aqueles setores.
(Harvey, 2003, OFFE, 1989, O’Connor, 1977) As privatizações e a financeirização da economia
criaram maior concentração, apoiadas pela informática. As iniquidades projetam‐se na
sociedade sob a forma da revolução química que tem fábricas automáticas de drogas, ao mesmo
tempo em que garante a produção agrícola para a alimentação processada da população
humana e animal.
Harvey (2003, 2012) apresenta então a tese de que atualmente ambiente construído, a
urbanização, a reurbanização, com obras de infraestrutura urbana, mobilidade, rodovias e
terminais no espaço periurbano são a “bola da vez” no processo de acumulação. Ele, ao mesmo
tempo apresenta os espaços da moradia urbana e periurbana como focos de poder popular,
social, que pode volta‐se à construção de novas formas de viver, além, a par dos negócios da
cidade. Nossa reflexão indica que essa análise materialista histórica e geográfica se articula com
a visão proposta por Odum (2014), das cidades como tecnoecossistemas ‐ ecossistemas abertos,
modificados e ampliados com estruturas/sistemas artificiais do engenho humano, atualmente
com alta entropia. onde vive a grande maioria dos seres humanos, em especial em nosso país.
É preciso considerar os efeitos sinérgicos ambientais e demográficos da ocupação humana
disseminada no território. No caso brasileiro somam‐se os problemas socioambientais
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decorrentes do passado colonial e da posição da periferia do sistema capitalista, aos desafios
contemporâneos já vividos pelos países desenvolvidos. (Acselrad et ali, 2004)
2

PLANEJAMENTO: PARA QUEM?

O Brasil vem trilhando com 50 anos de atraso, um caminho para constituir uma cultura de
planejamento público e respeito às leis pelas empresas e grupos sociais. O Estatuto das Cidades,
aprovado em 2001, torna obrigatório o Plano Diretor nos municípios com mais de 20000
habitantes. Mas nessa época mais de 70% dos brasileiros já estava nas cidades, grande parte
com baixos níveis educacionais, desprovidos de cidadania e despolitizados.
Recentemente foram aprovadas importantes legislações federais relacionadas ao espaço
urbano que fortalecem o município como elemento de implementação das políticas. (Bueno,
2011) Todas apresentam potencialidade para o desenvolvimento de ações de adaptação do
ambiente urbano com maior justiça ambiental. Resta saber se sua implementação dará conta
dos passivos e déficits existentes, ao mesmo tempo em que se aumenta o patamar de qualidade
dos padrões de nossas políticas. O meio ambiente urbano ‐ a cidade ‐ é pulsante, dinâmica,
contraditório e processual.
A Lei federal 12305, de 2010, aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Institui a
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos através da logística reversa. A lei cria
metas para eliminação de lixões e ampliação da reciclagem e instrumentos de planejamento
como planos estaduais, municipais, intermunicipais e metropolitanos, além dos planos de
gerenciamento para particulares. Os municípios deveriam encerrar os lixões até agosto de 2012,
o que não aconteceu em quase 50% dos municípios. Mas a lei não previu sanções.
Em 2012 foi aprovada a lei 12608, sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que
preconiza a sistematização de mecanismos de alerta, atendimento a desastres através de
estruturas locais. Ela modificou o Estatuto das Cidades, criando a exigência de que os municípios
que pretendam ampliar os perímetros urbanos elaborem estudos geotécnicos prévios, mapeiem
áreas de risco e que, nas zonas residenciais previstas, incluam a moradia popular. No mesmo
ano a Lei no 12.587 instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU. O artigo 24
definiu o Plano de Mobilidade Urbana como o instrumento de efetivação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana. As cidades com população superior a 20 mil habitantes devem elaborar seus
planos no prazo de três anos (até 2015).
O Decreto federal 7217 de 2010, regulamenta a lei federal 11445 de 2007, sobre a Política
Nacional de Saneamento. O saneamento é entendido como abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma
adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Planos municipais de saneamento
deveriam ser elaborados até 2014, mas novo decreto os postergou para dezembro de 2015.
A 29 de dezembro de 2009 foi aprovada a lei 12187 da Política Nacional para as Mudanças
Climáticas, que cria instrumentos de implementação do Plano e programas decorrentes em
diversos ministérios, como os planos setoriais como Plano Setorial de Transporte e de
Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima e o Plano Setorial da Saúde para
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. Mas os investimentos federais em transporte, para
a Copa de Futebol de 2014 em 12 metrópoles e as Olimpíadas no Rio de Janeiro, não
consideraram monitoramento e redução da poluição do ar. Além disso, realização destas obras
colidiu com os direitos à moradia de milhares de pessoas que estavam no caminho destas obras,
como demonstram as constantes denúncias.
A principal contradição desta fase do planejamento das políticas públicas é a desconsideração
objetiva sobre a universalização abrangendo populações que vivem fora dos preceitos da
propriedade privada – posseiros e ocupantes de terrenos públicos e privados – que não tem
seus direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário e onde a realização de investimentos, na visão
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do Direito Administrativo, é proibida. Na implementação de ações para saúde pública,
saneamento e recuperação do ambiente urbano, há pontos nodais nos quais fragilidades
socioambientais e ausência de direitos se encontram ‐ assentamentos precários, com
infraestrutura e serviços incompletos. Moradias autoconstruídas ou construídas sem projetos
tem instalações e condições de conforto disfuncionais ou precárias.
O planejamento territorial urbano e periurbano, não se baseou em condicionantes topográficos,
geomorfológicos e geoecossistêmicos na definição do parcelamento, uso e ocupação do solo. E
mesmo os planos e legislações mais recentes apresentam um descompasso entre o
conhecimento científico sobre as dinâmicas territoriais e as regras aprovadas pelo poder
legislativo e operadas pelo executivo. O mesmo se pode afirmar sobre o desempenho das
edificações. Nesse caso os regulamentos geométricos somente em 2013 passaram a ser
relacionados ao desempenho efetivo, através da Norma Brasileira 15575.
O que se verifica é a dimensão do parque edificado sem a realização de projeto, executado ou
modificado em desacordo com projetos e sobretudo, com a legislação (Fig. 1). É importante
considerar que essa característica envolve a cidade formal e os assentamentos precários (Fig.
2).

Figura 1. Bairro de população de baixa renda com favelas, loteamentos irregulares e, ao fundo, padrão da
verticalização dos conjuntos habitacionais recentes. Campinas/SP. (Bueno, 2013)

Figura 3. Bairro de classe média e alta sem área permeável ou vegetada nos lotes, em verticalização comprometendo
a insolação das edificações existentes. Campinas/SP (Laura Bueno, 2013)

Os modelos espaciais refletidos na legislação urbanística e edilícia, mais do que responder às
diferentes necessidades e desejos dos grupos socioculturais, correspondem
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preponderantemente a diferenças socioeconômicas e aos desejos de segregação das forças
hegemônicas, através de relação entre preço e padrão espacial do espaço‐mercadoria –
tamanho dos lotes, larguras das vias e calçadas, exigências de implantação e execução das
edificações – infraestrutura , arborização, recuos, área construída, acabamento.
Esses modelos, por serem idealizados, não correspondem ao ambiente construído‐ histórica e
socialmente construído. Boa parte do estoque habitacional brasileiro, assim como de parte das
edificações comerciais e de serviços locais, de pequeno porte, tem sido construídas sem apoio
do conhecimento dos arquitetos urbanistas e engenheiros. A classe trabalhadora
economicamente integrada, através da poupança e do crédito para materiais de construção,
tem realizados esse ambiente construído. Ermínia Maricato, em documentário realizado em
1978 (Fim de Semana) já havia registrado essa característica do ambiente construído brasileiro.
Nogueira (2013) mais de trinta anos depois, depara‐se com o mesmo fenômeno:
“Sem assistência técnica, são pouco os autoconstrutores que conseguem criar soluções
construtivas criativas e aproveitar bem o espaço disponível. Na grande maioria das situações, há
uma carência geral de conhecimento de construção tanto no que se refere à escolha e ao uso
correto de materiais quanto ao domínio das técnicas construtivas”.
O mercado de materiais de construção no Brasil modernizou‐se, internacionalizou‐se, com a
entrada de sofisticados produtos de grandes multinacionais (para os quais são pagos royalties),
mas seu uso e a decisão sobre a implantação da edificação no terreno e a organização do espaço
fica sob a responsabilidade do morador e dos pequenos construtores, por ele contratados.
Assim, ocorrem muitas patologias, tais como alta impermeabilização do solo, falta de espaço
livre entre edificações, infiltração e umidade, baixa ou excessiva insolação, com decorrente
necessidade de iluminação e climatização artificial.
Mesmo os resultados dos processos formais, sobretudo produzidos pelas empresas que
trabalham em desenvolvimento urbano seguindo as normas legais, apresentam resultados que
estão longe de satisfazer as necessidades humanas–individuais e sociais. Os modelos formais
tem produzido verticalização deteriorando as condições das edificações próximas, geralmente
residenciais, que ficam sem privacidade e sem a insolação adequada por estarem na área de
sombra. Há alta impermeabilização do solo, preponderância de áreas com alta amplitude
térmica, tendência ao uso de iluminação e climatização artificial, escassez de espaços livres e
públicos, infraestruturas inadequadas, que aumentam o risco de impactos negativos
relacionados às consequências de eventos climáticos extremos nas cidades, bem como sua
maior dependência de insumos externos e distantes (energia, água, materiais de construção e
abastecimento de forma geral).
Não é mais necessário haver expansão das cidades ‐ transformação de áreas rurais (com
atividades agropastoris ou com vegetação regenerada) em áreas urbanas – para moradia de
baixa ou alta densidade, para altas ou baixas rendas, empreendimentos industriais e comerciais.
Essas áreas periurbanas, entretanto, já recebem os impactos (dos fluxos sociais, de matéria e
energia) das cidades existentes. O crescimento demográfico está baixando e há muitas áreas
ociosas a serem reocupadas, com descontaminação, reabilitação e requalificação no tecido
urbano. E precisamos destas áreas para alimentação (verdes) e microclima urbano.
Assim, qualquer novo empreendimento deve passar por avaliação socioambiental criteriosa e
transparente, pois geralmente é questionável. O planejamento urbano de interesse público
deve tratar as áreas rurais, as áreas periurbanas – com cuidados e visão de futuro radical. Há,
portanto, a necessidade de uma reforma política que garanta que os interesses sociais, coletivos
sejam preponderantes em comparação aos interesses econômicos, que travestidos de criação
de emprego e de impostos, se passam os interesses privados por interesse público das políticas
urbanas. Como serão eleitos gestores e contratados profissionais que façam isso? Como se dará
o controle social destes processos?
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3

A ÁGUA NO MEIO URBANO

A saúde pública recomenda 100% de atendimento, separando‐se os esgotos das águas pluviais.
Pesquisas registram que grandes obras setoriais tem forte poder destrutivo sobre processos
ecossistêmicos do metabolismo urbano. (Name & Bueno, 2013; Tucci, 2006; Andrade &
Blumenschein, 2012).
No que diz respeito à drenagem urbana, a canalização de córregos, rebaixamento de lenços
freático, enterramento de nascentes proliferaram na urbanização, reduzindo em muito a
presença das águas do sistema hídrico e pluviais no meio urbano. Somente no final do século XX
a engenharia se volta ao manejo das águas urbanas. (Tucci, 2006)
No Brasil, o déficit de serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotos domésticos,
somou‐se à mudança da composição dos efluentes de esgotos domésticos, que atualmente
trazem elementos não retirados durante os tratamentos convencionais. Os processos de
tratamento de água desenvolvidos no século XX levaram à falsa ideia de que, independente da
poluição da água bruta, retirada dos mananciais, o tratamento convencional tornaria essa água
potável, viável para abastecimento público. Mas o uso de produtos químicos de toda ordem,
que entraram no dia a dia da população e dos processos produtivos, como organofosfatos e
organoclorados, compostos benzênicos, fenóicos, ésteres do ácido ftálico, aromáticos
polinucleares, não são removidos pelo tratamento convencional. (Rebouças, 2006) Assim,
grande volume da água bruta usada para abastecimento está contaminada de elementos que
podem trazem impactos na saúde humana, já comprovados, ainda pouco conhecidos em
profundidade. Por isso as fontes de água para uso humano precisam estar protegidas da
atividade urbana e da atividade agrícola, em áreas florestadas. São áreas de uso comum, commons,
esse é outro desafio sociopolítico. A Constituição e legislação regulamentar posterior congelam o estatuto
da propriedade privada. Assim, não há criatividade no controle coletivo e no acesso social.

No século XXI a ciência empírica da elaboração de tecnoecossistemas mais sustentáveis se volta
à aplicação dos estudos sobre os processos naturais e deverá seguir os preceitos do Urbanismo
ecológico (Mostafavi, 2012) O chamado hidrograma ecológico é proposto para estudo, design e
dimensionamento. Procura‐se estimar as vazões e a as formas de ocupação do leito maior que
devem garantir segurança para inundações periódicas e, ao mesmo tempo, para a fauna
aquática reproduzir‐se. (Andrade & Blumenschein, 2012). Compreender e aplicar esse processo
em planejamento e projeto implica em planejamento temporal e territorial, conforme as bacias
hidrográficas, e suas subdivisões – sub‐bacias, micro‐bacias, áreas de drenagem.
Kushual & Belt (2012) destacam quatro dimensões espaciais e temporais na análise e proposição
de ações em bacias urbanas: montante‐jusante dependente da amplitude topográfica,
transversal ao talvegue que possibilita o lançamento da poluição difusa nas águas, vertical, a
depender da infiltração pluvial e dos vazamentos de outras redes, como esgotos, combustíveis,
alcançando o curso d´água e a dimensão temporal, do ritmo da urbanização e intensidade das
transformações dos canais e terrenos naturais.
Novas formas de manejo das águas são integradas a plano e projetos integrados, para gestão
integrada. A insolação, ventilação, redução da poluição sonora e incômodos pedem pé direito
mais alto, implantação que garanta ventilação cruzada, arborização alta para efeitos sonoros –
bom projeto com garantia de execução e manutenção continuada.
O abastecimento, esgotos, resíduos e drenagem devem ser controlados no lote ou quadra. As
águas pluviais do lote não podem ser lançadas diretamente nas vias. O lote ou quadra devem
ter estruturas artificiais de controle para reproduzir as vazões e tempos de escoamento mais
próximos à situação anterior. As águas pluviais escoadas na primeira hora a vazão média da área
antes da urbanização. Maiores lançamentos geram taxas de serviço. A regra é infiltrar, retardar
o fluxo, conter (em espaços adequados) as águas.
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A avaliação de intervenções em assentamentos precários mostra que para universalizar o
saneamento é preciso implementar formas de acesso aos serviços com reconhecimento dos
padrões espaciais ‐ uma adequação processual. A gestão das vias públicas e coletivas (do
esgotamento condominial, valas de infiltração, coletores de poluição difusa nas bocas de lobo)
com estruturas devem ser de responsabilidade das empresas de saneamento.
Integra‐se as formas de uso e ocupação – loteamento, condomínio, usos mistos, usos lucrativos,
posse regular, irregular, cessão, compra pronta, construída aos poucos – conforme condição
locacional ‐ encostas, baixios, áreas periurbanas, periferias e áreas centrais.
A chamada infraestrutura verde apresenta grandes avanços conceituais e já se pode verificar
alguns resultados em termos de qualidade ado ambiente urbano. Mas, as contradições não
podem ser obscurecidas, sob pena de apresenta‐la como uma panaceia para os problemas
sociais. A sua aplicação como exigência para o “munícipe” tratado homogeneamente, sem
diferenciar setores econômicos que lucram com o desenvolvimento urbano, e os recursos
econômicos e culturais dos diferentes grupos sociais pode trazer uma ampliação das
desigualdades. As ações envolvem restrições e penalizações à população diferenciadamente,
como a retirada de pessoas e áreas de risco, e das áreas de preservação permanente (APPS). A
socialização dos custos do reflorestamento de margens, piscinões, mais dispositivos e mais
limpeza da drenagem, favorece os grupos sócias e empresas que se beneficiaram historicamente
dos modelos espaciais predatórios. A exigência de taxas de infiltração maiores nas normas,
novos componentes (cisternas, telhados verdes, etc), sem financiamento e subsídio transforma
a arquitetura e urbanismo ecológico em mais um produto para poucos. O aumento de impostos
e taxas para os padrões convencionais vai onerar o cidadão comum, socializando‐se os custos.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que tem sido propostas e até aprovadas novas regras
voltadas ao setor privado, as prefeituras não praticam a arquitetura e urbanismo ecológico nos
edifícios e espaços públicos (nem mesmo os dispositivos de infraestrutura verde) devido à
prática de contratação de projetos e obras setoriais e por menor custo, assim como pelo
crescente corte de custos de operação e manutenção.
Pesquisas prospectivas indicam que ações precisam ser planejadas e projetadas conforme micro
bacias onde se localizam os bairros prioritários ‐ adaptação do metabolismo urbano para mais
justiça social ‐o que implica adoção generalizada de tecnologias sociais para práticas ecológicas,
como retenção e reuso das águas, permacultura, agricultura urbana, esgotamento condominial
e arborização. Sua evolução/adaptação deve buscar observar e recriar artificialmente os
processos naturais.
Não pode ser considerado “natural” no meio urbano haver mal cheiro nas bocas de lobo e nos
córregos durante o período de estiagem. Isso é sinal de esgotos lançados na rede pluvial. Os rios
e córregos urbanos podem tornar‐se bonitos e aprazíveis aos moradores da cidade? Será preciso
atuar naqueles pontos nodais nos quais fragilidades socioambientais, a degradação e a ausência
de direitos se encontram ‐ assentamentos precários, com infraestrutura mal projetada e serviços
incompletos. A implantação destas melhorias envolve adequação do estoque habitacional,
adequação e complementação da urbanização dos bairros, melhoria da renda e da educação
(formal, cidadã, sanitária, ambiental). As necessárias demolições de moradias em risco precisam
estar articuladas à construção de moradias com qualidade e de acordo com as características
dos removidos. A visão processual, integrada, sistêmica implica em agir em pequenos
compartimentos ambientais nos quais se consiga reduzir a dissipação e diluição de poluentes no
ar, água e solo, devido à importância do escoamento superficial no meio urbano. Dessa forma é
possível reduzir a poluição difusa e seu impacto na qualidade das águas urbanas. A qualidade
das águas em um curso d´água urbano depende de haver redes de esgotamento, coletores‐
tronco e ETEs, de redução da poluição difusa e haver manutenção e limpeza urbana ‐ universal,
abrangente.
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No Brasil, conforme a legislação de APPs nas cidades é proibido chegar perto ou mesmo ter
visibilidade ao curso d´água. Sandra Soares de Mello cunhou a expressão “intangibilidade das
apps“ (Mello, 2005). Essa norma alimenta a sensação de perigo e conflita com segurança pública.
Essa enorme diferença entre a lei e a realidade, torna difícil e fragmentada, pois sempre
questionada por algum setor uma ação de longo prazo – o que essa realidade requer. (Denaldi,
2013; Martins, 2006) As pessoas que moram precariamente próximas aos cursos d´água tem
dificuldade de imaginar outra convivência com os sistemas naturais na cidade, pois muito
degradados. Os ambientalistas têm dificuldades de olhar a cidade como parte da natureza. Os
sanitaristas afirmam que a universalização é viável, sem perceber a inviabilidade legal de ampliar
as redes sem entrar em propriedade privada ou terrenos em litígio, sem considerar atender
construções irregulares. Setores econômicos querem a cidade como uma máquina para a
circulação de veículos e mercadorias.
Esse é o desafio. O que se pode fazer? Como melhorar a qualidade da água da rede hídrica que
passa pela cidade? Como transformar essa realidade histórica e em andamento e ao mesmo
tempo melhorar a vida –não só do “cidadão” que tem capacidade de pagar pelos serviços
urbanos fornecidos pelas parcerias –público –privadas, mas daquele que mora precariamente?
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de recuperação ambiental urbana e adaptação do ambiente urbano aos novos
desafios colocados pelas mudanças climáticas e novo perfil das necessidades sociais implica em
planejamento temporal e territorial. A unidade espacial bacia hidrográfica (com suas subdivisões
– sub‐bacias, micro‐bacias, áreas de drenagem) – é operacional e didaticamente adequada para
essas mudanças. Será um processo participativo de elaboração de projetos integrados,
planejamento de investimentos para ações e obras.
O planejamento desses programas por sub bacia gera resultados palpáveis que ampliam o apoio
da sociedade à sua continuidade. Mas sem ampliar os programas de caça‐esgoto e de redes de
esgoto condominial não há perspectiva para melhorar a qualidade das águas. Integra‐se as
formas de uso e ocupação – loteamento, condomínio, usos mistos, usos lucrativos, posse
regular, irregular, cessão, compra pronta, construída aos poucos –conforme sua condição
locacional e do sítio ‐ encostas, baixios, áreas periurbanas, periferias e áreas centrais, com seu
reajustamento fundiário.
Mas a precariedade é ilegal, segundo o mundo abstrato da lei e da ordem. Fere leis e códigos de
parcelamento e edificação. Segundo muitos advogados destas empresas e de prefeituras, o
esgoto condominial‐ passar rede (dinheiro público) que tem que ser mantida pelo
concessionário ou poder concedente em terreno privado– é ilegal. Assim a universalização
inviabiliza‐se, pois os poucos assentamentos atendidos geram processos administrativos e
jurídicos burocráticos e demorados, procurando formalizar uma regularização negada pela
formalização legal.
Os gestores, com o objetivo de aumentar lucros em empresas públicas mistas ou diminuir gastos
públicos não retornáveis sob forma de impostos ou taxas, são coniventes com essa tese, e se
recusam a fazer essas ações. Engrossando na prática o coro contra o direito universal à cidade
saudável e sustentável, somam‐se engenheiros e arquitetos que consideram esses
investimentos um desperdício, já que muitos destes assentamentos mais dia menos dia vão ser
regularizados (demolidos e reconstruídos conforme a paisagem comum) ou removidos, para
bem longe.
A atual “crise da água” nas metrópoles de São Paulo ‐ região mais rica, industrializada e
urbanizada do país ‐ apresenta um desafio. Falta de água, racionamento, tarifas diferenciadas,
aumento do mercado de água engarrafada, perda de áreas públicas, jardins e pomares ‐ sem
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que ainda o acesso seja universal terão a consequencia de sempre: redução do acesso e
aumento do custo para os mais pobres e “mal” localizados.
Enquanto isso, mantemos nossos índices de doenças transmissíveis pela água, e temos de ver e
sentir o odor das águas urbanas.
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ABSTRACT: Forecasting what might occur in our planet up to the end of this century is indeed
very worrying: the exhaustion of fossil fuels; the world population and food production peaks;
hunger; pollution; among others. The existing cities certainly will have to be regenerated or
rethought, this leading to the design of a new type of human settlements. The ecological
footprint of the majority of cities reveals that both the present logistics of food transportation,
as the way of producing it, usually in an intensive way in very large areas, by large located very
far from the consumers, determine considerable environmental impacts. Such problems are
aggravated when considering large cities. This paper refers to some design spatial patterns that
could be employed to reduce the impact of such scenarios. Central to this, is the understanding
that food provision cannot be dissociated from context determined by the scale and the spatial
distribution of human settlements, when we aim at a human habitat with a higher degree of
resilience and sustainability.
Keywords: urban agriculture, small municipalities, spatial patterns, ecological footprint,
sustainability.
RESUMO: São muito preocupantes os cenários hoje construídos para uma série de eventos de
ocorrência provável até o final do presente século: esgotamento de recursos fósseis; pique da
população mundial; pique da produção de alimentos; fome; poluição; etc. As atuais cidades,
muito provavelmente, terão que ser, ou restauradas, ou repensadas, isto implicando no projeto
de novos assentamentos humanos. A pegada ecológica da maioria das cidades aponta, como
fator de grande impacto, tanto a logística atual de transporte de alimentos, quanto a forma de
sua produção, concentrada em extensas áreas, em geral situadas a grandes distâncias dos
consumidores. Tais problemas são agravados quando no suprimento às grandes cidades. Este
trabalho aponta para padrões espaciais que poderão ser empregados para abrandar a gravidade
de tais cenários, tanto de forma de produção de alimentos, quanto da escala e distribuição de
assentamentos humanos, de modo a conferir uma maior resiliência e sustentabilidade à espécie
humana.
Palavras‐chave: produção urbana de alimentos, pequenas municipalidades, padrões espaciais,
pegada ecológica, sustentabilidade.
1

INTRODUÇÃO

Passados mais de quatro décadas do alerta feito pelo Clube de Roma, em 1968, constituído por
cientistas, industriais e políticos, e que resultou na publicação “Os limites do crescimento”
(Meadows et al, 1972), e mesmo que as preocupações com a sustentabilidade da espécie
humana façam parte do nosso cotidiano, mudanças efetivas são dificilmente perceptíveis. A
população planetária continua a crescer, com indicativos de que ultrapassaremos a marca dos
10 bilhões bem antes do final do século; a poluição do ar, solo e águas cresce a um ritmo talvez
superior ao da população; o consumo de recursos energéticos não renováveis também cresce
de forma análoga. Tal quadro inevitavelmente nos conduz a uma indagação: a persistir este
quadro, francamente degenerativo (Lyle, 1994), como iremos suprir alimentos, em quantidade
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e qualidade, no futuro não muito distante, de algumas décadas; ou seja, de apenas uma
geração?
Uma das ferramentas mais utilizadas para a avaliação deste quadro é a Pegada Ecológica
(Wackernagel & Ries, 1996), que identifica as áreas ecologicamente produtivas de terra e água,
expressas em hectares globais (gha), necessárias para sustentar uma determinada população
(incluindo a planetária), considerando os recursos materiais e energéticos por ela gastos. Uma
atualização da pegada ecológica planetária é realizada a cada dois anos, desde 1998, pela ONG
WWF (2014), apontando, inclusive, as áreas sendo gradualmente degradadas.
Na escala de aglomerados urbanos, um dos trabalhos mais completos de cálculo da pegada
ecológica foi realizado pela Best Foot Forward (BFF, 2002), empresa de consultoria em
sustentabilidade, para a área da Grande Londres, à época com 175 mil hectares e 7,4 milhões
de habitantes, tendo como referência o ano 2000. A pegada ecológica de cada habitante de
Londres foi calculada como sendo de 6,63 gha. O estudo apontou que este valor não era muito
distinto do valor médio de pegada ecológica de cada residente de todo o Reino Unido, de 6,3
gha. O estudo também assinalou que o consumo de materiais e a geração de resíduos era
responsável por 43% da pegada ecológica, enquanto que os alimentos eram responsáveis por
41% da pegada, alcançando 2,8 gha. O estudo ainda destacou que, do total de 6,9 milhões de
toneladas de alimentos consumidos pelos londrinos, 81% (5,585 milhões ton, correspondendo
a 0,94 ton/hab) era originário de fora do Reino Unido.
Este estudo mostra a significância do impacto do tópico “alimentos” sobre a pegada ecológica
individual e resultou em uma série de estudos desenvolvidos pela Linha de Pesquisas em
Edificações e Comunidades Sustentáveis, da área de Construção (NORIE), do Programa de Pós‐
Graduação em Engenharia Civil, a partir de 2000. Dada a limitação de pessoal para a realização
dos estudos, normalmente envolvendo apenas a estudantes de pós‐graduação e de graduação,
bem como a escassez de recursos para realizá‐los, o NORIE optou por centrar esses estudos em
pequenas municipalidades: inicialmente em Nova Hartz (Brito, 2003), hoje com cerca de 18 mil
habitantes, e posteriormente, em Feliz, com aproximadamente 13 mil habitantes. Os estudos
visaram, simultaneamente, caracterizar a pegada ecológica de cada municipalidade, e buscar
identificar diretrizes que pudessem ser empregadas em cada local, visando a sua diminuição,
com consequente avanço em direção à sustentabilidade. Muitas destas diretrizes foram
inspiradas em Christopher Alexander e seus padrões, encontráveis em sua obra ‐ A Pattern
Language (Alexander, 1977). Este trabalho apresenta alguns dos resultados obtidos e os padrões
de Alexander que podem conduzir a uma redução na pegada ecológica e se focaram na
municipalidade de Feliz, onde diversos estudos foram desenvolvidos nos últimos 10 anos.
2

PADRÕES ESPACIAIS, PEGADA ECOLÓGICA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

De acordo com Sassi (2006), os alimentos, além de ocupar extensas áreas para sua produção,
também requerem uma quantidade significativa de energia para o seu transporte. Conforme a
autora, nos Estados Unidos os alimentos viajam, em média, de 2.500 a 4.000 km em seu
deslocamento desde as zonas de produção até a mesa dos americanos. Além disso, as atuais
práticas agrícolas, baseadas em pesticidas e fertilizantes, afetam a saúde humana, contaminam
a água e reduzem a biodiversidade.
Portanto, para se fortalecer a economia agrícola de cada local, e reduzir as emissões de gases
de efeito estufa decorrentes do transporte, dever‐se‐ia dar preferência à produção local de
alimentos, e encorajar a produção orgânica. A mudança para uma agricultura orgânica, além de
não reduzir os níveis de produtividade, é mais eficiente no uso da energia. Melhor ainda seria o
cultivo de alimentos orgânicos na própria propriedade das pessoas, trazendo benefícios
psicológicos e contribuindo para a educação ambiental, por meio da aproximação do homem
com o meio ambiente (Sassi, 2006).
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Tal visão também é compartilhada por Lyle (1994), segundo o qual, em um futuro regenerativo,
ao invés de monoculturas, haverão culturas diversificadas; as plantações serão combinadas com
árvores, animais e pequenas reservas, interligadas por corredores ecológicos; os limites
conterão zonas de transição; a mão do homem não interferirá no desenvolvimento natural. O
homem se tornará, fisicamente e intelectualmente, parte da paisagem e a paisagem deixará de
ser uma colcha de retalhos e passará a ser um contínuo. Também para Lyle (1994), na busca da
sustentabilidade é imperativa a promoção da produção urbana de alimentos.
Poder‐se‐ia perguntar, particularmente em função de o tema usualmente não ser abordado em
cursos de arquitetura e engenharia: mas quão produtivas são, ou deveriam ser, as áreas
urbanas? Ou, colocando de outro modo, e mais objetivamente, que área de terra seria
necessário alocar para o atendimento de nossas necessidades em alimentos?
2.1

Os padrões de Christopher Alexander

Tais questões, assim como outras, associadas ou não à produção de alimentos, têm direcionado
vários estudos desenvolvidos no NORIE, envolvendo a temas (uso do solo, morfologia urbana,
gestão de resíduos, etc.) com inúmeras conexões entre si. Assim acontece, também, em três
disciplinas ministradas no NORIE: Desempenho do Ambiente Construído, Projetos
Regenerativos e Engenharia Urbana Sustentável. Além de terem como objeto de estudo a
municipalidade de Feliz, elas têm em comum, o fato de a cidade ser tratada como um sistema
complexo, e de adotar, entre suas referências, a obra “A Patttern Language” (Alexander et al.,
1977), o que tem se mostrado muito útil e inspirador.
Os autores, por meio da abordagem de patterns (que, no Brasil, têm sido referidos como
padrões), reforçam a importância de se considerar “o todo” de um projeto, não o dissociando
em partes, bem como de se contemplar a interação entre pessoas e ambientes. A obra propõe
que a associação de um conjunto de padrões, compondo uma linguagem, poderia determinar a
estrutura do espaço urbano, segundo as intenções de cada projetista e sob uma visão
totalizadora e integradora (Moehlecke, 2010).
Alexander, na introdução da obra acima referida, afirma: “Uma Linguagem de Padrões
representa uma maneira de se construir e projetar”. A linguagem identifica padrões em
diferentes escalas: desde a escala de uma região; até a de detalhes construtivos, como os
associados a pisos, escadas, janelas, etc. Cada um dos 253 padrões constituintes da linguagem
foi identificado pelos autores, no decorrer de um longo período de observações, no mundo real,
por suas características espaciais, tendo por referência lugares bem sucedidos. Por se tratar de
uma solução flexível, de caráter intemporal, a obra tem se constituído uma referência, mesmo
para questões atuais, inclusive para o incipiente tema da sustentabilidade (Moehlecke, 2010).
2.2

Os padrões de Christopher Alexander aplicados a assentamentos humanos

Em função da interconexão entre os padrões, é muito difícil tratá‐los isoladamente, ou apenas
“pinçar alguns”, como nos obrigamos a fazer neste trabalho, pelo fato de este ter uma extensão
limitada. Isto nos obrigou a nos restringirmos àqueles associados à produção de alimentos, na
escala da municipalidade. Moehlecke (2010), em sua dissertação de mestrado no NORIE, por
exemplo, buscou identificar na obra de Alexander et al. (1977) os padrões urbanos relacionados
a princípios de sustentabilidade, na busca por estratégias de intervenção que pudessem
conduzir assentamentos humanos a uma condição de maior sustentabilidade. Nessa busca, ela
identificou nada menos que 108 padrões, dentre os 253 padrões constantes na obra!
No presente trabalho referiremos apenas cinco padrões. Não se pretende propor que estes
sejam os mais relevantes. Eles foram selecionados, aqui, pelo fato de poderem ser relacionados
a alguns dos trabalhos sendo desenvolvidos em nosso “laboratório”: a municipalidade de Feliz.
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2.2.1

Padrões aplicados ao uso do solo

O padrão 3 ‐ City country fingers, da obra de Alexander et al. (1977) propõe que a urbanização
dispersa destrói a vida e torna as cidades insuportáveis. Os autores mencionam que as pessoas
se sentem confortáveis quando têm contato com o campo e com áreas agrícolas, acesso a
plantas selvagens e a pássaros e outros animais. Ao mesmo tempo, é apontado que a cidade
torna a vida agradável somente quando ela contém uma grande densidade de interações entre
pessoas e trabalho e oferece diferentes opções quanto a formas de se viver. Com base nisso,
entendem que as cidades deveriam possibilitar o fácil acesso a áreas naturais e, para que esta
interação ocorra, a cidade deveria ser contínua, não interrompida. Recomendam, por isto, que
se mantenham entrelaçadas as faixas de solo urbano e rural, deste modo entrelaçando campo e cidade,
mesmo em centros urbanos.

Já, em seu padrão 4 (Agricultural valleys), os autores referem que a melhor terra para a
agricultura costuma ser, também, a melhor para as edificações. No entanto, explicam que a
quantidade de tais terras é limitada e que, uma vez destruídas, são requeridos séculos para a
sua regeneração. Por isso, recomendam que os vales agrícolas sejam preservados para o cultivo
e que sejam protegidos de qualquer urbanização que possa destruir ou comprometer a
fertilidade do solo. Adicionam, ainda, que mesmo que tais vales não estejam sendo cultivados,
eles deverão ser protegidos, destinando‐os a fins agropecuários, a parques ou a áreas
preservadas.
O padrão 6 (Country towns) identifica a cidade grande a um grande ímã. Disso resulta ser
imensamente difícil que as pequenas comunidades urbanas permaneçam vivas e saudáveis,
diante do crescimento urbano central. Comentam os autores que não é apenas o oferecimento
de empregos o que força as pessoas a migrar para as grandes cidades; mas, também, a busca
por informação, por uma forma de conexão com a cultura. Portanto, os autores recomendam
que sejam preservadas as pequenas comunidades, ali mesmo onde elas se encontram, e que se
encoraje o crescimento de novas pequenas cidades, com populações entre 500 e 10.000
habitantes; que estas sejam inteiramente circundadas por áreas rurais e distanciadas de, no
mínimo, 15 quilômetros de cidades vizinhas de mesmo porte. Também deverá estar presente a
preocupação em se proporcionar, a cada uma destas comunidades, o que for necessário para a
instalação de indústrias no local, de modo que elas não venham a constituir tão somente
dormitórios para pessoas que trabalhem em outros locais, mas que sejam verdadeiras pequenas
cidades, capazes de dar sustento ao conjunto da vida.
No padrão 29 (Density rings), os autores mencionam que as pessoas querem estar próximo de
lojas e dos locais de oferta de serviços; tanto por conveniência, como por serem estimulantes.
Ao mesmo tempo, as pessoas querem estar distantes do burburinho dos locais de oferta de
serviços, para desfrutar de quietude e proximidade a áreas verdes. O exato equilíbrio desses
dois desejos varia de pessoa para pessoa, mas, em síntese, é o equilíbrio desses dois desejos o
fator determinante para o gradiente de densidade de moradias que deve ser buscado em um
bairro. Com base nisso, os autores sugerem que a partir da definição da localização do núcleo
de uma comunidade, sejam definidos anéis de densidade decrescente de moradias, circundando
este núcleo.
2.2.2

Padrão associado à produção domiciliar de alimentos

Alexander et al (1977), em seu padrão 177 (Vegetable Garden), propõem que, se interessada
em participar da busca por uma maior saudabilidade urbana, cada família deveria cultivar os
vegetais necessárias para o seu sustento. Os autores mencionam como sendo “coisa do
passado” pensar que esta atividade seja apenas um hobby para entusiastas; segundo eles, o
cultivo de vegetais deveria ser encarado como constituindo parte fundamental da vida humana.
Explicam, ainda, que os legumes e verduras constituem os alimentos mais essenciais, sendo os
únicos inteiramente capazes de sustentar ao ser humano e que, para a produção dos vegetais
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necessários para alimentar uma família de quatro pessoas, ao longo de um ciclo anual, somente
se requer um décimo de um acre (o equivalente a 404,7 m2). Assim, recomendam a reserva de
um pedaço de terra correspondente, seja em cada jardim particular, seja em terrenos
comunitários, para esta função.
3

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FELIZ

O município de Feliz integra a mesorregião metropolitana de Porto Alegre e da microrregião de
Montenegro, possuindo uma área de 95,371 km² e uma população de 12.359 habitantes (IBGE,
2010). De acordo com os limites político‐administrativos estabelecidos, a área urbana
representa 20,4% da área do município e a área rural 79,6% (Feliz, 2012). Já, em termos de
distribuição, 76,18% da população ocupa a área urbana, enquanto a população rural
corresponde a 23,82% da população total (IBGE, 2010), definindo uma densidade demográfica
média de 129,59 hab./km²; sendo de 484 hab./km², na zona urbana, e de 38 hab./km², na zona
rural.
Vales, morros e planícies definem o relevo do município. Os montes e morros se acentuam na
área situada mais ao norte do município. As planícies, na margem do rio Caí e dos arroios,
apresentam grande fertilidade do solo. Nessas planícies predomina o cultivo de
hortifrutigranjeiros, tendo destaque a produção de morangos (Feliz, 2012).
O município está localizado entre dois importantes polos econômicos: a região metropolitana
(distante 80 km de Porto Alegre) e a Serra Gaúcha (a cerca de 50 km de Caxias do Sul), sendo
sua localização e a identificação de áreas urbanas e rurais. Segundo levantamento recente, as
indústrias do setor metalomecânico, calçadista e moveleiro contribuíram com 39,57% da
produção local; o setor de comércio e serviços, com 38,68% e as atividades do setor primário
representaram 21,71%. Este setor de atividades compreende 720 propriedades rurais no
município, que somam 4.850 ha. Nestas, a ênfase é dada ao cultivo de hortifrutigranjeiros, e à
produção de aves e suínos. A maior parte da produção agrícola do município é exportada para
Porto Alegre e comercializada na CEASA (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A.),
em grandes redes de supermercados, em mercados menores ou diretamente revendida para
bancas do centro de Porto Alegre. Quanto à produção de aves, de suínos e de leite, a maior parte
é comprada por grandes empresas do setor (Feliz, 2012).
Algumas singularidades associadas ao município de Feliz lhe dão distinção, alçando‐o a uma
condição referencial para os municípios brasileiros. Em 1998, o munícipio ganhou projeção
nacional, ao figurar como o primeiro colocado no ranking dos municípios brasileiros, em termos
de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de acordo com relatório divulgado pela
Organização das Nações Unidas ‐ ONU (Feliz, 2012). Desde então o município tem se destacado,
também, por outros resultados. Em 2010, dados do Censo do IBGE (2011) apontaram Feliz como
sendo o município com o menor índice de analfabetismo do Brasil. Os dados assinalavam que
apenas 0,95% da população adulta não sabia ler, nem escrever. Mais recentemente, o município
foi classificado como o de maior índice de desenvolvimento, no Estado do Rio Grande do Sul, e
em quinta posição no país, segundo o Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios
(ISDM), criado pelo Centro de Microeconomia Aplicada da Escola de Economia, da Fundação
Getúlio Vargas (FGV, 2012), em 2012. Atualmente, Feliz continua a apresentar altos índices de
educação, saúde e desenvolvimento, apresentando índice IDH de 0,839 e ocupando o 72º lugar
no ranking brasileiro (PNUD, 2012).
Diversos estudos foram e estão sendo desenvolvidos pelo NORIE, tendo por foco a
municipalidade (Fig. 1). Eles incluem, entre outros trabalhos, cinco dissertações de mestrado e
uma tese de doutorado, concluídos entre 2009 e 2014 (Souza, 2009; Souza, 2012; Gehrke, 2012;
Samuel, 2012; Moschetta, 2013; Kuhn, 2014). O conjunto de estudos desenvolvidos busca
identificar diretrizes que, que tanto como para Feliz, sirvam de referência para outras pequenas
municipalidades em sua busca por um maior grau de sustentabilidade.
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Figura 1: Município de Feliz, seus bairros e distritos, assim como municípios vizinhos, estando em destaque o Rio
Caí. (Souza, 2012).

4

PEGADA ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE FELIZ

No primeiro estudo realizado pelo NORIE, que buscou caracterizar a pegada ecológica associada
a alimentos no município de Feliz, Souza (2009) chegou a um valor total de 0,37 gha/hab,
resultante da soma de duas parcelas: a) uma, associada à produção de frutas, vegetais e grãos,
e de valor igual a 0,14 gha/hab; b) a segunda, associada a produtos animais, com valor igual a
0,23 gha/hab. Esta pegada ecológica, multiplicada pela população total do município, requereria
uma área total para prover alimentos à população de Feliz, à época, de 4.321 gha/hab. Ou seja,
uma área em torno de 45% da área total do município, caso seja tomada como referência de
cálculo a área total do município (9.537 ha), e supondo que toda essa área seja ecologicamente
produtiva.
A partir de então, diversos estudos foram sendo aprofundados, no sentido de se melhor
conhecer a efetiva pegada ecológica do município. Questionava‐se o por que de ser tão
diferente da pegada ecológica de alimentos da Grande Londres (talvez a mais precisamente
calculada até esta data), calculada pelo BFF como sendo 2,8 gha/ha. Ou seja, qual a justificativa
para a pegada ecológica de um londrino ser 7,5 vezes maior que a pegada de um felizense?
Em primeiro lugar, há que se considerar que nenhum dos dois valores (2,8 gha/hab e 0,37
gha/hab) corresponde exatamente à definição de pegada ecológica de alimentos. O cálculo
desta requer que se divida o consumo de um produto agrícola específico (expresso em
toneladas, por exemplo), pela produtividade específica de uma determinada área de terra
(dependente do nível de fertilidade de seu solo) para a produção deste produto (expressa em
toneladas por hectare).
No cálculo realizado para Londres foi incorporado ao valor calculado para a pegada ecológica de
alimentos o equivalente, em área de terra, toda a energia consumida para disponibilizar aos
londrinos os alimentos requeridos (incluindo transporte; energia incorporada à embalagem dos
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alimentos; uso de máquinas, equipamentos fertilizantes e agrotóxicos, requeridos na fase de
produção; energia de refrigeração, etc.).
Já, no caso de Feliz, o cálculo realizado por Souza (2009), computou a área hipoteticamente
requerida para dar sustento a todo o rebanho animal hospedado no município, assim como a
fração da área total do município destinada à produção agrícola, à época. Tal procedimento foi
adotado pela indisponibilidade de dados, tais como os disponíveis para Londres, sobre o efetivo
consumo de alimentos por parte da população do município. Diante desta aproximação
grosseira de cálculo da pegada ecológica atribuída à alimentação da população de Feliz foram
desenvolvidos estudos no sentido aprimorar o cálculo, com o objetivo de avaliar o que a
população local efetivamente estaria consumindo.
Em estudo posterior ao de Souza (2009), para cálculo da pegada ecológica de Feliz, tomando
como referência a Cesta Básica mensal, proposta pelo DIEESE (2014), Pereira (2010) chegou a
um valor de 892 metros quadrados, por pessoa; e a uma estimativa de consumo anual de
alimentos, para toda a população de Feliz, de cerca de 3.710 ton.
No estudo mais recente realizado no NORIE e associado à Análise de Fluxo de Materiais para a
cidade de Feliz, em sua tese de doutorado Kuhn (2014) aponta, apenas como importação anual
de alimentos um total de mais de 9.500 ton. Observou‐se, ademais, que, deste total, poucos
constavam da relação de produtos da Cesta Básica, apresentados no estudo de Pereira (2010).
Por outro lado, buscando identificar qual era a efetiva produção domiciliar de alimentos no
município de Feliz, uma pesquisa realizada, em 20081, pelo Grupo de Pesquisas em Edificações
e Comunidades Sustentáveis do NORIE(2008), mostrou ser significativa a produção domiciliar de
hortaliças e frutas; não apenas na zona rural, mas também na zona urbana. Foi identificado um
total de mais de 55 espécies vegetais, incluindo frutas e hortaliças, ao longo do ciclo anual (Fig.
2). Já, os produtos de origem animal, ocorriam predominantemente na zona rural do município.
94,1%
66,7%

73,5%
61,4%

73,5%

12,3%
hortaliças

frutas
ZONA RURAL

produtos de
origem animal

24,6%
5,9%
compra tudo

ZONA URBANA

Figura 2: Produção de alimentos para consumo próprio, em domicílios urbanos e rurais. ( NORIE, 2008).

Os estudos referidos mostram o quão complexo é o cálculo do que é efetivamente consumido
e produzido por uma população, mesmo que pequena como a de Feliz. Isto nos leva a retornar
ao padrão 177 (Vegetable Garden), de Alexander et al. (1977), propondo que as necessidades
alimentares de uma pessoa poderiam atendidas pelo cultivo de vegetais em uma área de,
aproximadamente 100 m2. Por muito tempo questionamos se esta diminuta área de terra seria,
efetivamente, suficiente para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Isto, até nos
depararmos com uma situação real (Urban Homestead, 2014), em Pasadena, na Califórnia. Ali,
em um terreno de 400 m2, uma família de quatro pessoas adultas, produz mais de 3 ton de
alimentos orgânicos, a cada ano, somando mais de 350 espécies de vegetais, frutas e temperos,

1

Pesquisa realizada pelo NORIE, em dezembro de 2008, compreendendo entrevistas estruturadas em 89 domicílios
do município de Feliz (2% do total de domicílios), sendo 57 na zona urbana e 32 na zona rural.
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além de contarem com um plantel de animais domésticos (galinhas, cabras, coelhos e patos). Só
as galinhas produzem cerca de 2.000 ovos por ano. Além disto, abelhas produzem 25 kg de mel.
Do total dos alimentos produzidos, 60% são consumidos pela família e 10% servem de alimento
aos animais também criados nos 400 m2 do terreno. O excedente, não consumido pela família e
animais, é vendido, resultando em um ingresso anual equivalente a cerca de vinte mil dólares.
5

PADRÕES ESPACIAIS E O USO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE FELIZ

O privilegiado e destacado desempenho do município, melhor classificado no RS, segundo o
Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios (ISDM), da FGV, fez com que buscássemos
identificar padrões de uso do solo no município, e sua associação aos padrões apontados por
Alexander et al. (1977).
Assim, buscando entender a forma de apropriação territorial pelos habitantes do município,
Souza (2012) elaborou um mapa detalhado de uso e ocupação do município de Feliz, com base
na interpretação de imagem aérea, de alta resolução, da paisagem local.
O mapa assim construído (um detalhamento daquele constante na Fig. 1) deu origem à Fig. 3,
onde se identifica que a maior parte da paisagem de Feliz corresponde a áreas de mata nativa
com exóticas (37,41%), seguida, de áreas com lavoura sazonal (20,18%), e mata nativa (11,97%).
As quadras de ocupação para uso residencial e misto representam 3,29% da área total do
município. A referência a outros* identifica áreas inferiores a 0,65% da área total do município,
sendo elas: lagos, açudes, bosque, campo transição arbustivo, lavoura perene, solo exposto,
pavilhão, cascalho/areia, áreas de extração, cemitério e parque. Este estudo, entre outros
dados, aponta que, diferentemente dos 4.321 gha/hab, sugerido no estudo inicial de Souza
(2009), a área dedicada à produção de vegetais, no município, é de 1.922 ha.
outros*
vias pavimentadas
rios/córregos
construções rurais isoladas
vias não‐pavimentadas
campo degradado
campo manejado
mata degradada
quadras ocupação residencial e uso misto
campo não‐manejado
silvicultura
arbustivo transição mata
mata nativa
lavoura sazonal
mata nativa com exóticas

286,76
36,31
111,74
114,29
121,5
135,31
197
276,69
313,27
347,83
387,38
570,13
1139,8
1922,15
3562,84

Figura 3: Identificação das áreas, em hectares, das classes do mapa de uso e ocupação do solo do município de Feliz
(Souza, 2012).

6

CONCLUSÕES

Embora este trabalho não tenha tido por objetivo o aprofundamento da aplicação dos padrões
associados ao uso do solo ao município de Feliz, pode‐se verificar o quanto e como eles
“conversam” com o padrão 177 ‐ Vegetable Garden, da linguagem de padrões.
O que, no entanto, este trabalho permite perceber é o quão difícil é se avaliar a efetiva Pegada
Ecológica associada à produção e consumo de alimentos. Assim, também, ele permite
reconhecer o potencial de, mesmo que pequenas, áreas cultivadas, como é comprovado pela
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Urban Homestead, da família Dervais, em suprir quase que integralmente às necessidades
humanas em alimentos, conforme já em 1977 Alexander e seus colegas propunham.
Só que, para fazer frente aos cenários sombrios antecipados para a segunda metade deste
século, não basta limitar a exploração deste potencial a práticas individuais e singulares em uma
comunidade. É necessário construir toda uma rede interconectada de padrões espaciais, que
certamente extrapolam aos quatro padrões associados a uso do solo apresentados neste
trabalho e que contemplam a outras dimensões de sustentabilidade, as quais, embora não
sejam assim referidas, estão presentes na linguagem de padrões.
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ABSTRACT: The paper researches the possibilities of Urban Agriculture in creating spatial
patterns for sustainable city and its role as a new perspective to connect various disciplines
sensitive to urban renewal. The urban agriculture can be practiced and easily stimulated in the
central areas of large cities, and can be a new perspective for urban design because aside from
food production, it is able to provide an aesthetic and environmental improvement of the
neighborhoods where it is inserted. It is vital that the community involved could be able to grow,
ensuring that the gardens are accessible to a wide diversity of people. The article includes an
analysis of examples in Brazil and abroad of community gardens. These systems have low direct
profitability, but have important social impacts. In addition to producing food and income, also
offer other services such as: composting, increasing green areas, improving the microclimate,
recreation and water storage.
Keywords: Urban Agriculture; Urban Design; Community Gardens; microclimate; water storage
RESUMO: O trabalho examina as possibilidades da Agricultura Urbana na criação de padrões
espaciais para a cidade sustentável e seu papel como uma nova perspectiva para a conexão com
diversas disciplinas sensíveis à renovação urbana. A Agricultura Urbana pode ser praticada e
estimulada facilmente nas áreas centrais das grandes cidades, sendo uma nova perspectiva para
o desenho urbano, pois além da produção alimentícia, é capaz de proporcionar uma melhoria
estética e ambiental dos bairros onde é inserida. É de fundamental importância que a
comunidade envolvida tenha capacidade de crescer sozinha, garantindo que os jardins sejam
acessíveis para uma grande diversidade de pessoas. O artigo inclui uma análise de exemplos no
Brasil e exterior de jardins comunitários. Esses sistemas têm baixa lucratividade direta, mas têm
impactos sociais importantes. Além de produzir alimentos e renda, também oferecem outros
serviços como: compostagem, aumento das áreas verdes, melhoramento do microclima, lazer e
armazenamento de água.
Palavras‐chave: Agricultura Urbana; Design Urbano; Jardins Comunitarios; microclimas;
armazenamento de água.
1

INTRODUÇÃO

Até a primeira metade do século XX, nos países em desenvolvimento, as zonas rurais
concentravam os maiores níveis de pobreza. Com o intenso fluxo migratório das áreas rurais
para as áreas urbanas ocorrido nesses países, houve uma inversão no sentido da pobreza. A
condição de vida nas grandes cidades degenerou, havendo uma grande necessidade de se
produzir alimentos a preços acessíveis a uma população cada vez mais desvinculada do cultivo
de alimentos (Aquino, 2002).
No Brasil percebe‐se que desigualdades econômicas e territoriais persistem, com grandes
empresas de tecnologia de ponta dominando grandes fatias da produção de alimentos
localizadas principalmente no centro‐sul do país, sendo que as regiões periféricas (Norte e
Nordeste) as principais exportadoras de mão de obra desqualificada (Guilherme, 2003). Neste
quadro de intensos embates as políticas públicas funcionariam como mitigadoras de problemas
sociais, revertendo situações conflituosas e efeitos negativos da urbanização acelerada e do
modelo econômico globalizado existente.

1991

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

Tradicionalmente os programas de Agricultura Urbana (AU) estavam sempre aliados às políticas
públicas, servindo de mecanismos para auxiliar a contenção dos efeitos negativos da
globalização e promovendo uma melhoria socioeconômica das populações em estado de risco.
No entanto também é importante ressaltar a existência de iniciativas individuais e coletivas que
não esperam o poder público para iniciar programas de AU. Aliadas a Organizações Não
Governamentais (ONGs), elas iniciam suas atividades por que acreditam que haverá uma
melhoria para sua comunidade, como será visto em exemplos de caso neste trabalho.
Entre as iniciativas mais recentes relacionadas à AU, estão as que a utilizam com uma ferramenta
de renovação urbana em bairros centrais, sendo utilizada como um local de interação de
diferentes indivíduos e até como fonte de emprego. Esta modalidade abrange sensivelmente o
campo da arquitetura e urbanismo, pois projetos paisagísticos são fundamentais para o sucesso
e manutenção destes jardins. A “macroescala estética” deve se aliar como a “macroescala
ecológica”, fazendo jardins não só produtivos como agradáveis ao olhar. Como alerta Medeiros
(2012): “A agricultura urbana, tratada paisagisticamente, pode ser praticada e estimulada
facilmente nas áreas centrais de cidades pequenas e grandes. Neste sentido, ela poderia ser
vista como uma nova perspectiva para o paisagismo, pois além da produção alimentícia, é capaz
de fornecer aos habitantes urbanos uma melhoria estética e ambiental de seus bairros”
(Medeiros, 2012).
Segundo Aquino & Assis (2007) “Embora o conceito de agricultura urbana esteja em construção,
já vem sendo utilizado por organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), além de diversas organizações não governamentais e governos do mundo
inteiro”. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), em um relatório para
a Conferência Habitat II em 1996, considerou que o desenvolvimento da agricultura urbana faz
parte das políticas de desenvolvimento humano sustentável. Como afirma Boukharaeva et al.
(2005) esse “relatório é baseado nas experiências de 18 países da África, da América Latina e da
Ásia, procurando ligar a AU à resistência a crises, o bem‐estar, a autonomia das pessoas, o
desenvolvimento de capacidades e a equidade”.
A Agricultura Urbana é feita de diferentes maneiras e abordagens nos diferentes países do
mundo, porém Aquino & Assis (2007, p.139) ressalvam que “embora haja muita controvérsia
em torno do tema, o elemento mais comum nas definições sobre a agricultura urbana tem sido
a localização em relação à proximidade das cidades (intra ou periurbana). Entretanto, não é a
localização urbana que distingue a agricultura urbana da agricultura rural, senão o fato de que
está integrada e interage com o ecossistema urbano”. Segundo Gnau (2001) a agricultura urbana
pode ser entendida como sendo: “[...] a produção de alimentos dentro de perímetro urbano e
periurbano, aplicando métodos intensivos, tendo em conta a inter‐relação homem‐cultivo‐
animal‐meio ambiente e as facilidades da infraestrutura urbanística que propiciam a
estabilidade da força de trabalho e a produção diversificada de cultivos e animais durante todo
o ano, baseadas em práticas sustentáveis que permitem a reciclagem dos resíduos” (GNAU,
2002 apud Aquino, 2002).
Entre os o objetivos deste trabalho está o levantamento de um panorama da Agricultura Urbana
no Distrito Federal, Brasil. Os locais escolhidos consistem de hortas que não estavam dentro de
um programa de governo oficial, ou seja, não contam com ajuda financeira governamental e são
realizados pela própria população que habita nos bairro em que estes estão inseridas. Também
fez‐se um levantamento de alguns exemplos no exterior, notadamente no Canadá, onde os
jardins comunitários atingiram um nível de organização, design e renovação urbana
consideradas satisfatórias e que podem servir de inspiração para as hortas brasileiras.
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2

HISTÓRICO DA AGRICULTURA URBANA

Diversos autores destacam o fato de que a agricultura urbana sempre existiu desde que
existiram as cidades, desde os primórdios das cidades neolíticas. Eram muito comuns nas
cidades europeias no século XIX, porém começaram a ser negligenciadas à medida que os ideais
salubristas condenavam a utilização de hortas dentro das cidades.
Durante o século XX a utilização mais expressiva da AU como um auxílio à segurança alimentar
começou na época da Segunda Guerra Mundial, quando houve um corte nas importações e
crises no abastecimento de vários países europeus e da América do Norte. Nos Estados Unidos
e no Canadá, estes jardins ficaram conhecidos como os Victory Gardens (Jardins da Vitória),
porém passado o período de guerra o governo cessou o seu interesse por estas hortas e o
investimento público diminuiu até o ponto de quase desaparecem. Um novo florescimento da
AU aconteceu na década de setenta, inspirado nos movimentos de contracultura como o
movimento hippie, e buscavam um modo de vida alternativo, culminando com os primeiros
movimentos ambientalistas. Neste período começou‐se a espalhar pelos Estados Unidos os
Guerilla Gardens (jardins guerrilheiros) em que um grupo de ativistas escolhia uma área
subutilizada na área urbana e começava a cultivá‐la geralmente de maneira desordenada e sem
a permissão da prefeitura. Após a década de 70 esses jardins voltaram a diminuir ressurgindo
no fim do século XX, com um novo formato, relacionados principalmente aos movimentos de
renovação urbana.
No Brasil, a cidade de São Paulo foi pioneira ao criar políticas publicas a partir da metade da
década de oitenta com programas de jardins comunitários em escolas públicas relacionadas à
educação alimentar e ambiental, por meio de procedimentos como coleta e reciclagem
(Monteiro e Monteiro, 2006). Atualmente a agricultura urbana ressurge de uma nova forma,
intensamente ligada à politicas publicas e encabeçadas por ONGs que procuram fornecer uma
melhoria à população citadina. A grande novidade é a inserção de pesquisas científicas
relacionadas ao método de plantio e principalmente a inserção de um criativo. O projeto
paisagístico prévio é agora a tônica para este jardim, não basta ser produtivo, mas também
esteticamente atrativo.
Outra feição da agricultura urbana atual é a sua ligação com a tecnologia agrícola. Aquino &
Assis (2007 p.137) discorre o casamento de um instrumental tecnológico da agroecologia (uma
ciência) e da agricultura orgânica (uma prática agrícola) com a AU. Neste sentido, os programas
de AU atualmente atuam no sentido de conscientizar os praticantes a substituir a utilização de
pesticidas, com a utilização de defensivos alternativos (Aquino & Assis 2007).
3

MÉTODO

O método utilizado neste trabalho foi o qualitativo com utilização de observação in‐loco com
interferência do pesquisador. Como ainda não existem informações oficiais sobre a agricultura
urbana inserida dentro de bairros residenciais no Distrito Federal, foi necessário procurar
diretamente as pessoas envolvidas para o levantamento dos dados.
Primeiramente foram escolhidos exemplos no exterior em que os jardins coletivos serviram de
renovação urbana para os bairros onde foram inseridos. Foram selecionados dois exemplos
importantes no Canadá, que já receberam prêmios internacionais pela inovação das técnicas
utilizadas.
Posteriormente, foi realizada a delimitação da área a ser pesquisada dentro do Distrito Federal,
Brasil. Foram escolhidos jardins comunitários no Plano Piloto de Brasília e em uma cidade
satélite, Águas Claras (fig. 1 e fig.2):
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Figura 1. Mapa do Distrito Federal no contexto do Brasil.

Figura 2: Imagem de Brasília e da cidade satélite de Águas Claras (GooleEarth, 2015)

Finamente, foi feito o contato com os membros das hortas através de redes sociais da internet.
Constatou‐se que os envolvidos são trabalhadores e estudantes que moram no entorno
imediato dos locais de cultivo e que destinam um tempo limitado do seu dia‐a‐dia para a
manutenção dos espaços. A manutenção é feita prioritariamente em dias restritos da semana,
no horário do almoço ou no fim do expediente, por volta das 18:00 horas. Mas também durante
os finais de semana, principalmente nos domingos de manhã. Foi neste turno em que foram
realizadas as entrevistas.
4

RENOVAÇÃO DE BAIRROS CENTRAIS POR MEIO DE JARDINS COLETIVOS – EXEMPLOS NO
EXTERIOR

Para a população em geral, a Agricultura Urbana ainda é vista como anti‐estética, sobretudo se
localizada nas áreas mais centrais da cidade. Um trabalho pioneiro que promoveu esta mudança
de visão foi coordenado pelo professor Vikran Barh, do curso de arquitetura e urbanismo da
Universidade McGill em Montreal, Canadá, que ganhou o Prêmio Nacional de Desenho Urbano,
em 2008 (National Urban Design Award). O nome do projeto era “Transformado a Paisagem em
Comestível” (Making the Edible Landscape Project). Com uma parceria com uma ONG que fazia
refeições para pessoas carentes (Santropol Roulant), foi escolhida uma praça cimentada e pouco
utilizada no campus universitário da McGill e esta foi transformada em um jardim produtivo
realizado em 123 containers reciclados onde eram cultivados grandes variedades de legumes e
frutas. A colheita na época do verão produzia mais de noventa cestas por dia, que eram doadas
para instituições de caridade.
A produção de vegetais plantados em baldes, sem o contato direto com o solo pode, portanto,
representa uma alternativa para áreas contaminadas ou mal aproveitadas nos centros da
cidade, como bolsões de estacionamentos, áreas marginais de rodovias, locais de antigos postos
de gasolina ou que não se sabe a qualidade do substrato para o cultivo (fig. 3).
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Figura 3. Agricultura urbana no campus da Universidade McGill, Motreal, Canada.

Seguindo esta tendência um grupo de alunos de mestrado da Universidade de Quebec em
Montreal (UQÀM) criou um grupo de pesquisa (CRAPAUD) para a criação de jardins coletivos
com ajuda de uma ONG (Alternatives). O grupo tinha como missão a pesquisa de uma agricultura
e um paisagismo respeitoso do meio ambiente, utilizando o jardim urbano e a compostagem
como laboratório experimental.
Eles resolveram iniciar suas atividades utilizando áreas subutilizadas no próprio campus. Foi
decidido ocupar uma área verde em frente ao edifício da Faculdade de Ciências, esse primeiro
jardim ficou conhecido como o Jardim Guerrilheiro em alusão ao movimento iniciado na década
de setenta. Entre as espécies escolhidas estavam as de flores comestíveis (Fig. 4).

Figura 4. Jardim Guerrilheiro.

A prefeitura do campus, em um primeiro momento condenou a iniciativa dos estudantes, pois
acreditava que deturparia a imagem da universidade, uma vez que não possuía um projeto
paisagístico formal ou um embasamento científico. Os alunos então se reuniram para formar
um comitê estudantil, em que foram iniciadas as discussões de como o movimento poderia
crescer com pesquisas relacionas ao paisagismo sustentável e cultivo de plantas comestíveis.
Como foi financiado com ajuda de bolsas de estudo governamentais o grupo contratou diversos
profissionais, dentre os quais a de um arquiteto paisagista para realizar os projetos paisagísticos.

Figura 5: Terraço em edifício da Faculdade de Ciências da UQÀM, antes e depois das intervenções do grupo.
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A experiência do CRAPAUD prova que é possível aliar o projeto paisagístico com as técnicas de
agricultura urbana, providenciando espaços agradáveis e áreas de convívio, com espécies
selecionadas para formar grupos vegetais, maciços e renques, pensados de forma que a
melhorar as qualidades ambientais e estéticas dos jardins no campus universitário (fig. 5).
5

EXPERIÊNCIAS NO DISTRITO FEDERAL ‐ JARDINS COLETIVOS EM ESPAÇOS SUBUTILIZADOS

Na década de 90, no Distrito Federal (DF), houve apoio governamental para uma experiência
que abarcava, sobretudo a agricultura urbana nas áreas periurbanas, com apoio para as
pequenas agroindústrias. Era o PROVE (“Programa de Verticalização da Pequena Produção
Agrícola”), criado em 1995 com o objetivo de promover a pequena produção agrícola, seu
processamento e comercialização no DF. Envolvia a produção de hortas, frutas e criação de
animais (Carvalho, 2002 apud Aquino & Assis, 2007).
Porém a criação de jardins coletivos dentro do centro da cidade não estava contemplado por
nenhuma ação governamental. No entanto, pequenas iniciativas vêm sendo criadas atualmente,
inspiradas nos exemplos norte americanos, sem estarem incluídas em políticas públicas. Como
exemplo tem‐se o grupo Re‐ação, criado em 2014 e que pretende implantar jardins comunitários
em superquadras residenciais no Plano Piloto de Brasília. O projeto inclui uma central de
compostagem, horta, espiral de ervas e sistema agroflorestal. O objetivo principal do projeto é
fortalecer o envolvimento da comunidade, construindo um espaço modelo aberto à visitação e
que servirá de modelo para iniciativas em outros locais (fig. 6).

Figura 6: agricultura urbana em jardins coletivos feito pelo grupo Re‐ação em 2014.

Como não existe ajuda governamental, o auxílio financeiro está sendo feito por crownfunding
(financiamento coletivo veiculado no site Catarse.me). Já foram feitas hortas em duas
superquadras (302 e 216 norte) e agora se está implantando jardins em outras localidades: Setor
Sudoeste e Águas Claras. Na 206 Norte, por exemplo, foi construída uma sementeira e foi
realizado um jardim de ervas e hortaliças.
Também no ano de 2014 foram feitas por iniciativa de alguns moradores superquadra 312 Norte
uma iniciativa de agricultura urbana baseada nos princípios da agrofloresta. Com auxílio de
porteiros e garis os canteiros foram limpos e foram plantadas árvores frutíferas e leguminosas.
O projeto tem apoio de vários moradores que se alternam para fazer as regas e a manutenção
geralmente é feita nos horários do almoço.
Entre os objetivos está a de envolver a comunidade e criar um espaço para o plantio e produção
de alimentos saudáveis para a população local. O lugar é um verdadeiro laboratório
experimental, de iniciativas de acerto e de erros. Os próprios colaboradores afirmam que estão
aprendendo lentamente e na prática como fazer hortas em meios urbanos (fig. 7).
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Figura 7: agricultura urbana em jardins coletivos na superquadra 312 Norte.

Em Águas Claras, cidade satélite configurada por edificações de dezenas de pavimentos, está
sendo realizada uma iniciativa chamada Horta Vertical (2014), localizada em um ponto de
encontro comunitário, próximo a uma estação de metrô. Foi criado um sistema de fixar garrafas
pet em uma tela metálica, e nestas garrafas são cultivadas hortaliças (fig.8). O grupo pede auxílio
da comunidade com a idéia de cada ajudante “adotar uma garrafa pet”, sendo assim responsável
pela sua manutenção.

Figura 8: agricultura urbana em um jardim coletivo em Águas Claras.
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CONCLUSÕES

Em várias partes do mundo, programas de agricultura urbana vêm unindo comunidades,
revitalizando bairros e melhorado a civilidade entre os cidadãos. O motivo pela qual as pessoas
se engajam em programas de agricultura urbana é diverso, dentre os quais encontram‐se:
segurança alimentar, práticas anti‐estresse, aumentar o contato com a natureza, aprender
novas técnicas de agricultura entre outros. De certo modo, os jardins comunitários apresentados
neste trabalho podem remediar os efeitos de uma comunidade desfragmentada à medida que
os espaços livres criados viram ambientes de convívio destas populações.
Os programas realizados na cidade de Montreal demonstram a promoção de oportunidades e
engajamento no processo democrático já que estes jardins são estabelecidos graças à
coletividade e esforço voluntário daqueles cidadãos que tem preocupações com os problemas
sociais que são prevalecentes nas áreas urbanas.
Já as atividades realizadas no Distrito Federal são importantes na adaptação da tecnologia para
a realidade brasileira. A formulação desses programas é fundamental para inserir na
comunidade a idéia de engajamento a programas de sustentabilidade, produção orgânica e
reciclagem de materiais. Percebe‐se que estas novas iniciativas estão surgindo rapidamente,
porém não possuem nenhuma ajuda governamental, o que dificulta a captação de recursos. A
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mobilização da população local, no entanto, é muito grande e as pessoas efetivamente se
engajam e estão preocupadas em cuidar do espaço.
Uma crítica à maneira que os jardins estão sendo implantados no Distrito Federal é a falta de
um projeto paisagístico profissional, que os possam melhorar esteticamente. É aí que surge a
importância dos arquitetos, já que o sucesso destes locais também depende de sua revitalização
estética. Aliam‐se assim duas grandes vertentes, a produção de alimentos na agricultura urbana
e a criação de jardins que podem efetivamente revitalizar espaços degradados na paisagem
urbana.
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RESUMO: A pesquisa refere‐se a um estudo para identificar a possibilidade de ocorrência do
fenômeno denominado de ilhas de calor na Cidade de Niterói, localizada no Estado do Rio de
Janeiro, Brasil. Objetivou‐se conceituar e analisar as características urbanas e populacionais,
bem como, identificar a ocorrência de ilhas na cidade. A metodologia utilizada teve como fontes:
a primária e a secundária. Foram feitas cinco incursões à Prefeitura do Município, onde se
entrevistou os técnicos da área. Os resultados obtidos demonstram um significativo crescimento
nas construções residenciais na cidade, assim como também, um aumento da população.
Conclui‐se, portanto, que estes incrementos são relevantes e contribuirão sobremaneira para o
efeito das ilhas de calor. Constatou‐se que a cidade está em pleno crescimento e que se não for
feito nenhum tipo de planejamento voltado às questões ambientais, muito em breve a
população sofrerá as consequências dai advindas.
PALAVRAS–CHAVE: Ilha de Calor, Niterói, Construções.
ABSTRACT: The research refers to a study to identify the possibility of occurrence of the
phenomenon called heat islands in the city of Niterói, in the state of Rio de Janeiro, Brazil. The
objective was to conceptualize and analyze urban and population characteristics, as well as
identify the occurrence of islands in the city. The methodology used was to sources: primary and
secondary. Five raids were made to the Municipal Government, where he met the technical
area. The results show significant growth in residential construction in the city, as well as an
increase in population. It follows, therefore, that these increases are relevant and contribute
greatly to the effect of heat islands. It was found that the city is growing and if not done any
planning oriented to environmental issues, very soon the population will suffer the
consequences resulting therefrom.
KEYWORDS: Heat Island, Niterói, Construction.
1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo não é somente conceituar as denominadas “ilhas de calor”, mas,
também, identificar a sua ocorrência na Cidade de Niterói, em função da evolução do aumento
do número de unidades residenciais licenciadas no município, entre os anos de 2001 e 2014.
Também observou‐se o aumento populacional ali ocorrido, contextualizando nessa relação, o
consequente aumento gradativo da temperatura local, advindo das emissões de gases, em
decorrência do espraiamento do seu sítio urbano ao longo desses últimos 13 anos.
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Seguindo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2001a, apud Marengo,
2006), a temperatura da Terra pode aumentar entre 1,4 e 5.8ºC entre 1900 e 2100. Tal aumento
representa um aquecimento mais rápido do que o apresentado no século XX, no qual a
temperatura média da atmosfera terrestre aumentou em 0,6 ± 0.2ºC. Os últimos 1000 anos
apontam que alterações na temperatura global não ocorrem somente devido a causas naturais,
considerando as grandes incertezas dos registros paleoclimáticos. Assim, a identificação da
interferência humana na mudança climática é um dos aspectos analisados pelo Terceiro
Relatório de Avaliação do IPCC, publicado em 2001 (IPCC, 2001a‐c, apud Marengo, 2006).
1.1 Definição de ilha de calor
Segundo (Perez et al.,2001), as ilhas de calor são anomalias térmicas caracterizadas pela
elevação da temperatura em determinadas áreas quando comparadas a outras. (Gartland,
2010), afirma que as ilhas de calor são formadas em áreas urbanas e suburbanas porque muitos
materiais de construção comuns absorvem e retém mais calor do sol do que materiais naturais
em áreas rurais menos urbanizadas. A ilha de calor urbano resulta do processo de crescimento
urbano, a partir da alteração da superfície e da atmosfera local por conta da modificação do solo
(asfalto e concreto), retirada da cobertura vegetal e das próprias atividades antrópicas,
favorecendo a absorção do fluxo radiante solar (Camargo et al, 2007).
Para Moreira & Sene (2004) é um fenômeno típico de grandes aglomerações urbanas, que
também colabora para aumentar os índices de poluição nas zonas centrais da mancha urbana.
Segundo os autores é uma das mais evidentes consequências da ação humana como fator
climático. Resulta da elevação das temperaturas médias nas áreas urbanizadas das grandes
cidades, em comparação com as zonas rurais. E ainda dizem que as variações térmicas entre elas
podem chegar até 7οC e ocorrem basicamente por causa das diferenças de irradiação de calor
entre as áreas impermeabilizadas e as áreas verdes e por causa da concentração de poluentes
(que bloqueiam a irradiação de calor da superfície), maior nas zonas centrais.
O fenômeno da ilha de calor ocorre nas grandes cidades devido a uma série de fatores como o
acúmulo de edifícios que dificultam a circulação das correntes de ar; o asfaltamento das ruas
que impede a evaporação das águas, absorve o calor e desvia as águas por bueiros e galerias; a
falta de vegetação que impede que o calor seja refletido; a poluição atmosférica que retém o
calor causando o efeito estufa (aquecimento da atmosfera); a queima de combustíveis fósseis
pelos veículos, criando uma camada de poluição que fica concentrada nessas áreas aumentando
o calor, etc. Todos esses fatores em conjunto fazem com que a temperatura dessas áreas seja
mais quente que nas redondezas e áreas rurais onde a temperatura é mais baixa, fazendo com
que o efeito se pareça com uma ilha.
Santos (2009) diz que “A origem das ilhas de calor decorre da simples presença de edificações e
das alterações da paisagem feitas pelo homem nas cidades. A superfície urbana apresenta
particularidades em relação à capacidade térmica e densidade dos materiais utilizados: asfalto,
concreto, telhas, solo exposto, presença de vegetação nos parques, ruas, avenidas, bulevares;
também alterações do albedo (refletância de onda curta solar) e à impermeabilização da
superfície etc.”
Portanto, a origem das ilhas de calor decorre da presença do aumento de edificações e de
outros corpos sólidos, ocasionando alterações na temperatura das cidades, conforme
demonstra a figura 1, a seguir.
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Figura 1. Ventilação do Tecido Urbano (Romero, 1988)

1.2 Consequências advindas das alterações do ambiente
O aumento das construções nas cidades e o crescimento da população levam ao surgimento das
ilhas de calor, conforme visto no item 1.1. Tal fenômeno traz uma série de consequências
nocivas ao ambiente. Dentre elas, evidencia‐se a emissão de calor pelo consequente aumento
de uso dos aparelhos de ar condicionado, da emissão de gases dos automóveis – com o aumento
da poluição, assim como o calor emitido por eles.
Vimos que a temperatura pode oscilar até 7 graus comparando com as zonas rurais e que esta
variação impede a circulação do ar traz muitos inconvenientes à população pelo calor excessivo
que provoca. À medida que as edificações tendem a aumentar e consequentemente o
quantitativo de pessoas cresce o consumo de energia pela utilização de aparelhos para
climatizar os ambientes e trazer maior conforto aos seus usuários. Outros fatores também
influenciam este aquecimento como, por exemplo, o aumento no número de veículos e de suas
emissões de gases causando a concentração de poluentes na atmosfera.
Os materiais usados na construção civil, como o asfalto e o concreto, servem de refletores para
o calor produzido na cidade e para o calor solar. Durante o dia, os edifícios funcionam como uma
espécie de labirinto de reflexão nas camadas mais altas de ar aquecido. À noite a poluição do ar
impede a dispersão de calor (Lombardo, 1985).
2

DESENVOLVIMENTO

As ilhas de calor causam problemas tanto com relação às mudanças climáticas quanto para a
saúde humana. Porém, neste estudo envidou‐se esforços também na discussão sobre os efeitos
dessa mudança, com relação às variações de população e do crescimento das construções ao
longo dos últimos 13 anos. Diversas discussões sobre as mudanças climáticas e sobre o
aquecimento global vêm sendo feitas ao longo desses anos, inclusive, desde a criação do Clube
de Roma (1968) já se falava sobre a temática e, bem mais recente, na Conferência denominada
como a Rio+20 (2012). Os países se reuniram buscando alternativas e soluções, porém, até o
presente, não se conseguiu chegar a um consenso. Com isso, a Terra vem aquecendo, o efeito
estufa aumentando cada vez mais e as geleiras se dissolvendo. Alguns cientistas atribuem tal
fato, aos fenômenos naturais da evolução do nosso planeta, outros, à destruição antrópica
contrária à natureza desde os primórdios. Sendo de causas naturais ou não, há que se prover
soluções para que as futuras gerações possam usufruir do planeta.
Independentemente do aquecimento global, as grandes cidades já sofrem com as
consequências advindas destes fatores. Se as cidades vêm sofrendo as consequências destas
construções desordenadas e em número exagerado, com a cidade de Niterói não é diferente.
Na última década essa cidade vem se modificando substancialmente, aumentando o número de
prédios e, sem nenhuma intervenção que possa minimizar seus efeitos de poluição e aumento
da temperatura atmosférica. Além do crescimento normal dessas construções, ainda houve a
criação de um Programa criado em 2009 pelo Governo Federal, denominado “Programa Minha
Casa Minha Vida”. Niterói, assim como tantas outras Cidades Brasileiras que passaram a ter um
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aumento significativo nas construções de imóveis residenciais, principalmente os multi‐
residenciais. Este aumento tem trazido grandes consequências nocivas ao meio ambiente
exatamente pela falta de um planejamento eficaz sustentável e que considere as questões
voltadas ao meio ambiente.
2.1 Um breve histórico da cidade de Niterói e sua relação com as mudanças ambientais
De acordo com o os Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (IBGE,
2011), Niterói inicialmente foi habitada pelos índios tamoios. Com a descoberta, muitos
aventureiros instalaram‐se nessas terras, principalmente os franceses. Em 1564 um índio de
nome Araribóia veio do Espírito Santo junto com demais índios para ajudar a combater os
franceses. Araribóia (agora chamado de Martim Afonso de Souza) comandou estes índios e
finalmente, conseguiram vencer a batalha. Com a vitória, Mem de Sá que na época era
Governador Geral, concedeu à Araribóia as terras na “Banda d’além”. Estas terras iam da praia
Vermelha (localizada entre as praias da Boa Viagem e do Gragoatá) até a região do Maruí. Sua
aldeia, chamada de São Lourenço dos Índios, foi instalada no morro de São Lourenço. Com o
tempo, a aldeia cresceria, mantendo os índios pequenas roças de milho e de mandioca, ao lado
de incipiente indústria de cerâmica.
Após a morte de Araribóia, a região continuou a crescer, porém, a sua ocupação é
predominantemente pelas regiões mais facilmente alcançadas por mar (Icaraí, São Domingos,
Itaipu). O aldeamento só foi declarado extinto em 1866. A primeira freguesia, São João Batista
de Icaraí, data de 1669. Depois, vieram as de São Lourenço dos Índios, em 1752, e São Sebastião
de Itaipu, em 1755. Em 1819, foi instalada a vila real da Praia Grande, tornando a região
emancipada pelo alvará de 10 de maio, com a instalação dada em 11 de agosto do mesmo ano,
trazendo nova era de desenvolvimento para a região. Em 1834, foi alcançada a autonomia da
província do Rio de Janeiro, tendo sido escolhida Niterói como sua capital, elevada à categoria
de cidade, em 1835. Araújo (2010) mostra como ocorreu a expansão imobiliária no Bairro de
Icaraí ao longo dos anos, citando como algumas causas do crescimento da Cidade de Niterói:


industrialização Brasileira – fim do Século XIX – implantação de estaleiros e indústrias na
cidade;



início do Século XX – ocupação em função dos equipamentos de transportes: estação das
barcas, estação dos trens e o porto de Niterói;



após 1940, inicia‐se o processo de verticalização da Região do Centro da Cidade e utilização
de ônibus como transporte;



a partir de 1950, a expansão começa na faixa litorânea das praias da baía;



1960 – início das obras da Avenida do Contorno e Túnel que liga Icaraí a São Francisco;



década de 70 – início da verticalização das moradias;



1974 ‐ Construção da Ponte Rio‐Niterói (Ponte Presidente Costa e Silva) – trouxe grande
impacto na estruturação urbana; aumento expressivo na produção imobiliária;



1985 – Crise no setor financeiro e extinção do Banco Nacional de Habitação – investimentos
são direcionados para bairros menos valorizados;



1990 – O Governo Municipal divulgava a imagem de ser uma das cidades com melhor
qualidade de vida do país;

Além das causas citadas por (Araújo, 2010), pode‐se citar ainda o Programa do Governo Federal
Minha Casa, Minha Vida que teve seu início em 2009 até os dias atuais.
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Atualmente, Niterói vive um novo período de desenvolvimento, tendo sido eleita como moradia
de muitos cariocas, passando por muitos melhoramentos urbanísticos e sociais, sendo
recentemente considerada, a 4ª cidade brasileira com relação à qualidade de vida IBGE (2011).
2.2 Dados demográficos e de unidades construídas
Como a Cidade de Niterói vem crescendo a “olhos vistos”, a todo o momento construções vem
sendo erguidas. Imensos prédios vêm transformando a cidade numa metrópole. Onde até
recentemente víamos construções de até 6 pavimentos, atualmente constatam‐se grandes
empreendimentos.
A tabela 1 demonstra não somente a quantidade de construções residenciais aprovadas pela
Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Niterói, bem como as estimativas da população
enviadas para o Tribunal de Contas da União e disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, entre os anos de 2001 e 2014.
Tabela 1 Quantidade de Residência e Crescimento populacional

Anos

Número de Unidades
Residenciais*

Crescimento
Populacional**

2001

702

461.204

2002
2003

592
561

464.353
466.628

2004

472

471.403

2005

683

474.046

2006

‐***

476.669

2007

473

474.002

2008
2009

‐***

1713

477.912
479.384

2010

2164

487.562

2011

2248

489.720

2012

1308

491.807

2013

3098

494.200

2014

2642

495.470

Notas: * Construções multi‐residenciais e residenciais do ano
** Dados estimados pelo Tribunal de Constas da União.
Os dados relativos a 2007 e 2010 foram obtidos nos respectivos Censos.
***
Não há informações disponíveis.

As figuras 2 e 3 a seguir, demonstram o crescimento das unidades residenciais, bem como o
quantitativo populacional.
Como pode‐se observar, o Município de Niterói está em pleno crescimento e desenvolvimento.
Além dos fatores naturais (nascimentos) neste município, têm‐se também outros atrativos que
fazem com que estes números aumentem a cada dia: a proximidade da cidade ao centro do Rio
de Janeiro, a qualidade de vida, a facilidade de locomoção, dentre outros. Isto contribui para
que cada vez mais a Cidade cresça verticalmente.
Segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2010), Niterói já contabiliza uma população de 487.562
pessoas, distribuídas numa área territorial de 133,916 Km2, o que corresponde a 3640,80
habitantes por Km2. Conforme as inúmeras construções atuais em andamento (fig. 4), vê‐se que
a cidade terá aumentado, significativamente, nos próximos anos o número de edificações, o que
é alarmante ao se pensar que com esse incremento, haverá um aumento de calor e poluição no
local.
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Figura 2. Número de unidades construídas entre 2001 e 2014.(Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Niterói,
2014).

Figura 3. Crescimento Populacional na Cidade de Niterói (IBGE,2014).

Figura 4. Niterói com Crescimento Desordenado. Jornal do Brasil. (Silva, 2012). Figura 5 Vista aérea da cidade de
Niterói (Mesquita, s/d).

À medida que o número de construções aumentam, também crescem a quantidade de pessoas
por Km2, como pode‐se observar na Tabela abaixo.
Vemos abaixo a densidade demográfica da Cidade de Niterói. Isto significa que é uma cidade
que já está com sérios problemas de excesso de população e ainda continua em crescente
aumento urbano. É o que podemos observar, a partir de 2011, com inúmeros novos
empreendimentos dispostos pela cidade (fig. 5). Isso faz com que, consequentemente, o clima
da cidade também se altere significativamente nos próximos anos, em virtude da formação,
consequentemente das ilhas de calor, bem como do aumento dos gases emitidos pelos veículos.
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Tabela 2. Distribuição da População na Cidade de Niterói (IBGE, 2012).

Anos População Densidade Populacional*
Pessoas/Km2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

461.204
464.353
466.628
471.403
474.046
476.669
474.002
477.912
479.384
487.562
489.720
491.807
494.200
495.470

3.444
3.467
3.484
3.520
3.540
3.559
3.540
3.569
3.580
3.641
3.657
3.673
3.690
3.700

Nota: *Área Territorial: 133,916 Km2

3

METODOLOGIA

A metodologia aqui utilizada pautou‐se nas seguintes fontes: primária e secundária. Para a
obtenção de algumas informações, foi utilizado como instrumento de pesquisa, um roteiro de
entrevista que foi aplicado junto aos técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Mobilidade. Durante o processo de entrevista foram necessárias cinco incursões à prefeitura
municipal, no sentido de se buscar os dados pertinentes àquilo desejado. Também se consultou
bibliografias que versassem sobre o assunto.
As respostas coletadas foram organizadas e tabuladas através de unidade de análise (Bardin,
1979) para que fossem construídos os gráficos e tabelas, possibilitando assim, a discussão e os
resultados. Através da interpretação dos dados, buscou‐se entender seus sentidos mais amplos
(Gil, 1999) e relacioná‐los com os objetivos propostos pela pesquisa.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observou‐se através desta pesquisa que, ao longo destes 13 anos, tem havido significativas
mudanças na arquitetura da cidade de Niterói. Em se tratando do número de unidades
residenciais construídas a partir de 2009, estes números aumentaram mais de 100% em relação
aos anos anteriores, atingindo até a faixa de 250% de incremento em 2013, se comparados com
a média dos anos anteriores a 2009. Sabendo‐se que estes dados são somente os que foram
construídos nestes anos, há que se pensar que além destes, já existiam outros construídos na
mesma cidade. São pelo menos mais 16.656 domicílios além dos já existentes, domicílios estes
que, provavelmente, terão pelo menos 1 aparelho de ar condicionado, passando da casa dos
16.000 aparelhos, o que contribuirá para o aumento da emissão de mais calor e consumo de
energia. Isto sem considerar os demais fatores.
Com a população não foi diferente. Em 2001 a densidade demográfica era de 3.444 pessoas por
Km2 atingindo o quantitativo de 3.700 pessoas por Km2. À medida que as construções vem
aumentando neste patamar de mais de 100% ao longo destes últimos anos, também teremos
este incremento na população.
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5

CONCLUSÃO

Pode‐se constatar que o aumento das construções na cidade de Niterói está crescendo
significativamente dado o interesse mercadológico que esta região proporciona. Muitos são os
motivos pelos quais a população tende a crescer neste local e que já foram apontados
anteriormente. Além disso, a cidade por si só já é um atrativo a mais, pelo seu charme,
disponibilidade de todo o tipo de comércio pronto a atender a esta população, além das opções
de lazer e sensação de segurança que este município apresenta. Isto faz com que o mercado
imobiliário esteja em plena expansão. Porém, se não houver uma preocupação quanto aos
fatores causadores do fenômeno ilha de calor, em breve, o que hoje é considerado agradável,
no futuro, transformar‐se‐á num caos urbano.
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ABSTRACT: The discussions about the theme sustainable cities, in Brazil, point to urban mobility
as one of the greatest challenges to be faced, which means thinking about new and efficient
forms of public transport, as well as in alternatives to private transport. Then, studies show the
need to invest in a series of coordinated actions, such as the stimulus to non‐motorized
transport use. However, this action involves the reinvention of urban layouts, making them
more inviting, especially in warm weather cities like Presidente Prudente. This paper presents a
discussion about the creation of a bicycle paths system, incorporated into a public open space
arrangement, composed of linear parks on bottom of valley planes, many in the city, discussing
their contribution to improving urban mobility and, therefore, for the development of a more
sustainable city.
Keywords: Urban mobility, Bicycle paths system, Urban planning, Presidente Prudente‐SP
RESUMO: As discussões entorno da temática cidades sustentáveis, no Brasil, apontam a
mobilidade urbana como um dos maiores desafios a serem enfrentados, o que implica pensar
em novas e eficientes formas de transporte público, como também em alternativas ao
transporte individual. Neste sentido, os estudos revelam a necessidade de investimentos em
uma série de ações coordenadas, sendo uma delas o estímulo ao uso de transporte não
motorizado. Contudo, esta ação passa pela reinvenção dos traçados urbanos, tornando‐os mais
convidativos, sobretudo em cidades de clima quente como Presidente Prudente. Este trabalho
traz uma discussão acerca da criação de um sistema cicloviário incorporado a um sistema de
espaços livres públicos constituídos por parques lineares de fundo de vale, numerosos na cidade,
discutindo a sua contribuição para a melhoria da mobilidade urbana e, consequentemente, para
o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável.
Palavras‐chave: Mobilidade urbana, Sistema cicloviário, Planejamento urbano, Presidente
Prudente‐SP
1

OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA NO CONTEXTO BRASILEIRO

As cidades brasileiras, de modo geral, cresceram de forma acelerada, sem que houversse um
planejamento adequado de sua expansão. A enorme desigualdade social, as formas de ocupação
do solo urbano e a ausência e/ou desarticulação das políticas públicas setoriais contribuíram
para uma realidade de segregação socioespacial, de carência de infraestrutura nas áreas da
moradia da população de menor renda – que é a maioria –, de degradação ambiental, de colapso
do sistema de deslocamento de pessoas e mercadorias e, consequentemente, de baixa
qualidade de vida. Cidades cujas orientações políticas e econômicas até então não mais se
sustentam, no século XXI.
Ao considerar a taxa de urbanização brasileira de 84,36% (Instituto 2010), não são poucos os
desafios que se apresentam ao planejamento urbano na busca por cidades mais sustentáveis,
dentre eles a mobilidade e a garantia da equidade na acessibilidade.
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A segregação socioespacial que se evidencia nas cidades brasileiras acarreta em um padrão de
respostas à questão da circulação pautado, por um lado, na carência de investimentos em
transporte público coletivo e, por outro, no excessivo investimento em infraestrutura viária
(avenidas, viadutos, túneis, etc.), estimulando o uso do transporte individidual motorizado, na
medida em que fica estabelecido o lugar e os interesses de cada “um” no espaço urbano.
Em estudo sobre algumas das metropoles brasileiras, Villaça (2001) mostra que a lógica que as
estrutura internamente obedece aos critérios de localização das camadas de mais alta renda,
que estão ligados às condições de acessibilidade, necessariamente, do automóvel. Ao
escolherem as áreas com as melhores condições de acessibilidade, pioram as condições das
demais. Serviços e comércios se deslocam para estas regiões, assim como os investimentos em
serviços públicos, sobretudo, aqueles ligados à circulação. Lógica que se encontra presente,
também, em uma cidade média tal como Presidente Prudente.
Há um movimento articulado entre as ações do poder público e as do mercado imobiliário que
reforçam estas disparidades sociais no espaço urbano: por um lado, na disposição da produção
de habitação de interesse social (HIS), equipamentos urbanos e infraestrutura, e, por outro, a
oferta de produtos para a população de maior renda, condomínios fechados e shopping centers,
nas melhores localizações. Maricato (2012, p. 182) chama a atenção para a conveniência desta
situação: a “periferia desurbanizada é uma fonte inesgotável de dependencia política que afirma
a relaçao de clientela”.
Assim, o modo como produzimos nossas cidades impôs a necessidade do automóvel, mais que
uma opção. Cidades do porte de Presidente Prudente, onde não se evidencia
congestionamentos – apenas trânsito lento em horários de pico – e onde o transporte coletivo
é precário, o automóvel individual é o meio mais eficiente de deslocamento. Um dado empírico
nos revela que uma moradora de um dos bairros localizados na zona norte, leva cerca de uma
hora e vinte minutos até a o seu posto de trabalho, uma residência na zona sul, distante cerca
de 8 quilômetros. De automóvel, esta viagem não leva mais que 15 minutos.
Por outro lado, optar pelo deslocamento peatonal ou por meio de bicicletas pode ser uma
aventura perigosa, diante das péssimas condições de qualidade do ambiente construído que
gera insegurança e desconforto: calçadas inacessíveis, com inúmeras barreiras arquitetônicas;
ausência de arborização nos espaços livres públicos; altas taxas de poluição do ar; ausência de
vias exclusivas para ciclistas e baixo nível de educação e de fiscalização no trânsito.
Assim, partindo do pressuposto de que o transporte é um importante instrumento de
direcionamento do desenvolvimento urbano sustentável e que as boas condições de mobilidade
urbana garantem o acesso dos cidadãos às cidades e proporcionam qualidade de vida e
desenvolvimento econômico, o governo federal promulgou a lei que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana ‐ Lei 12.587, de 2012 (Brasil 2013).
Esta lei, juntamente com o Estatuto da Cidade (Brasil 2001), fornece as bases para a
transformação das cidades brasileiras, com a missão de contribuir para a construção de cidades
sustentáveis, de forma segura, socialmente inclusiva e com equidade no uso do espaço público,
contribuindo para a efetivação do direito à cidade, para a consolidação da democracia e para a
promoção da cidadania e da inclusão social.
Um dos principais objetivos da “Lei de Mobilidade Urbana” é aumentar a participação do
transporte coletivo e não motorizado na matriz de deslocamentos da população. Para tanto,
obriga os municípios com população acima de 20 mil habitantes, e outros na forma da lei, a
apresentarem seus planos até 2015. Presidente Prudente encontra‐se em fase de elaboração do
“Projeto de Remodelação do Sistema de Transporte Coletivo Municipal” e do “Plano de
Mobilidade Urbana”.
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Evidentemente, que alterar o paradigma vigente significa muito mais que tomar consciência dos
problemas causados pela primazia do automóvel e disponibilizar ampla legislação e
instrumentos para os municípios. Há vários desafios para a implementação de políticas públicas
no Brasil, como administrar interesses contrários aos da maioria e promover a mudança no
comportamento das pessoas. Além disso, será preciso uma ampla revisão do desenho urbano e
das formas de ocupação do espaço coletivo. São mudanças a médio e longo prazo e que exigem
um expressivo volume de recursos financeiros e um trabalho contínuo e paciente.
Entretanto, o maior entrave às mudanças é própria indústria automobilística que envolve,
segundo Maricato (2012), não apenas a produção do carro, mas toda a produção de obras de
infraestrutura ligadas à circulação, o que significa um forte movimento econômico e,
consequentemente, poder político. Neste sentido, há uma pesada propaganda entorno do
consumo do automóvel, pois é preciso criar as condições de consumo:
[...] Produção pela produção e consumo pelo consumo. Há uma vasta máquina de propaganda que acompanha a
indústria do automóvel. A construção de toda uma cultura e um universo simbólico relacionado à ideologia do
automóvel ocupa cada poro da existência urbana. [...] o rumo tomado pelo crescimento das cidades impôs a
necessidade do automòvel, mas como qualquer outro produto de consumo industrial, e mais do que qualquer outro,
ele não escapa ao fetichismo da mercadoria. Ao comprar um automóvel, o consumidor adquire não apenas um meio
para se locomover, mas também masculinidade, potência, aventura, poder, segurança, velocidade, charme, entre
outros atributos.” (Maricato 2012 p. 176‐7).

Além disso, no Brasil, o automóvel é símbolo de status e representação do poder aquisitivo.
Associado a isso, e por consequência, o transporte coletivo ficou resguardado a população de
menor renda e cada vez mais ineficiente. Ao mesmo tempo, consolidou‐se a prática do uso de
bicicletas como brinquedo de crianças e para a prática de lazer nos finais de semana, embora
muitos trabalhadores as utilizem como meio de transporte no seu dia a dia, sobretudo em cida‐
des pequenas. A alteração desta cultura não se processará a curto prazo e sem que as pessoas
possam verificar as vantagens de um novo modo de vida urbano desvinculado do automóvel.
Assim, será preciso criar as condições antes mesmo das demandas surgirem como reivindica‐
ções.
Estudos mostram que à medida em que cresce a renda familiar, cresce também a mobilidade
pessoal (Vasconcellos 2013). Nos últimos anos, com a ampliação da classe média brasileira, am‐
pliou‐se, também, a frota de automóveis: enquanto a população aumentou em 12,2% numa
década, o aumento do número de veículos motorizados foi de 138,6%.
Assim, para o incremento da mobilidade urbana é preciso, por um lado, melhorar as condições
para o deslocamento de pedestres e de ciclistas e para o uso ampliado do transporte público
coletivo e, por outro, restringir o uso do automóvel (Vasconcellos 2013). Portanto, é primordial
não apenas o redesenho dos espaços livres públicos da cidade, mas a compreensão da inserção
das questões relativas à mobilidade urbana no planejamento global da cidade, incluindo as dis‐
cussões sobre uso e ocupação do solo, restrições ao parcelamento do solo, zoneamento, perí‐
metro urbano, qualidade do transporte público coletivo, dentre outros, cuja discussão não cabe
ao escopo deste trabalho.
Vivemos um momento em que temos instrumentos à disposição para mudanças estruturais nas
nossas cidades e necessitamos urgentemente delas. É nisto em que se apóia este estudo.
2

PADRÃO DE OCUPAÇÃO DOS FUNDOS DE VALE NO PROCESSO DE EXPANSÃO DA CIDADE

Esta sessão aborda o padrão de ocupação dos fundos de vale em Presidente Prudente e revela
a atual situação dos córregos e de suas Áreas de Preservação Permanente (APP), destacando o
seu potencial para a constituição de um sistema de espaços livres na cidade o qual poderia
receber uma malha cicloviária.
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Presidente Prudente é uma cidade de porte médio, localizada no sudoeste do Estado de São
Paulo, Brasil, cuja população é de 207,6 mil habitantes e, destes, 97,97% vivem na área urbana
(Instituto 2010). É sede da 10a Região Administrativa do Estado e se configura como pólo
regional, com destaque para o comércio e para a prestação de serviços.
O núcleo urbano teve origem, em 1917, em terras ao redor da Estação de Trem Presidente
Prudente da Empresa Ferroviária Sorocabana (EFS). Sua primeira expansão territorial ocorreu
nas décadas de 1920 e 1930, tendo como orientação, por um lado, o espigão da ferrovia, na
medida em que o transporte ferroviário era o principal meio de circulação de pessoas e de
mercadorias e, por outro, os interflúvios entre os córregos, isto é, as áreas mais elevadas.
Posteriormente, a malha urbana se estendeu para os fundos de vales e, após 1960, ultrapassou
os principais córregos, do Veado e da Colônia Mineira (Francisco 2012).
No desenho da cidade, os cursos d´água não foram considerados como elementos naturais e
paisagísticos, o que poderia ter contribuído para a construção de uma paisagem fluvial e criação
de uma cidade singular. Ao contrário, foram vistos como entraves ao desenvolvimento urbano
e barreiras geográficas a serem transpostas, revelando uma relação pouco harmoniosa entre
urbanização e preservação do meio ambiente natural.
O trabalho realizado por Francisco et al. (2014) revelou que até 1965, ano da promulgação da
legislação que passou a proteger as faixas marginais aos córregos (Brasil 1965), denominadas
Áreas de Preservação Permanente (APP), os loteamentos foram desenhados sem considerar
este importante elemento natural, ao dispor os lotes de modo a voltarem seus fundos para os
córregos (Fig. 1a). Esta configuração desconsiderou o curso d´água enquanto elemento
estruturador da paisagem e condicionou o comportamento das pessoas: sem infra‐estrutura
básica, tais como rede de esgoto e de drenagem das águas pluviais, estes elementos naturais
tornaram‐se áreas de deposição de sedimentos, entulho e lixo, colaborando com a degradação
do meio ambiente e da paisagem urbana construída.
Com o tempo, a canalização passou a ser alvo de reivindicação popular, no sentido de solucionar
os problemas decorrentes desta configuração e deste comportamento: enchentes periódicas,
focos de mosquitos e insalubridade.
Assim, este modo de ocupação das áreas de fundo de vale associado à ausência de legislação de
proteção das APP levou a prática comum da canalização e tamponamento dos córregos e rios
urbanos a ponto de desaparecerem dos mapas da cidade. Francisco (2012) verificou a
recorrência de duas situações dos córregos e suas APP na área urbana ocupada anteriormente
a 1965:
 Córregos canalizados e tamponados sob edificações com suas APP inexistentes;
 Córregos canalizados e tamponados, mas cujas APP estão conservadas por meio da
construção de parque linear;
A lei de 1965, conhecida como Código Florestal, definiu, primeiramente, uma Área de Proteção
Permanente de cinco metros marginal aos corpos d´água com largura de até dez metros – porte
de todos aqueles que se encontram na área urbana de Presidente Prudente. Em 1986, uma lei
complementar ampliou esta faixa para 30 metros. A questão chave encontra‐se no fato de que
esta legislação foi promulgada com vistas à preservação dos corpos d´água no território
nacional, em meio rural, incidindo em uma interpretação de que não se aplicava ao meio
urbano. Assim, na lei complementar de 1989, foi incluído um parágrafo definindo as obrigações
para as áreas urbanas.
Deste modo, os córregos presentes na área urbana ocupada após 1965, encontram‐se abertos,
alguns in natura e outros canalizados, e suas APP estão conservadas, variando conforme a data
de implantação dos loteamentos. Francisco et al. (2014) observaram que, apesar da legislação
proteger as áreas marginais aos córregos, o modo de ocupação pouco se alterou: os córregos
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continuaram a ser vistos como barreiras, como lugares insalubres e como depósito de resíduos.
Apesar da reserva de APP, em um primeiro momento, continuaram a ser considerados como
fundo de lote (Fig. 1b) e, posteriormente, como fundos de bairros (Fig. 1c), com avenidas de
fundo de vale, sendo os terrenos defronte a eles os mais desvalorizados.

a

b

c

Figura 1. Tipologias de ocupação dos fundos de vale em Presidente Prudente.

Mais recentemente, encontramos uma alteração deste modelo, porém apenas nos condomínios
fechados horizontais que preservam os córregos e utilizam as suas APP como áreas livres e
verdes para o convívio coletivo. Estas áreas são propagandeadas como amenidades paisagísticas
para atrair os consumidores. Entretanto, o modelo de ocupação que prevalece não incorpora o
córrego como elemento natural a ser preservado e elemento paisagístico na construção de uma
cidade singular e mais harmoniosa. Nas áreas ocupadas após 1965, as APP encontram‐se
praticamente conservadas, entretanto, apenas em situações pontuais onde se encontram
construídos parques lineares, as relações ambientais e sociais podem ser estabelecidas (Fig. 2).

Figura 2. Hidrografia na área urbana de Presidente Prudente.

Embora estes parques sejam os únicos respiros da cidade, não foram concebidos enquanto
parques fluviais como estratégia para uso e proteção das margens do rio. Todos foram
concebidos após ou concomitantemente a canalização do córrego. Pesquisas mostraram que a
população desconhece o fato de que sob o principal parque urbano – Parque do Povo – corre o
curso d´água mais importante da cidade: o córrego do Veado, apesar das enchentes anuais
serem alvo das manchetes dos jornais (Francisco et al. 2014).
O grande desafio imposto ao tratamento destas áreas é pensar em ações que conciliem
interesses ecológicos, de preservação, e urbanísticos, de ocupação, pois as APP de córregos
urbanos desempenham importante função de urbanidade que, de acordo com Holanda (2002),
se define como o valor que qualifica a vida urbana, no sentido da interação entre os cidadãos
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no espaço coletivo, da promoção do encontro e do convívio social; bem como da interação
harmônica entre as pessoas e os elementos naturais do espaço urbano.
Assim, é importante romper o paradigma de que os cursos d´água são um problema para a
cidade e verificar as suas potencialidades, tanto para o desenho urbano das áreas de expansão
quanto para o redesenho dos espaços consolidados. Uma questão nos parece fundamental:
ninguém cuida daquilo que não vê. É necessário que a população estabeleça sentimentos de
pertencimento a estes espaços, para que possam ser defendidos. Se considerarmos o espaço
livre como um bem público, não podemos admitir ser um luxo, acessível à minoria, nos amplos
condomínios fechados da cidade contemporânea (Francisco 2012).
Presidente Prudente insere‐se no clima tropical continental sub‐úmido do centro sul do Brasil e
é caracterizada por clima quente. Nas estações primavera e verão, a temperatura média é cerca
de 25oC, com máximas absolutas próximas aos 40 oC. Nas demais estações, as temperaturas
decrescem, mas permanecem elevadas: média em torno de 20oC, de acordo com os dados da
Estação Meteorológica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente
apresentados por Amorin et al. (2009).
Além disso, a cidade é carente de espaços de áreas verdes e de lazer. No passado, foi pratica
comum a reversão de áreas destinadas aos sistemas de recreio dos loteamentos para a produção
de habitação de interesse social ou mesmo para a construção de outros usos. Atualmente, conta
com um parque estruturado – o Parque do Povo – na área central e outros três parques
periféricos que apresentam condições bem menos favoráveis, além de pequenas praças de
bairro.
Assim, a proposta de um sistema de espaços livres constituídos de parque lineares de fundo de
vale poderia possibilitar: a criação de espaços de lazer para a população; áreas de conservação
dos recursos naturais; maior qualidade do meio ambiente urbano construído; e,
consequentemente, da qualidade de vida da população.
As idéias desta proposta coadunam com a posição do Ministério do Meio Ambiente que defende
a construção de parques fluviais como instrumento de conservação e preservação de bacias
hidrográficas situadas em áreas urbanas de modo a prevenir a ocupação desordenada das
margens dos rios, recuperar a vegetação e preservar os recursos naturais, favorecendo o
desenvolvimento de diversas atividades, dentre elas, o lazer e o esporte.
Partindo da configuração da rede hidrográfica que se estabelece em Presidente Prudente,
acreditamos que um sistema de espaços livres (SEL) de fundos de vales possibilitaria um
ambiente propício à construção de um sistema cicloviário eficiente e seguro para os cidadãos.
3

ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO A PARTIR DAS AREAS DE
FUNDO DE VALE

Este tópico apresenta um exercicio de reflexão sobre o desenho da cidade e as possibilidades
de articulação entre um sistema de espaços livres (SEL) e a mobilidade urbana, aproveitando o
grande potencial que a cidade apresenta por meio de seus fundos de vale. Não tem a pretenção
de um projeto de sistema cicloviário, mas sim de fornecer as diretrizes para tal.
Partimos de um novo olhar acerca do espaço urbano e das ações sobre os mesmos, com foco na
construção de uma cidade mais democrática e inclusiva, que privilegiem o pedestre e a vida
coletiva em espaços urbanos mais qualificados, ao mesmo tempo em que promovam uma
conciliação entre rio e cidade.
Embora o transporte cicloviário não seja incompatível com o transporte motorizado,
acreditamos que o sistema viário tal como se estruturou – tendo como prioridade os automóveis
– gerou um espaço em constante disputa entre distintos atores, tais como: pedestres,
condutores e usuários de automóveis, caminhões, ônibus e motos. Estas vias “roubaram”, com
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o passar do tempo, espaços que eram do pedestre e, embora pudéssemos considerar plausível
o fato de recuperá‐los por meio da implantação de ciclovias e ciclofaixas, optamos por priorizar
as vias cicláveis em parques urbanos (as quais denominamos “ciclovia‐parque”), pois atendem,
com maior eficiência, os requisitos básicos que este modal de transporte necessita: segurança
viária; rotas diretas e rápidas; coerência; conforto e atratividade, tal como se propõe em Brasil
(2013).
Primeiramente, identificamos o potencial destas ciclovias‐parques atenderem ao item conforto,
na medida em que se estruturariam pela cota dos córregos e, portanto, pela baixa declividade
na maior parte do sistema, propiciando suavidade ao pedalar. Isso foi feito considerando o mapa
geomorfológico de Presidente Prudente (Fig. 3). Pelo fato da cidade apresentar um grande
número de córregos, a maior parte do sistema poderia ser constituída pelas ciclovias‐parques,
mais confortáveis e atrativas.

Figura 3 – Rede de ciclovias‐parque sobre Mapa Morfológico de Presidente Prudente. Fonte do mapa: Nunes et al.
2006, p.7.

Pelo fato de se localizarem em parques fluviais, possibilita alto grau de atratividade, pois seriam
desenhadas de forma integrada ao meio ambiente e independente das vias de trânsito,
propiciando o caminhar e o pedalar de modo prazeroso; e se caracterizariam por rotas diretas e
rápidas, na medida em que não apresentariam muitos desvios e interferências, contribuindo
para a redução do tempo de deslocamento. E, por se constituírem em rotas diretas e
independentes das vias de trânsito, atendem ao quesito segurança. Evidentemente, que a
qualidade do desenho e da execução das vias definem, também, este fator.
Por fim, o sistema constituído por, majoritariamente, ciclovias‐parques apresentaria uma
unidade coerente através de um desenho facilmente reconhecível e da constância nas larguras
das vias, complementado pelo sistema de informação eficiente que “possibilite ao ciclista fazer
uso não somente da infra‐estrutura cicloviária propriamente dita como também informá‐lo a
respeito de rotas alternativas, trânsito, topografia, etc.” (Brasil 2013 p. 44).
Outras diretrizes para a elaboração do sistema são definidas por:
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Estruturação de uma ciclovia marginal à linha férrea – ciclovia‐linha férrea –, em função da
sua baixa declividade e por permear boa parte da área urbana;
Ligação das ciclovias‐parques e da ciclovia‐linha férrea, por meio de, prioritariamente,
ciclovias construídas em vias motorizadas (quando a via não permitir este recurso e não
apresentar outra alternativa, optar‐se‐ia por ciclofaixas);
Nas ligações entre ciclovias, o desenho deverá priorizar o ciclista.

As ciclovias‐parques e a ciclovia‐linha férrea formariam a base do sistema cicloviário o qual se
encontra delineado na figura 4. Podemos notar que estas rotas, as quais formariam a base do
sistema, abrangem toda a cidade e permitem a ligação de todos os pontos, a qual precisaria ser
complementada pelas ciclovias e ciclofaixas. Estas ligações entre ciclovias‐parques e entre estas
e as demais ciclovias seriam feitas, necessariamente, em rampa – na medida em que saltamos
de cota. Deste modo, seriam precisos estudos mais específicos de cada ciclovia‐parque e de suas
articulações, verificando a relação entre dimensão do trecho e declividade da rampa. Em trechos
mais curtos admite‐se rampas com maiores inclinações e alternativas, tal como escadas com
sulcos para que a bicicleta seja empurrada (Brasil 2013).

Figura 4 – Definição das rotas básicas para um Sistema Cicloviário em Presidente Prudente.

Figura 5 – Fluxos de passageiros em Presidente Prudente. Fonte: Cocco 2011, p. 39 e 41, respectivamente.

Considerando os estudos de fluxos bairros‐centro e bairros‐bairros (Fig. 5), verificamos cinco
pontos de convergência de interesses para a população: o centro comercial e administrativo
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principal, por razões intrínsecas; a área constituída pelo Prudenshopping‐Unesp, por ser este
um importante subcentro constituído pelo principal shopping center da cidade e instituições de
ensino tais como: uma universidade estadual (Unesp), duas escolas profissionalizantes e um
centro esportivo; a área HR‐Unoeste, sendo esta constituída por um dos campus de uma
universidade particular (Unoeste) e pelo Hospital Estadual Regional; o outro campus da
Unoeste; e o Distrito Industrial. O sistema de ciclovias de parques fluviais seria facilmente
complementado para a realização destes destinos pela maioria da população (Fig. 6).

Figura 6 – Diretrizes gerais para um Sistema cicloviário em Presidente Prudente.

4

CONCLUSÕES

Muitos são os desafios a serem enfrentados para o incremento da qualidade da mobilidade
urbana nas cidades brasileiras, sendo um deles, o redesenho dos espaços livres públicos para o
deslocamento de pedestre e de ciclistas. Este trabalho não teve a pretensão de esgotar as
discussões sobre as diretrizes de implantação de um sistema cicloviário para Presidente
Prudente, mas, pelo contrário, fornecer bases para uma maior discussão e abrir possibilidades
para a elaboração de projetos que possam verificar as condições de cada fundo de vale para a
implantação do parque fluvial e das ciclovias‐parques, além do estudo das vias de ligação.
Nestes estudos futuros, será preciso pensar o sistema cicloviário na sua articulação com o
transporte público coletivo, identificando possibilidades de integração entre modais, como
também da implantação de um sistema público de transporte por meio de bicicletas, na medida
em que partimos da inversão das prioridades na matriz de deslocamentos: primeiro o pedestre,
seguido do ciclista e, por último, o transporte individual motorizado.
A opção de estruturar um sistema cicloviário a partir das potencialidades da cidade e não a partir
do sistema viário existente se apóia nos critérios sugeridos pelo Ministério das Cidades (Brasil
2013), mas, sobretudo, por acreditar que é urgente a reorganização e o redesenho do espaço
urbano, na busca pela construção de cidades mais justas e, definitivamente, mais bonitas.
Embora admitindo que os maiores desafios encontram‐se muito além dos horizontes do
desenho, pelo direito à cidade e pela justiça urbana.
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ABSTRACT: The paper explores how urban patterns affect the displacements in the cities ac‐
cording to the modes used. In methodological terms, if adopted strategies linked to the Space
Syntax, based on the integration variables and visibility, confronted with actual counts of vehi‐
cles and pedestrians. For case study, applied research to the Lisbon city (Portugal), to consider
its configuration composed of distinct morphological features. For specific analysis, we chose
three neighbourhoods with distinctive designs: Graça (organic mesh), Campo de Ourique (regu‐
lar grid) and Telheiras (contemporary mesh). The results showed a strong relationship between
the design of roads and actual flow of vehicles and pedestrians accounted for, thus demonstrat‐
ing that the space component linked to the organization of paths affects the way in which indi‐
viduals go through space, requiring greater attention in studies on urban mobility.
Keywords: Urban Mobility, Spatial Configuration, Space Syntax.
RESUMO: O artigo explora como os padrões urbanos afetam os deslocamentos nas cidades con‐
soante os modais utilizados. Em termos metodológicos, adotam‐se as estratégias vinculadas à
Sintaxe Espacial, com base nas variáveis integração e visibilidade, confrontadas com contagens
reais de veículos e pedestres. Para estudo de caso, aplicou‐se a investigação à cidade de Lisboa
(Portugal), a considerar sua configuração composta por distintas feições morfológicas. Para a
análise específica, escolheu‐se três bairros com distintos desenhos: Graça (malha orgânica),
Campo de Ourique (malha regular) e Telheiras (malha contemporânea). Os achados permitiram
compreender como o desenho da rede urbana afeta os padrões de deslocamento. Os resultados
obtidos apontam para forte relação entre desenho da malha viária e fluxo real de veículos e
pedestres contabilizado, demonstrando assim que o componente espacial atrelado à organiza‐
ção da rede de caminhos afeta a maneira pela qual os indivíduos caminham pelo espaço, reque‐
rendo maior atenção nos estudos sobre mobilidade urbana.
Palavras‐chaves: Mobilidade Urbana, Configuração Espacial, Sintaxe Espacial.
1

INTRODUÇÃO

Dentre os temas relacionados ao desempenho dos espaços urbanos, a mobilidade tem sido dos
mais debatidos. O discurso tende a ser paradoxal, contrapondo o transporte não motorizado
aos estímulos destinados ao transporte individual, afetando o viés da sustentabilidade. Com
base em tais premissas, o artigo explora de que maneira os padrões urbanos afetam os
deslocamentos nas cidades consoante os modais utilizados.
Este trabalho consiste em uma parte teórica, que apresenta (a) uma breve descrição dos
pressupostos teóricos – forma urbana, sintaxe do espaço e vida urbana –, (b) a metodologia, (c)
sua aplicação e resultados, e (d) as considerações finais.
2

PREMISSAS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS

2.1 Forma urbana
Assume‐se que o ato de caminhar favorece uma coerente apreensão e vivência da cidade, por
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razões sedimentadas em distintos campos disciplinares. O andar na cidade pode ser
interpretado segundo as origens e os destinos, ou a capacidade dos lugares em serem rotas ou
pontos de chegada, como discute Hillier (2008). Parece haver, na organização dos espaços
urbanos, uma lógica que afeta o processo de escolha dos caminhos, o que expressa a preferência
dos indivíduos por um percurso ou outro.
Falar em organização dos espaços implica considerar a estrutura urbana, percebida como um
sistema de interdependências, e ainda compreender em que medida a forma da cidade atua
sobre o ato de caminhar. Talvez este componente desempenhe um papel mais relevante do que
se imagina, condicionando ativamente os fluxos de pedestres.
Entende‐se aqui por forma urbana a composição geométrica dos elementos que compõem a
cidade (ruas, edifícios, quarteirões, fachadas, mobiliário urbano, vegetação, etc.) quanto às suas
dimensões e proporções (âmbito geométrico). Além disso, interessa explorar o conceito à luz da
maneira como os elementos que integram o espaço urbano estão dispostos e relacionados, seja
em perspectiva bi ou tridimensional. Uma vez que importam relações, a resultar em variações
hierárquicas, pretende‐se uma leitura topológica (âmbito topológico).
Na literatura, a forma urbana tem sido historicamente tratada em suas distinções de desenho.
Na obra Ânsia por vagar: uma história do caminhar, Solnit (2001) retrata, de forma poética e
precisa, a distinção entre as formas urbanas tradicionais (coesas) – ou pré‐modernas (Holanda,
2013), – e contemporâneas (isoladas) – pós‐modernas (Holanda, 2013).
Sobre o tema, Medeiros (2013) enfatiza os dois tipos de forma urbana citados por Kostof (1992);
Kostof (2001) – a irregular/orgânica e a regular/grelha/ortogonal/tabuleiro de xadrez –, ao
comparar uma amostra de cidades brasileiras e mundiais. Entretanto, numa leitura que
considera a articulação entre os tecidos e os impacto para os deslocamentos, o autor destaca
que a questão não é a existência de um tipo ou outro, mas sim como ocorrem as articulações na
cidade. Aspectos de costura, conexão e relação entre os eixos viários parecem ser mais
relevantes do que o desenho em si, de modo que formas urbanas que se assemelham a “colcha
de retalhos” seriam dos cenários mais negativos para a mobilidade urbana, inclusive na
perspectiva do caminhar: o aparente planejamento expresso na regularidade do traçado se
desfaz pela ausência de uma intenção global que previsse níveis coerentes de articulação
interpartes.
A compreensão da forma, inclusive para a mobilidade urbana, pressupõe o entendimento
simultâneo de aspectos geométricos e topológicos, com foco nas relações. Seja o desenho da
malha viária ou o grau de compacidade dos edifícios e da população, seja o modo prioritário de
transporte ou as distâncias passíveis de percorrer, reside na leitura das articulações dos
elementos constituintes da cidade um eixo de interpretação que mereça foco, pois parece agir
substancialmente naquilo que são os processos de deslocamento dos indivíduos do espaço.
2.2 Sintaxe do Espaço
No que diz respeito ao estudo do espaço construído, alinhando‐se portanto às estratégias da
leitura da forma urbana cujas bases são oriundas da visão sistêmica (em que as partes do urbano
devem ser relacionadas de modo a formar um todo integrado – Derridá, 1971; Foucault, 1971;
Capra, 2003), a Teoria da Lógica Social do Espaço ou Sintaxe do Espaço – SE (Hillier e Hanson,
1984; Hillier, 1996; Holanda, 2002; Medeiros, 2013) contribui substancialmente para o debate.
O objetivo principal da Sintaxe Espacial é investigar o relacionamento entre o espaço construído
– o edifício ou a cidade, grosso modo referido como arquitetura – e a sociedade – vista como
um sistema de possibilidades de encontros (Holanda, 2002).
A teoria contempla técnicas de entendimento e representação do espaço, incluindo a estrutura
da malha viária, fornecendo subsídios que permitem ao pesquisador investigar a cidade de
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acordo com as articulações urbanas.
Segundo Hillier (2001), ao se colocar um objeto aqui ou ali dentro de um sistema espacial, então
certas consequências previsíveis afetarão a configuração espacial do ambiente. Estes efeitos são
bastante independentes dos desejos ou da intenção humana, mas podem ser utilizados pelos
seres humanos para alcançarem efeitos espaciais e mesmo sociais.
À vista disso, Hillier e Hanson (1984) acreditam haver um ciclo virtuoso para a explicação da lei
do movimento natural (Figura 1), no qual a configuração espacial tem como efeito primário a
geração de movimento (seja de pessoas ou de veículos) nos espaços. E como efeito secundário,
este movimento gerado pela configuração, fomenta o surgimento dos usos (ou seja, dos
atratores e geradores de movimento). E, finalmente, como efeitos terciário e quaternário,
ocorre o processo inverso, os usos estimulam o movimento e, por conseguinte, interferem na
configuração dos espaços. Portanto, a configuração pode ser entendida como um fator
explicativo para a distribuição funcional nas cidades, atuando diretamente sobre aspectos de
circulação.
Das técnicas de representação recomendadas pela Sintaxe Espacial (SE) para estudos
configuracionais, duas são de particular interesse para esta pesquisa: campos visuais (mapa de
visibilidade) e linhas (mapas axiais).
A representação linear é obtida traçando‐se, sobre a malha viária, a partir da base cartográfica
disponível, o menor número possível de retas que representam acessos diretos através da trama
urbana. Após o processamento destas retas, pode‐se gerar uma matriz de interseções, a partir
da qual são calculados, por meio do Depthmap®, valores representativos de suas inter‐relações
axiais.
Esse procedimento resulta do cálculo da matriz de interseções total do sistema, na qual são
consideradas todas as conexões a partir de todos os eixos. Obtém‐se, assim, um valor
denominado Rn, onde R representa o raio (quantos eixos se quer considerar a partir de um outro
qualquer) e n o número ilimitado de conexões. Aos valores obtidos a partir da representação e
quantificação do espaço urbano no nível desejado dá‐se o nome de valor ou potencial de
integração. Esses valores podem ser representados numericamente ou numa escala cromática
com gradação indo do vermelho (mais integrado), passando pelo laranja e verde até chegar ao
azul (mais segregado).
Eixos mais integrados são aqueles mais permeáveis e acessíveis no espaço urbano, de onde mais
facilmente se alcançam os demais. Implicam, em média, os caminhos topologicamente mais
curtos para serem atingidos a partir de qualquer eixo do sistema.
2.3 Vida Urbana
Alinhado a este viés, alguns teóricos apresentam premissas que visam estimular a vida urbana
nos espaços públicos das cidades:
Jacobs (2000): enfatiza principalmente a necessidade de espaços com diversidade de usos e
densidade de residentes adequada a cada bairro;
Gehl (2010): acredita que o piso térreo deve ser acessível aos pedestres, além de destacar a
necessidade de que as vias dos bairros apresentem grande quantidade de portas por
hectômetro;
Alexander (2006): destaca a necessidade de haver complexidade na forma dos espaços e
acredita que os espaços urbanos não devem ser segregadores, inclusive os playgrounds das
crianças, de forma a incorporar a cidade ao espaço do brincar infantil.
Salingaros (2005): pontua a necessidade de existir muitas conexões (caminhos de pedestres) em
uma cidade e estas conexões devem estar ligadas a grande quantidade e diversidade de nós
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(atividades).
As premissas básicas destes autores utilizadas como aporte metodológico neste artigo, são
essencialmente (a) a diversidade de usos (citada por todos os quatro, mas enfatizada por
Jacobs); (b) a complexidade na forma dos espaços de Alexander; e (c) as muitas conexões ligadas
a grande quantidade e diversidade de usos, apontadas por Salingaros como essencial, de modo
a haver vida no espaço.
De modo a confirmar as premissas dos autores em relação à vida nos espaços urbanos, realizou‐
se uma análise conjunta dos aspectos sintáticos da forma e de contagens veiculares e de
pedestres em três bairros – Graça (malha orgânica), Campo de Ourique (malha ortogonal) e
Telheiras (malha contemporânea) – da cidade de Lisboa, com distintas características
morfológicas e sintáticas.
3

RESULTADOS

Os limites atuais da cidade de Lisboa, com 84,6 Km2, encerram uma estrutura urbana
relativamente estável situada na província de Estremadura de Portugal. As alterações na
municipalidade, núcleo de uma área metropolitana (AML – Área Metropolitana de Lisboa –
Figura 4.1A) que alcança quase 2,8 milhões de habitantes e avança num território de 2,962.6
Km2.
A escolha dos bairros deu‐se por conta dos distintos desenhos de suas malhas, resultantes de
processos históricos de consolidação dos tecidos urbanos peculiares. Graça conforma‐se como
havendo irregularidade das ruas resultante da apropriação diacrônica do terreno. Campo de
Ourique exemplifica o traçado de significativa regularidade, semelhante ao tabuleiro de xadrez.
Telheiras apresenta uma rede urbana derivada das premissas do urbanismo moderno, já
transformadas segundo soluções recorrentes nas cidades contemporâneas: grandes vazios,
presença de vias secundárias e internas, anéis de circulação, ruas sem saída, etc.
3.1 Mapas axiais e de segmentos
O bairro da Graça conforma‐se em uma malha predominante irregular, resultante de um
processo específico de adaptação ao sítio. O desenho de ruas aproxima‐se daquilo que se
denomina modo português de fazer cidades, herança de uma urbanística peculiar de
apropriação do território. A área apresenta cruzamentos predominantemente em forma de “T”
e seus quarteirões são simultaneamente irregulares quanto ao tamanho e à forma. Tais
características refletem‐se nos indicadores, conforme é possível verificar na Figura 1A.
Para a análise da integração média global (Rn – 0,40) (Figura 1A e Figura 5), a Graça contém a
medida mais baixa da amostra, produto que é de uma organização alinhada ao labirinto
(Medeiros, 2013). O relevo acentuado e os aclives reduzem as possibilidades de rotas e trajetos
entre qualquer par de origem e destino.
Quanto à análise local de raio 3 (Figura 1B), verifica‐se que os eixos de maiores dimensões (e
retilíneos) são aqueles que despontam no polo de integração, em tese potencialmente
correspondentes às centralidades locais. No entanto, são vias cuja diversidade de uso inexiste,
com predomínio de residências.
A área de estudo do bairro de Campo de Ourique caracteriza‐se por uma malha essencialmente
regular, com os cruzamentos predominantes em forma de “X”. Os quarteirões,
consequentemente, resultam desse traçado, com forte proximidade em seus tamanhos e
proporções. O tecido urbano, quando semelhante a um padrão de tabuleiro de xadrez, tende a
maximizar a quantidade de rotas possíveis a serem percorridas entre qualquer par de origem‐
destino, o que resulta em valores sintáticos mais elevados (Figura 2A).
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Figura 1. (A) Mapa axial (valor de integração Rn) da Graça e (B) Mapa axial (valor de integração R3) da Graça, ambos
com entorno imediato de 300m

Na análise dos aspectos locais de Campo de Ourique (integração R3), percebe‐se que a lógica
embutida na ausência de hierarquia clara mantêm‐se praticamente na mesma proporção que a
global (Figura 2B), o que não acontece na Graça, por exemplo.
Campo de Ourique (Figura 2A) apresenta a maior média de integração global da amostra (0,74),
apresentando eixos globais retilíneos que cortam o bairro de norte a sul e de leste a oeste. A
considerar as contagens realizadas, infere‐se que este desenho demonstra ser mais estimulante
ao deslocamento de veículos que ao de pedestres.

Figura 2. (A) Mapa axial (valor de integração Rn) de Campo de Ourique e (B) Mapa axial (valor de integração R3) de
Campo de Ourique, ambos com entorno imediato

O bairro de Telheiras contempla um desenho bastante distinto em relação aos anteriores,
resultado das experimentações contemporâneas oriundas de uma matriz moderna. Sua malha
não apresenta um padrão claramente definido, pois ora assemelha‐se ao que se desenvolve em
Campo de Ourique, enquanto em outros momentos deriva para uma aparente irregularidade
“ordenada”: são constantes os cruzamentos em “X” e em “T”, também é frequente a existência
de quarteirões excessivamente alongados (aqui também sem regularidade no tamanho e na
forma). Tais feições promovem índices de integração mais baixos, como ilustram a Figura 3A e a
Figura 5.
Observa‐se que Telheiras (Figura 5) apresenta a integração média global (0,48) ligeiramente
superior à Graça, pois em seu sistema há vias que cortam o bairro de leste a oeste (Figura 3ª) e
que passam por debaixo das vias expressas. Não há, portanto, grandes interrupções, o que torna
o bairro mais permeável/acessível.
Localmente a análise referente ao raio 3 (Figura 3B), mostra que as vias mais integradas são as
mesmas que as da análise global de raio n, comportamento bastante semelhante ao que
acontece em Campo de Ourique. Indica haver maior sinergia entre os sistemas (quando ao
desempenho comparado global e local) destes bairros em relação àquele da Graça (Figuras 1ª e
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1B).

Figura 3. (A) Mapa axial (valor de integração Rn) de Telheira e (B) Mapa axial (valor de integração R3) de Telheira,
ambos com entorno imediato

Reitera‐se aqui que o mapa de segmentos apresenta maior compatibilidade com os dados de
Transportes, entretanto, o mapa axial é de extrema relevância por se ater às características
hierárquicas do sistema, tornando relevante o uso conjunto de ambas as estratégias de análise.
Fazendo uma análise comparativa entre os resultados sintáticos dos três bairros, pode‐se inferir
que, de um modo geral, o bairro da Graça é o que apresenta melhor desempenho nos mapas de
isopé (aqueles que levam em conta os obstáculos ao nível do pé e não dos olhos, como os de
isovista). Ainda que a área seja a de valores de integração médios mais baixos – a despeito de
uma hierarquia claramente definida – ali há uma menor incidências de espaços
demasiadamente amplos. O cenário facilita a leitura do espaço pelos pedestres (Hillier et al.,
1993), além de ser considerado bom para a vida urbana de acordo com os preceitos de Jacobs
(2000), Gehl (2010), Alexander (2006) e Salingaros (2005).
Sobre o bairro de Campo de Ourique, vale salientar a sua posição de superioridade em termos
de integração do sistema por conta dos extremos de regularidade da malha. Esta situação faz
com que, de certa maneira, a malha seja democrática em termos de homogeneidade de
relações, sendo aparentemente positivo para o tráfego de atravessamento motorizado.
Entretanto, o desempenho elevado aqui não quer dizer que seja de todo satisfatório, pois sob o
ponto de vista do pedestre, as evidências indicam que as malhas com distinções claras na sua
hierarquia viária são mais fáceis de serem compreendidas. Tanto os mapas axiais/de segmentos
como os de isopé são relevantes para a leitura dos padrões, fornecendo estratégias para a
identificação de repetições, com proximidades e afastamentos entre as áreas analisadas.
Telheiras aponta para um contexto que seria o menos convidativo para a vida urbana, o que se
alinha às observações de Jacobs (2000), Gehl (2010), Alexander (2006), Salingaros (2005), etc.
Seus valores de integração, se comparados com os outros dois exemplos, ficam numa posição
intermediária apenas pelo fato de estar conectado com a vizinhança por meio de robustos eixos
de articulação leste‐oeste. Por outro lado, mesmo nos mapas axiais e ainda nos mapas de
isovista e isopé, emerge o problema de conexão: o interior de Telheiras é mal conectado,
havendo a presença frequente de vias sem saída, edifícios isolados e pouca diversidade de usos:
todos aspectos que desestimulam a vida urbana, a vivência de bairro, os encontros. Estes
aspectos sintáticos são ratificados pelas contagens realizadas.
3.2 Mapas de visibilidade
Tendo em conta que o foco são os pedestres, utilizaram‐se os mapas de visibilidade que tende
a apresentar com maior clareza a presença dos mesmos no espaço por meio de pontos
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colorizados que a depender da posição variam, assim como os mapas axiais e de segmentos, das
mais quentes (estando mais acessíveis visualmente) às mais frias (estando menos acessíveis
visualmente).
Para o primeiro caso (Figura 4), verificou‐se que a maior conectividade do sistema está situada
nas vias estruturadoras, ou seja, Rua da Graça, Largo da Graça e Rua Sapadores.
No que tange à análise de visibilidade do sistema, decidiu‐se por analisar a conectividade visual
sob o prisma dos pés (doravante chamado de isopé). Nesta análise (Figura 4), nota‐se um
desempenho distinto entre os bairros, tendo em vista as suas distintas características de forma.
Para o sistema da Graça (Figura 4ª), verificou‐se que a maior conectividade do sistema está
situada nas vias estruturadoras, ou seja, Rua da Graça, Largo da Graça e Rua Sapadores. Ressalta‐
se que embora a Rua Senhora Glória apresente um alto valor de integração (Figura 1ª), sua
conectividade visual não apresenta valores significativos, talvez por isso a via não seja uma
7tractora de comércio e, consequentemente, de movimento.

Figura 4. (A) Mapa de isopé (conectividade visual ao pé – 2) da Graça (A), Campo de Ourique (B) e Telheiras (C) com
entorno imediato

A análise de visibilidade ao nível do pé em Campo de Ourique (Figura 4B) expressa uma alteração
substancial no comportamento da área em volta da igreja e da praça, que assumem de cores
mais quentes para as mais frias, resultado da presença dos obstáculos ao pé, como jardins e
fontes.
A mudança fomenta a reverberação dos resultados a outros sítios do bairro, como a elevação
da importância dos cruzamentos da rua Ferreira Borges – limite a leste do bairro – em que seus
nós passaram da cor amarela ao laranja e em alguns casos ao vermelho, denotando maior
conectividade visual global. Estes achados apresentam maior sincronia com a realidade de fluxo
do bairro, evidenciada pelas contagens realizadas.
Interessante notar que na análise do isopé (Figura 4), em geral os pontos mais conectados,
similarmente ao que ocorre em Campo de Ourique, são aqueles que correspondem aos
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cruzamentos. No entanto, em Telheiras, os cruzamentos em “X” são raros, sendo, portanto, mais
recorrentes os em “T”.

Figura5. Índices Sintáticos

3.3 Contagens
Em relação às contagens realizadas nos três bairros em estudo, foram analisados os resultados
por modo de deslocamento – modos motorizados (carros) e modos não motorizados (a pé e
bicicleta) –, de modo a verificar suas semelhanças e distinções.
Verificou‐se que ao se confrontarem os dados absolutos para os três bairros, Telheiras foi o
grande destaque por apresentar os maiores valores de fluxo para todos os modos (Figura 7). No
entanto, em virtude da discrepância entre o número de pontos de contagem de cada bairro –
Telheiras apresenta quase sete vezes mais portais que a Graça, e quase o dobro dos de Campo
de Ourique – decidiu‐se realizar uma análise proporcional. Para tanto, dividiu‐se o número de
pessoas contadas pelo número de portais, por bairro, com resultados apresentados na Figura 6
e na Figura 8.
Os achados obtidos indicaram que Telheiras passa a ter quase todos os menores resultados, à
exceção do número de bicicletas. O bairro conforma‐se como o de menor quantidade de
movimento (de pedestres e de veículos), o que aponta para reduzida urbanidade – nas palavras
de Holanda (2002), devido aos poucos “olhos da rua”, como descreve Gehl (2010).
Campo de
Ourique

Telheiras

Fluxo de pedestres

4980

7110

17868

Fluxo de Veículos Motorizados

10152

6516

31092

Fluxo de Veículos não Motorizados

42

18

390

Número de portais

26

45

303

Valor médio de pedestres por portais

191,54

158,00

58,97

Valor médio de veículos motorizados por portais

390,46

144,80

102,61

Valor médio de veículos não motorizados por portais

1,62

0,40

1,29

Figura 6. Fluxos totais e médios por bairros
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Figura 7. Fluxos totais por bairros.

2024

Graça

Telheiras
Veículos não Motorizados

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

Fluxos médios por portais
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Figura 8. Fluxos médios por portais

Verificou‐se ainda que o bairro da Graça obteve o segundo maior volume de pedestres, com
uma média de 158 pessoas por hora, e de veículos com 145 por hora (em média, por cada
portal). Ainda que configurando uma malha com uma hierarquia bem definida em termos de
polos, em que o fluxo tende a ficar condensado em determinadas vias, a Graça ainda assim
contém maior movimento médio de pessoas e veículos que numa malha contemporânea.
O bairro de Campo de Ourique, por sua vez, apresentou o maior fluxo médio tanto de pedestres
(192 ped./h) quanto de veículos motorizados (390 veíc./h). O fato possivelmente se associa a
uma maior densidade residencial, à topografia bastante plana e a uma maior acessibilidade
conforme explorado pela análise sintática do espaço.
Telheiras obteve o pior desempenho tanto em relação ao movimento de pessoas, com uma
média de 59 por hora, quanto o de veículos, com 103 por hora (sempre em média por portal).
As medidas apontam para um possível caráter pouco agregador da área, produto dos grandes
vazios existentes, bem como de características sociais da população.
Verifica‐se a partir das contagens, que o bairro da é o único em que há certo equilíbrio entre os
fluxos de pedestres e de veículos motorizados, demonstrando, de certa maneira, haver maior
convivência entre os modos. Campo de Ourique e Telheiras, por outro lado, apresentam certa
similaridade nos seus comportamentos, visto que apresentam quase o dobro da quantidade de
veículos motorizados em relação ao de pedestres.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve como objetivo verificar de que maneira a forma dos espaços interfere nos
deslocamentos a pé e foram utilizadas estratégias metodológicas complementares que
auxiliaram na consecução deste objetivo.
Os resultados obtidos, por meio das três estratégias metodológicas adotadas, apontaram que a
forma é um fator determinante no que tange os deslocamentos a pé, visto que a partir dos
aspectos morfológicos e sintáticos há mais ou menos vida urbana nos espaços.
Neste aspecto, verificou‐se que malhas orgânicas (como ocorre na Graça) e regulares (tendo
como o caso de Campo de Ourique) – consideradas por Alexander (2005) como complexas – são
as que apresentam mais vida urbana em seus espaços urbanos, opostamente, malhas
contemporâneas (como presente em Telheiras) – consideradas pelo autor (para o caso desta
pesquisa) como não complexas – são as que apresentam pouca vida urbana, ou seja, há poucas
pessoas a se deslocarem a pé nos espaços.
Cabe pontuar que os aspectos sintáticos são relevantes, mas devem ser analisados de forma
conjunta com outras estratégias de análise, visto que apresentam resultados potenciais e não
absolutos de fluxo. Neste viés, as contagens de pessoas, o levantamento da média do número
de portas por hectômetro e o uso do solo presentes nos bairros foram estratégias que auxiliaram
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na caracterização dos bairros de modo a situá‐los em termos de vida urbana.
Diante do exposto, infere‐se que a forma urbana é um fator importante para a presença de
pessoas nos espaços urbanos, ou seja, a vida urbana existe também devido as características
morfológicas e sintáticas (morfossintáticas) presentes nos espaços das cidades, demonstrando,
portanto, a relevância da teoria da Sintaxe Espacial também no âmbito da caminhabilidade –
analisado em pormenores na pesquisa de doutorado de Barros (2014).
Portanto, os ingredientes para um espaço de sucesso e que seja amigo dos pedestres, deve
consistir numa forma urbana cujas relações (Hillier e Hanson, 1984) incorpore um espaço com a
complexidade inerente aos espaços (Alexander, 2006), diversidade de usos do solo (Jacobs,
2000), quantidade de portas que se enquadrem em níveis altos de movimento (Gehl, 2010),
proporcionando, portanto, grande quantidade e diversidade de conexões entre as atividades
(Salingaros, 2005).
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ABSTRACT: This paper studies favela’s spatial configuration in order to understand the
complexity in its informal genesis. Looking for spatial patterns in its social relations it is intended
to read the dynamics responsible for favela’s specificities and miscomprehensions. Based on a
self‐constructed and self‐organizing process (Sobreira, 2003), the implicit spatial rules are far
from the top down planning order responsible for formal city space and so, its language might
be so different it becomes uncomprehended. Willing to follow such assumptions, architecture
is considered here as a dependent and independent variable within society (Holanda, 2003),
meaning that favela’s form can provide important insights for understanding local dynamics in
public space. Therefore, the research is based on the Space Syntax Theory (Hillier & Hanson)
where it is possible (depending on its theoretical and methodological tools) to investigate these
peculiar spatial patterns comparing several cases. The result is the acknowledgement of favela
as an apparently common phenomenon in contemporary city, whose configuration remains
similar due to the presence of the same natural self‐organizing laws. We believe that favela’s
issue is much deeper than its illegal development, once it is faced with a spatial order conflict:
informality comes from some spontaneous processes that emerge naturally in space, a bottom
up way of building. But the surrounding city is based on planning laws from top down actions
which rely on modernistic principles, too different from a so called natural way of building
spaces. A paradigm contradiction appears to be the reason for this unsuccessful dialog – this
complex social dynamic needs that specific type of complex space to work and formal planning
tends to functionally designs solutions to punctual problems, frequently simplifying reality.
Keywords: Favela, Spatial Patterns, Complex Urban Form, Emergence
RESUMO: Este trabalho visa o estudo da configuração espacial da favela tendo em conta a
complexidade e informalidade que a constituem. Procura‐se identificar padrões espaciais que
comprovem a essência do lugar, suas potencialidades e problemáticas. A complexidade da sua
forma aproxima‐a frequentemente da incompreensão devido à existência de regras espaciais
que não se encontram na formalização, mas na autoconstrução e auto‐organização (Sobreira,
2003). É um espaço que se constrói coletivamente por meio de (numerosas) simples ações
individuais (Johnson, 2001). A partir de tais premissas, o artigo assume a arquitetura como
variável dependente e independente da sociedade (Holanda, 2012; Medeiros, 2013), de modo
que a análise da favela pode fornecer importantes subsídios para a compreensão das dinâmicas
locais. Para tanto, a pesquisa baseia‐se na Teoria da Lógica Social do Espaço (Hillier & Hanson,
1984), consoante seu ferramental teórico e metodológico, de modo a investigar a configuração
da favela no intuito de decodificar os padrões espaciais ali reconhecíveis. Comparam‐se vários
casos, especialmente no Brasil, de modo a entender favela enquanto fenômeno urbano comum
aquando da ocorrência dos mesmos processos auto‐organizados e cuja configuração mantém
semelhanças mesmo perante espaços culturalmente distintos. Acredita‐se que a problemática
da favela é muito mais que um conjunto de “irregularidades” (problemáticas resultantes da
situação socioeconômica do lugar), mas um conflito de ordens de ação e de pensamento: a
informalidade é fruto de um processo “espontâneo” que emerge naturalmente, num tipo de
conhecimento implícito ao ator ou à comunidade. Por outro lado, o planejamento responsável
pela cidade oficial ou formal tem uma forte tradição de imposição ao lugar (e, por consequência,
à comunidade). É nesta oposição entre paradigmas que se acredita estar o verdadeiro conflito
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os espaços não se relacionam fluidamente porque existe uma diferença de linguagens espaciais,
que se traduzem em diferentes vivências e condições.
Palavras‐chave: Favela, Padrões Espaciais, Forma Urbana Complexa, Emergência.
1

INTRODUÇÃO

A favela, enquanto espaço autoconstruído e auto‐organizado, se conforma em sua elevada
complexidade. Entende‐se o espaço construído intimamente conectado com os agentes sociais
que o habitam (e o constroem), focando a pesquisa na convicção de que o espaço é
invariavelmente produto e causa das dinâmicas sociais. Vê‐se a arquitetura enquanto variável
dependente e independente (Holanda, 2012) dá‐se especial ênfase à segunda condição, numa
tentativa de descortinar as possíveis semelhanças e distinções entre diferentes assentamentos
e o comportamento das comunidades que os habitam. Pretende‐se, com este trabalho, explorar
a questão da forma urbana da favela sob o ponto de vista sociológico e adquirir ferramentas
para uma leitura sistémica do lugar. Numa perspectiva que acredita na existência de uma Teoria
Urbana onde o Urbanismo é informado pela Sociologia, para um completo entendimento da
dinâmica urbana (Wirth, 1938). Sabe‐se, por outros trabalhos empíricos e teóricos (Sobreira,
2003; Guerreiro, 2010), que a favela sendo auto‐organizada é também auto‐semelhante (em si)
e semelhante entre si: “tanto em Bangkok quanto em Recife os padrões espaciais se sobrepõem
às particularidades culturais e político‐geográficas locais, e refletem uma necessidade universal
de otimização dos espaços em situações de restrição de ocupação” (Sobreira, 2003), assim
questionam‐se os processos sociais implícitos, quais as dinâmicas e como se desenvolvem, como
a forma surge como resposta a um conjunto de regras comuns.
Hoje, sabe‐se que a Sociedade pode ser lida como um sistema vivo e complexo, cujas dinâmicas
se regem pelas mesmas regras gerais dos sistemas vivos (Capra, 1996). Não se quer com isso
dizer que se negue a individualidade do Ser, ou a especificidade cultural, ou ainda a criatividade
humana de uma forma geral. Capra, no seu livro “A Teia da Vida”, deixa bem clara essa distinção,
esclarecendo que existem diferenças cruciais, como os constructos sociais que baseiam as
relações humanas, os quais resultam de negociações prévias e estão sujeitos a alterações. De
qualquer modo, pensa‐se que o que essa dinâmica, enquanto sistema vivo, representa, é uma
capacidade de organização e desenvolvimento semelhante àquela dos organismos vivos quando
observamos essas relações na escala das redes que as estruturam. E por isso a possibilidade de
reconhecer numa cidade, por exemplo, as mesmas regras básicas de organização que
estruturam outros sistemas vivos (Capra, 1996). O autor fala em sequência da importância do
padrão para o entendimento real da natureza de fenómenos complexos como a favela. As regras
gerais que aqui se exploram, são aquelas que se encontram sob a forma de padrões comuns em
espaços estruturalmente semelhantes.
De forma distinta, mas não absolutamente desconexa, Anthony Leeds (1978), ao escrever sobre
a busca por um conceito de Classe considera que “a resposta parece estar na sensação que os
homens têm de que as populações humanas parecem agir como se existissem entidades supra‐
individuais como atores na sociedade” (Leeds & Leeds, 1978. p.12). Ora, tais entidades
pareceriam regular de certa forma o comportamento social dos atores individuais, com suas
vontades, cognições, ações, etc. Leeds (1978) falava de elementos como o Estado, a própria
Classe, Órgãos, Corporações ou Instituições, mas não deixa de despertar atenção essa noção de
que a Sociedade se torna mais do que um conjunto de meras ações individuais somadas. A
interação desses agentes individuais gera regras de organização global para o sistema completo,
ou sociedade. Então é possível efetivamente entender este paralelo (e convicção científica) que
vários autores fazem para os diferentes sistemas vivos, até porque ambos derivam de
desenvolvimentos baseados nos principais fundamentos da Ecologia Humana. A causalidade
material é outro conceito explorado por Leeds que interessa no desenvolvimento deste
trabalho, afinal este considera que as condições físicas detêm efeitos causais sobre as condições
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de vida, e estas por sua vez, influenciam as ideologias (Leeds & Leeds, 1978). Lê‐se então o
espaço como variável de peso na dinâmica social, e principalmente, a dinâmica social como
maior do que a soma dos percursos dos seus agentes. Isto vai profundamente ao encontro da
definição de sistema dinâmico – pelas ciências da complexidade. Um sistema dinâmico é aquele
em que os seus agentes interagem cooperativamente além de se destinarem a cumprir as suas
tarefas individuais (Braga, 2006) – negociam entre si ao mesmo tempo que se propõem a
cumprir as suas tarefas individuais. Numa escala global isso significa a emergência de leis gerais
de organização que fortemente se identificam como padrões (Braga, 2006; Guerreiro, 2010):
sócioespaciais no caso das cidades, naturais no caso dos organismos.
O curioso nesta perspectiva científica que desenrola regras de organização do espaço, é que se
criam fortes argumentos para crer que a ação lenta e individual de cada agente coordenada por
um sentido de interação com o outro – de negociação, parece trazer resultados mais bem
sucedidos para a cidade que a ação organizadora de um planejamento de “cima‐para‐baixo”.
Salingaros considera que na cidade contemporânea, e particularmente naquela planejada
segundo princípios delineados a partir de preceitos Modernos, está em falta a complexidade
organizada presente nas cidades orgânicas ao longo do tempo, nas quais ele inclui, em última
instância, a favela (Salingaros, 2010). Usando como casos de estudo 13 favelas contemporâneas
e 18 assentamentos orgânicos, desde vilas e cidades portuguesas a cidades coloniais brasileiras,
pretende‐se estudar estas dinâmicas sociais do espaço. Sob um ponto de vista da complexidade
dos sistemas, e por meio da Sintaxe Espacial através de suas técnicas de observação de
potenciais de movimento e utilização dos espaços.
2

METODOLOGIA

Como principal objetivo neste trabalho tem‐se identificar os padrões sócioespaciais presentes
na favela, enquanto áreas contemporâneas decorrentes das práticas espontâneas da cidade.
Tendo em conta o embasamento teórico introdutório que responsabiliza as dinâmicas globais
pela emergência de regras de organização específicas, sabe‐se que a relação espaço/sociedade
é uma premissa necessária para o conhecimento do espaço da cidade. Procura‐se então
entender como o espaço atua e quais os seus desempenhos através das ferramentas da Teoria
da Lógica Social do Espaço criada por Bill Hillier e Julienne Hanson (1984). A teoria, além de
possuir um fundo teórico denso e que permeia todo este trabalho, possui métodos de análise
que serão aqui explorados. Importa explicar que a principal característica da metodologia é uma
leitura não dos elementos morfológicos constituintes do espaço, mas das relações que surgem
entre os elementos que conformam o espaço. O que significa que estaremos a avaliar
características topoceptivas, ou o desempenho dos espaços do ponto de vista de quem os utiliza
e vivencia. Por isso, o estudo que se faz trata da Configuração Espacial procurando padrões de
desempenho na interpretação das barreiras e permeabilidades existentes e que não poderiam
ser lidas fora da perspectiva sistêmica inerente.
Neste artigo analisam‐se comparativamente trinta e um casos, entre assentamentos
espontâneos e cidades medievais portuguesas (Lezirão, Escaroupim, Palhota, Costa de Lavos,
Leirosa, Praia da Tocha, Castelo Rodrigo, Castelo Novo, Linhares, Marvão, Óbidos, Porto, Lisboa,
Évora e Santarém), cidades coloniais brasileiras (Tiradentes, Goiás Velho e Ouro Preto) e favelas
em Portugal (Cova do Vapor), Brasil (Rocinha, Jacarezinho, Providência e Timbau no Rio de
Janeiro; Jardim de São Luis, Jaqueline e Heliópolis em São Paulo; Sol Nascente em Brasília),
Angola (Sazimbanga, um musseque em Luanda) e Moçambique (caniços em Beira e Maputo).
Serão aplicadas análises com Mapas Axiais e de Segmentos que servirão os propósitos acima
descritos, o primeiro numa perspectiva de movimento e transição no espaço e o segundo num
sentido complementar ao primeiro, mas ponderado para a leitura das continuidades espaciais,
ambos focados nas relações espaciais. Essas análises são feitas com base em imagens aéreas dos
espaços escolhidos, com base no espaço percorrível, de carro ou a pé. O mapa axial é uma
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representação linear – malha viária traçada a partir do menor número possível de retas,
representando os acessos diretos através da trama urbana (Medeiros, 2013) – analisada a partir
de uma escala cromática e correspondentemente numérica que estuda a acessibilidade da
trama existente a partir de valores potenciais, que podem ou não corresponder à realidade
(Medeiros, 2013). O mapa de segmentos é uma fase do mapa axial em que este é analisado
tendo em conta suas interseções. Enquanto no mapa axial cada eixo pode ser cruzado por vários
outros, no mapa de segmentos esses cruzamentos seccionam a linha no número de partes
correspondentes ao número de interseções. O mapa de segmentos passa a permitir uma análise
mais refinada da mobilidade ou da estrutura construída pelo grau de detalhamento ou
ponderação.
Para desenvolver as representações lineares para as análises é necessário ter uma base
cartográfica que as permita desenhar. Neste caso específico, estes assentamentos em estudo
fazem parte de uma base que tem vindo a ser construída ao longo de uma pesquisa de
doutorado. A grande maioria foi desenhada a partir de imagens de satélite ou plantas históricas,
outros foram facultados por outros pesquisadores, como o mapa Axial de Évora (Andreia
Gonçalves), a base cartográfica da Rocinha (Sofia Carmo) e Óbidos, Tiradentes, Goiás Velho,
Ouro Preto e os dados médios para cidades no Brasil e no Mundo (Valério Medeiros). Optou‐se
ainda por desenhar todos os mapas sem os eixos de continuidade com a restante cidade. Isto é,
tendo em conta que o que se pretende analisar é a favela em si e o seu desempenho interno,
não foi considerado o efeito de borda – fator de ponderação quando se analisa apenas um
fragmento da malha urbana (Medeiros, 2013) – apesar de poder ser analisada como um sistema
em si, vemos a favela como parte integrada do sistema maior que é a cidade. Mas porque se
pretende, nesta fase, entender a favela como um sistema em si e determinar os seus
desempenhos internos (tanto globais como locais) ao nível das relações espaciais e da forma,
sem interferência da malha envolvente, fez‐se esta opção.
3

FAVELA ORGÂNICA E COMPLEXA

«A cidade é complexa porque surpreende, sim, mas também porque tem uma personalidade
coerente, uma personalidade que se auto‐organiza a partir de milhões de decisões individuais,
uma ordem global construída a partir de interacções locais. Essa é a nova complexidade
“sistemática” (…) estranho tipo de ordem (…)» (Johnson, 2001). A forma da favela aproxima‐a
frequentemente da incompreensão devido à existência de regras espaciais que não se leem na
formalidade regular, mas na complexidade resultante dos processos de autoconstrução e auto‐
organização que a constituem. A favela apresenta regras de organização peculiares, menos
claras ao observador, como a fractalidade que estrutura a sua forma irregular e fragmentada
(Sobreira, 2003). Mas este nível de complexidade não é inovador na favela, Salingaros (2013)
reconhece‐a como parte integrante do processo diacrônico da cidade, onde o resultado é a
chamada “cidade orgânica”. Para o autor, na linha de tempo dos assentamentos urbanos, o
desenho moderno é aquele que mais simplifica o espaço, distanciando‐se progressivamente do
conceito de construção adaptável ao homem. Assim, embora pejorativamente assumida como
ausente de planejamento (Medeiros, 2013), a favela é valorizada pela sua gênese e
características auto‐organizacionais, contrastantes com o espaço planejado, aquele legal e cuja
ordem explícita (Guerreiro, 2010) não permite o mesmo grau de adaptação (Salingaros, 2013).
Acredita‐se em desempenhos semelhantes subsidiados particularmente pela ordem que os
gera. Quando pensados “de cima para baixo” os espaços tendem a ser organizados de uma
maneira particularmente formal, independentemente da sua legalidade (adaptando‐se aos
princípios urbanísticos legais). Quando temos um espaço pensado de “baixo para cima” a auto‐
organização tende a fazer seu trabalho e a apresentar suas estruturas auto‐semelhantes. É o
segundo tipo de assentamento que se irá analisar, por parecer representar melhor a favela
contemporânea cujas dinâmicas espaciais se pretendem reconhecer. Este é, portanto, um
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enquadramento particular a partir do qual se pretende estudar a informalidade urbana – aquele
da forma e do espaço construído, mais particularmente suas relações espaciais. Ser
assentamento informal é, aqui, ser espontâneo, é onde a organização espacial emerge a partir
do conjunto de todas as pequenas ações individuais, em vez de ser imposta ao todo como ponto
de partida. Se outro fosse o olhar, outra seria (provavelmente) a significação, pois veja‐se o caso
das ciências sociais ou da economia onde informalidade representa regras sociais ou sistemas
de trocas que se caracterizam por se afastar dos processos oficiais ou legais. Por isso, vários
trabalhos, apresentam a informalidade dos assentamentos nessa linha, englobando
loteamentos ilegais ou bairros ilegais previamente estruturados nessa categoria (Davis, 2006;
UN‐HABITAT, 2012). Não é o caso deste artigo, que ao ler o espaço informal como espontâneo
considera que existem, sim, assentamentos formais na ilegalidade urbana, categorias espaciais
que buscam reproduzir no seu processo os princípios formais urbanísticos, numa perspectiva de
legalização futura, como poderemos ver mais adiante.
4

PADRÕES SOCIOESPACIAIS COMUNS À FAVELA

O que instiga estas análises, é a proximidade aparente entre a forma da cidadela Medieval (como
exemplo histórico da forma orgânica) e a confusão aparente da favela. Esta parece produzir
igualmente espaços de trabalho, habitação e lazer, numa multiplicidade recorrente, daí poder
ser chamada de cidade ‐ se encerra em si mesma muitas vezes pela sua completude (ainda que
não oficial). Jacques (in Nunes, 2006) argumenta sobre a estética da favela como benefeciadora
do espaço da cidade como um todo, quer pela sua resiliência associada a um urbanismo do
jeitinho, quer pelo reconhecimento da sua importância na identidade urbana brasileira. A
capacidade e possibilidade de adaptação do espaço de moradia à produção de renda (o
puxadinho para uma birosca e a laje para vender ou alugar) é incompatível com a legalidade da
cidade formal (Jacques in Nunes, 2006) e claramente mais vantajosa que a tendência à
homogeneização da periferia habitacional.

Figura 1‐ Sup.:Toledo, Espanha; Inf.: Favela do Jacarezinho, Rio; Fonte: Google Earth e Google Images

Esta dinâmica também lembra muito da cidade dita tradicional (em termos europeus ou mesmo
coloniais) cujo comércio acontece frequentemente no piso térreo e a moradia no superior, e
apenas as ruas menos movimentadas se destinam só a habitação. Medeiros (2013) relembra
que ao longo da história sempre se lidou com os dois processos em paralelo, aquele que aqui
reconhecemos como organicidade e auto‐organização espontânea (que permeia toda a história
da cidade tradicional e parece chegar à favela de hoje), e aquele da formalização do espaço,
imposto por um planejamento prévio e regulador (Figura 1). As formas de ilegalidade urbana
aqui estudadas, são a contemporaneidade paralela dessa realidade. Na favela, a valorização
inerente a estes espaços é aquela que permite o movimento (Jacques, 2007), aquela que
coexiste identidade e globalidade numa só cidade. A favela é a expressão contemporânea da
identidade local na comunidade (neo)vernacular. E é precisamente esse movimento que nos
permite comprovar a aproximação entre o espaço da favela e aquele da cidade orgânica
histórica. A Figura 2 mostra um conjunto de Mapas de Segmentos (derivações do Mapa Axial em
que há uma ponderação angular dos percursos de modo a ler mais fluentemente as
continuidades existentes) em que é analisada a Escolha Angular. Escolha Angular significa o
potencial de um determinado percurso ser escolhido por entre todas as possibilidades de um
sistema mostrando com grande clareza a hierarquia viária dos assentamentos em análise. Na
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imagem são colocados lado a lado favelas e cidades medievais, e é interessante observar a
semelhança em termos de complexidade do traçado, para além de uma estrutura contínua de
percursos demarcados a vermelho. Isto significa que apesar de aparentemente labiríntico no
percurso (Jacques, 2007) e de se pensar que determinadas áreas se tornam absolutamente
inacessíveis na favela, existe efetivamente uma estrutura que permeia todo o assentamento, e
que já era característica dos assentamentos orgânicos observados no estudo desenvolvido
(Loureiro e Medeiros, 2014), possivelmente a mesma que só se apreende jingando e de dentro
(Jacques, 2007).

Figura 2. Mapas de Escolha Angular (Segmentos): a – Timbau; b – Jacarezinho; c – Lisboa Medieval; d – Porto Medieval;
e – Morro da Providência. Fonte: Loureiro e Medeiros, 2014.

As análises que reúnem comparativamente estes 31 casos estudados, mostram dois tipos
essenciais de características para a configuração dos espaços. As geométricas e as topológicas.
As primeiras baseadas em medidas simples de comparação de dimensões dos assentamentos e
as segundas ligadas a uma leitura das relações constituídas pela relação de espaços vazios
existentes. As figuras que se seguem ajudarão a fazer a leitura ilustrada dessas relações e
propriedades dos espaços. A Figura 3, referente ao número de eixos de cada sistema mostra o
quão diferentes são os assentamentos em estudo. Indo de assentamentos com 21 eixos apenas
a assentamentos com 8453 como a Rocinha, percebe‐se que os assentamentos e cidades
portuguesas, tendencialmente são menores que as favelas em estudo. Enquanto a amostra de
favelas tem uma média de aproximadamente 1500 eixos, as cidades e assentamentos estudados
em Portugal têm 162. Rocinha e Ouro Preto são os únicos casos que se aproximam das médias
para cidades Brasileiras e do Mundo, mas destacam‐se claramente dos restantes. A amostra
apresenta estes casos como os menos frequentes, percebendo‐se que possivelmente existirão
muito mais favelas de pequena dimensão que as de maior escala, tal como acontece com as
cidades de modo geral.
As Figuras 4 e 5 referem‐se ao tamanho dos eixos e segmentos. Pode‐se observar que o
comprimento médio dos eixos, que nos informa sobre a dimensão média da rua em cada
assentamento, é francamente mais baixo nas favelas que nas cidades portuguesas e coloniais. A
rua aparenta ser, em média, menor na favela dada sua maior fragmentação. Quando
observamos a dimensão média dos segmentos, mantém‐se a proporção de trechos maiores na
cidade orgânica que na favela propriamente. O que significa que o aglomerado de casas que
forma o quarteirão, é significativamente menor, reforçando a ideia de fragmentação e
complexidade que já se pressupunha ter maior intensidade na favela.
Passando para as medidas topológicas, aquelas referentes à relações espaciais propriamente
ditas, começamos pela Conectividade média. Esta medida aponta a tendência para a existência
de interseções ou não nos espaços. Espaços mais difíceis de acessar tendem a ter menos
conexões, revelando sentidos de percurso sem variedade de opções. Como se pode ver no
Figura 6, a conectividade média das favelas é inferior às restantes médias ponderadas. O que
leva a apontar que o seu caráter complexo e fragmentado provocam essa ausência de mais
interseções. Ao observar a média para as cidades portuguesas em estudo, esta também se
mostra mais baixa que a média para o Brasil ou Mundo. Fica a sugestão de que o seu caráter
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orgânico e a sua adaptação aos constrangimentos físicos não permite a capacidade de interação
de outras formas de organização espacial.

Figura 3 ‐ número de eixos. Figura 4 – Comprimento médio dos eixos.

Figura 5 – Comprimento médio dos segmentos.

Figura 6 – Conectividade.

Figura 7 – Integração Global. Figura 8 – Integração Global Tekl.

A medida da integração Global (Figura 7) permite avaliar o potencial de acessibilidade de um
espaço. O quão mais fácil é atingir as áreas identificadas como centrais, de todos os pontos do
sistema. Os assentamentos em Portugal parecem topologicamente mais acessíveis que favelas.
O relevo e a sua dimensão apontam ser os maiores condicionantes nessa realidade. Mas
confrontando uma ponderação das mesmas medidas que trata de excluir, dentro do possível,
questões de escala (Figura 8) percebe‐se a semelhança existente. Pode‐se apontar que ao
negligenciar a escala dos assentamentos se lê com mais facilidade a semelhança das relações
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espaciais no espaço orgânico. A média dos valores para os dois tipos de assentamentos
comparados é tão próxima que leva a uma interpretação no sentido da semelhança nas relações
que garantes as condições de acessibilidade aos espaços.
A integração local, permite que se meça o tipo de acessibilidade ou potencial à escala de um
quarteirão ou bairro, das suas sub‐centralidades. Dada a pequena dimensão de alguns
assentamentos em Portugal, questiona‐se a efetividade desta medida pela escala local única que
os constitui. No entanto, é interessante verificar como a favela mantém uma acessibilidade local
bastante próxima à dos restantes assentamentos. Acredita‐se que essa proximidade se relacione
com o processo espontâneo no espaço. A dimensão fragmentada apresenta‐se em todas as
escalas, mas as relações locais parecem ser mais favorecidas que as globais. As primeiras são
fruto da negociação consciente das ações construtivas ao longo do tempo, já as segundas
emergem implicitamente na ação das primeiras. Isto significa que o espaço orgânico da favela,
assim como o da cidade medieval ou outros semelhantes, tende a ser estranho para o utilizador
externo, num primeiro momento. Sua organização implícita favorece a escala local, garantindo
que a predominância de relações ali permanece. O que não exclui uma organização global, que
se viu emergir desde a análise à figura 2. Mas a sua complexidade formal reside precisamente
em, numa pequena escala, dinamizar as relações locais de tal modo que estas prevaleçam como
maiores agentes de caracterização dos espaços. A hierarquia existe de forma fluida, para aqueles
cuja organicidade seja conhecida. Num contexto de leituras urbanas relacionadas com os
processos “top down” de interpretação e conceituação, esta complexidade pode se aproximar
da desorganização, por se governar a partir de outras regras.

Figura 9 – Interação local.

Sinergia e inteligibilidade são duas medidas particularmente interessantes para medir a
percepção e a legibilidade do espaço. A primeira refere‐se ao quanto a escala local irá interferir
na global e a segunda, à nossa facilidade de lermos o espaço a partir de uma parte apenas. É
muito interessante verificar que nos assentamentos menores os valores aproximam‐se dos
100%. Percebe‐se que o espaço é claramente legível pelas suas dimensões características. Mas
a realidade complexa da favela que se vem discutindo é replicada aqui novamente, quando se
pode observar o quanto a sinergia reduz em relação aos outros assentamentos. É, no entanto,
curiosa a oscilação de valores, apesar do que as médias remetam. Estudos anteriores haviam
mostrado que o valor de 4% apenas para o Sol Nascente, assentamento da periferia de Brasília
se relacionaria com a sua estrutura reta de loteamento (sua categorização como favela prende‐
se a questões socioeconômicas e não à forma em si), onde prevalecem as ruas sem saída. Mas
vários casos decrescem seus valores em relação à média, e são precisamente aquele aos quais
se reconhece maior declive. Aqui poderemos apontar que, se por um lado o desenho orgânico
informal permite que as escalas se comuniquem, por outro, os constrangimentos geográficos
mostram‐se de grande influência.
Por fim, compara‐se a profundidade média dos assentamentos (Figura 12). Esta medida garante
uma leitura do esforço potencial que é necessário fazer para aceder a todos os pontos de um
sistema. A favela tende, como já visto, a ter mais eixos mas suas dimensões reduzem
consideravelmente, a sua conectividade baixa também, assim como a inteligibilidade e outras
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medidas, quando em comparação com os restantes assentamentos estudados. Dessa forma
entende‐se que o espaço da favela seja muito mais profundo. Mas sua complexidade e
dimensões também aumentam. Por isso acredita‐se, pelas comparações, que estamos perante
um fenômeno de intensidade de escala. À medida que sua escala aumenta, sua profundidade
vai aumentando. A favela lida como espaço complexo corresponde claramente a estas
oscilações de valores, sem que deixe de se ler sua organicidade como aproximada aquela que
acompanha a história dos assentamentos. É desafiadora a tentação de ampliar a amostra e o
espectro temporal. O desenho orgânico da cidade tem uma forma particular de se comportar e
as análises anteriores parecem justificar que a única característica verdadeiramente original da
favela contemporânea é a escala que esta atinge. Sua complexidade inerente é característica da
cidade orgânica, mas suas dimensões e densidades reproduzem novos estados de um processo
que aparenta ser o mesmo.

Figura 10 – Sinergia.

Figura 11 – Inteligibilidade.

Figura 12 – Profundidade Média.

5

CONCLUSÕES

Para que possamos ler o espaço na sua complexidade, e por isso se entenda estar a conhecer
mais sobre os processos urbanos, é preciso unificar o conhecimento e não segmentá‐lo.
Acredita‐se que a Teoria da Sintaxe Espacial permite percorrer esse caminho unificando o estudo
da forma urbana com o entendimento amplo que a Sociologia permite. O exercício aqui
apresentado, uma tentativa introdutória de fazer uma leitura social do espaço da favela, mostra
como subjacente à sintaxe do espaço podem estar significativamente explicadas as dinâmicas
geradoras. Não fossem espaço e sociedade parte de um mesmo processo.
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Após os resultados expostos acredita‐se que na Informalidade se podem pressupor potenciais
níveis de urbanidade, relacionados a uma ordem implícita que permite que o espaço se
configure de forma a bem responder às necessidades dos seus utilizadores. Daí o sentido de
comunidade que se reconhece na favela e também a noção de espaço cidade, gerador inclusive
de uma identidade tão forte que transborda em forma de Samba e Carnaval (JACQUES, 2007).
Espaços legais ou ilegais que não sigam semelhantes regras usufruem de um sentido
comunitário distinto e as interações sócioespaciais se homogenizam de tal forma que o espaço
privado prevalece, e acredita‐se que com ele a individualidade. Se deixarmos de acreditar que a
geometria da favela está estruturalmente errada (SALINGAROS, 2010), talvez possamos
aprender a melhorar as nossas cidades com base nesta específica forma de construir, e esperar
que com isso surja a possibilidade de um urbanismo complexo e inteligente, de um
planejamento “bottom up” que permita aceitar a informalidade como parte integrante do
espaço oficial.
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ABSTRACT: The urban patters comprehension is a basic feature to understand the city as a
system and a complex structure. The pattern decoding and the evaluation of its corresponding
performance, based on built space aspects or dimensions, has demonstrated to be a key to a
coherent urban investigation and project. The article explores these premises and intends to
discuss urban patterns strategies according the Theory of the Social Logic of Space or Space
Syntax. It aims to explore spatial relationships by means of a morphological/configurational
approach and to understand to what extent distinguished designs/layouts, according to the grid
network, can give subsides to the urban vitality interpretation. Regarding the tools, axial and
segment maps are used in order to model the urban systems. For the sample, lusophone cities
worldwide are analyzed.
Keywords: Urban Morphology, Urban Patterns, Urban Configuration, Space Syntax, Lusophone
Cities
RESUMO: A compreensão dos padrões urbanos integra uma instância elementar para a leitura
da cidade enquanto sistema e estrutura complexa. A decodificação dos padrões e a avaliação do
respectivo desempenho, a considerar dimensões/aspectos do espaço construído, têm se
mostrado chave para leitura e projeto de uma cidade “coerente”. O artigo explora as premissas
e procura discutir estratégias de investigação dos padrões urbanos consoante a Teoria da Lógica
Social do Espaço ou Sintaxe Espacial. Pretende‐se pesquisar as relações espaciais a partir de um
viés morfológico/configuracional e compreender o quanto distintos arranjos de cheios e vazios,
entendidos a partir do traçado da malha viária, podem fornecer subsídios para a compreensão
dos potenciais de vitalidade urbana. Em termos ferramentais adotam‐se os mapas axiais e de
segmentos, recomendados pela Sintaxe Espacial para a modelagem de grandes assentamentos,
como as cidades. Para amostra, são confrontadas cidades lusófonas ao redor do mundo.
Palavras‐chave: Morfologia Urbana, Padrões Urbanos, Configuração Urbana, Sintaxe Espacial,
Cidades Lusófonas
1

INTRODUÇÃO

A investigação dos padrões urbanos é uma instância estrutural para a compreensão dos
assentamentos urbanos enquanto sistema e estrutura complexa. A decodificação dos padrões e
a avaliação do respectivo desempenho, a considerar dimensões ou aspectos do espaço
construído (Holanda, Kohlsdorf e Kohlsdorf, 2005; Holanda, 2010), têm se mostrado chaves para
decodificação de uma cidade “coerente”.
Muito se vem discutindo sobre o processo de urbanização em cidades brasileiras: as pesquisas
são extensas e repousam em variados enfoques. Tradicionalmente o olhar é cronológico, numa
perspectiva historiográfica e artística, ou social, focalizando as disparidades econômicas
traduzidas em segregação ou centralidade espacial. Mesmo quando o foco é a configuração
urbana, pouca atenção é dada aos aspectos relacionais interpartes, priorizando‐se feições locais
e geométricas, o que acompanha leitura de Camilo Sitte (1945), Gordon Cullen (1983), ou
Phillippe Panerai (1986; 2006).
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Em arquitetura, estudos que contemplam o ethos social, econômico e político do espaço têm
sido desenvolvidos, todavia carecem de um aprofundamento quanto à articulação da cidade em
termos dos padrões de hierarquias e permeabilidades. E como esses fatores, diretamente
relacionados à forma‐espaço, ilustram o estado atual das cidades do Brasil e do mundo, e seus
associados processos de expansão e dinâmica urbana: “novas hipóteses, modelos e escalas são
necessários” (Diappi, 2004, p. 2).
Esta pesquisa, portanto, segue linha de investigação que explora o hiato e explora de maneira
específica como a leitura da forma‐espaço da cidade pode auxiliar em ações reflexivas sobre o
espaço urbano, especificamente quanto à produção resultante da urbanística portuguesa,
cidades brasileiras incluídas.
Estudos realizados ao redor do mundo (Karimi, 1997; Hillier, 2001) têm demonstrado que
mesmo assentamentos distintos do ponto de vista histórico e cultural apresentam relações
configuracionais semelhantes. Isto é, mesmo que a geometria varie – como usualmente
acontece – o comportamento topológico é aproximado. Interessa saber, portanto, que culturas
diferentes geram diferentes padrões espaciais, mas também podem gerar outros idênticos.
Seria, como afirma Hillier (2003), a questão dual de que globalmente, como um todo, as cidades
tendem a ser mais assemelhadas; localmente, contudo, tendem a se diferenciar.
Para o contexto das relações globais e locais, cabe investigar o desempenho configuracional de
cidades ou grupos de assentamentos urbanos, de modo a analisar variáveis que sejam capazes
de revelar proximidades ou distanciamentos no comportamento morfológico, fator que parece
elucidar performances culturais urbanas próprias, como se acredita haver no caso das cidades
de origem portuguesa. Assume‐se que a investigação das relações configuracionais de cidades
lusófonas poderia revelar uma série de aspectos morfológicos que tradicionalmente não são
explorados e que seriam hábeis em esclarecer algo da dinâmica urbana contemporânea de tais
núcleos urbanos.
Conforme afirmam Andrade (1993), Araújo (1998), Rossa (2002) e Teixeira (2000), as cidades
resultantes da matriz colonial portuguesa apresentam características morfológicas bastante
precisas, o que as distingue das experiências urbanas de outras culturas. A forma‐espaço
produzida resultou: (1) de variadas influências e concepções espaciais presentes na cultura
urbana portuguesa, especialmente latina e árabe; (2) da escolha de locais topograficamente
estratégicos para a disposição dos núcleos iniciais das cidades; (3) da estreita articulação dos
traçados das cidades com o relevo local, elemento orientador do crescimento das cidades e sua
consolidação; (4) da flexibilidade de estruturação das malhas urbanas, o que permitia a
convivência de traçados de origens distintas; (5) da localização de edifícios singulares segundo
o relevo, e o importante papel destes edifícios na estruturação dos traçados urbanos; (6) da
lenta estruturação formal das praças urbanas, associadas a diferentes núcleos geradores e a
funções distintas e (7) do processo de planejamento e de consolidação da cidade portuguesa,
sempre projetada “no sítio e com o sítio, isto é, quer a cidade se desenvolva gradualmente quer
se desenvolva a partir de um plano pré‐definido, o seu traçado apenas se concretiza no
confronto com a estrutura física natural do território” (Teixeira, 2000).
Além disso, ali recorrentemente há a convivência entre os traçados eruditos, articulados,
planejados segundo rígidos cânones de estruturação urbana, e aqueles de origem vernacular,
compostos a partir de uma apropriação do território cujas intenções são particularizadas e
promovem desenhos urbanos tendentes a baixo grau de ordenamento (Teixeira, 2000). Cidades
de origem portuguesa estão, portanto, no limiar entre estes dois gestos, usualmente abarcando
características de ambos ao conformar uma estruturação espacial extremamente flexível. Com
isso, entende‐se que a investigação das relações morfológicas em tais cidades, de sua origem ao
cenário urbano contemporâneo, seria hábil para esclarecer importantes questões sobre a
urbanística de origem lusitana e sua posterior transformação.

2038

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

2

ESTRUTURA DA PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICOS, METODOLÓGICOS E FERRAMENTAIS

2.1 Padrões
Assume‐se nesta pesquisa padrão enquanto uma configuração de relações características de um
sistema em particular. Para Capra (2003, p. 76), a preocupação com o padrão associa‐se com a
dúvida filosófica e científica que paira sobre a interpretação dos objetos: “a tensão entre o
estudo da substância e o estudo da forma”. Para a substância indaga‐se, “de que ela é feita?”;
para a forma, “qual é o padrão?”. O autor acrescenta que o estudo do padrão não é algo recente,
mas acompanha o pensamento desde o período clássico com Pitágoras, avançando com os
poetas românticos no século XIX, o que culminou especialmente para o surgimento da palavra
“morfologia” em 1822. Entretanto, o estudo do padrão sempre parece ter sido eclipsado pelo
estudo da substância e hoje, às voltas com o pensamento sistêmico, sua interpretação ganha
novo impulso por ser entendida como a chave para a compreensão da vida.
Se morfologia, em senso restrito, refere‐se a esta investigação da forma‐espaço, resultará na
pesquisa dos atributos existentes, de seu padrão. A discussão, se interpretada para o âmbito
espacial, parece apontar para uma manutenção em arquitetura e urbanismo de abordagens que
se concentram nos aspectos meramente descritivos e tipológicos – ainda arraigados numa
tradição novecentista, como parece ocorrer em grande parte dos estudos de configuração das
cidades. A ideia da substância material é predominante e os padrões, quando explorados,
tornam‐se levantamento estatístico e não investigação qualitativa que subsidie novas
interpretações.
A concepção sistêmica propõe não a substituição da substância pelo padrão, devido inclusive à
natureza inclusiva da abordagem. A síntese entre as duas aproximações diferentes é defendida
como a chave para a teoria, tendo em vista o estudo da substância ou forma contemplar a
estrutura, enquanto o estudo dos espaços revela os padrões.
Trazendo para o problema de interpretação da cidade, podemos dizer que a questão da análise
per se é como se nos debruçássemos sobre um organismo vivo dissecado: todos os componentes
materiais estão ali, visíveis para a interpretação, contudo a configuração de relações entre ele –
o padrão que o mantém vivo, interativo e dinâmico – é destruído. Os padrões compreendem o
modo de organização de qualquer sistema a partir da configuração das relações dos elementos
deste sistema, o que define as características essenciais que o tornam semelhante ou distinto
de outros.
A dificuldade, por outro lado, associa‐se ao modo de interpretação do padrão de organização:
se a descrição da estrutura equivale à exploração dos elementos físicos do sistema (a substância,
a forma), a compreensão do padrão corresponde a um mapeamento tido por abstrato, por não
ser algo táctil ou visível. Seria intuitivo até o ponto em que tivéssemos em mãos estratégias que
permitissem avaliá‐los, estatisticamente ou graficamente.
“Os padrões [...], não podem ser medidos nem pesados; eles devem ser mapeados. Para
entender um padrão, temos de mapear uma configuração de relações. Em outras palavras, a
estrutura envolve quantidades, ao passo que o padrão envolve qualidades (Capra, 2003, p. 77)”.
A ligação entre ambos, portanto, é o processo.
2.2 Configuração e Sintaxe do Espaço
A pesquisa, tendo por base as premissas anteriores, explora o olhar configuracional urbano a
partir da leitura dos padrões, com ênfase na investigação comparativa de assentamentos
urbanos brasileiros e lusófonos ao redor do mundo. Procura‐se promover o debate sobre as
características morfológicas de uma matriz portuguesa urbana comum e os desenvolvimentos
posteriores, que legaram às cidades contemporâneas uma forma‐espaço de natureza peculiar.
Pelo exame dos aspectos topológicos e geométricos em cidades lusófonas, e com base no
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princípio de configuração, a investigação se baseia no questionamento se seria possível
identificar um tipo ou uma cidade típica na urbanística portuguesa (cf. Andrade, 1990; Andrade,
1993; Delson, 1997; Rossa, 1997; Teixeira e Valla, 1998; Teixeira, 2000; Rossa, 2002). A leitura é
guiada pelo aparato conceitual, metodológico e técnico da Teoria da Lógica Social do Espaço, ou
Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson, 1984; Hillier, 1996; Holanda, 2002; Medeiros, 2013) (por meio
dos mapas axiais e de segmentos), corrente fundeada em princípios do estruturalismo a partir
de filiação ao pensamento sistêmico. É intenção contribuir para a discussão da abordagem,
confrontando o desempenho do ferramental à vasta realidade empírica obtida.
2.3 Amostra, variáveis e questões de pesquisa
Para delimitação da amostra, foram selecionados os núcleos urbanos oriundos da urbanística
portuguesa, membros da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa – e demais cidades
brasileiras investigadas por Medeiros (2013) na pesquisa Urbis Brasiliae: 44, sendo 24 com
população acima de 300.000 habitantes [São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife
(PE), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Manaus (AM), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Belém (PA), São
Luís (MA), Maceió (AL), Teresina (PI), Natal (RN), João Pessoa (PB), Uberlândia (MG), Cuiabá
(MT), Aracaju (SE), Florianópolis (SC), Porto Velho (RO), Pelotas (RS), Anápolis (GO), Vitória (ES)
e Palmas (TO)] e 20 pertencentes à lista de prioridade do Programa Monumenta/IPHAN
[Alcântara (MA), Antônio Prado (RS), Aracati (CE), Cachoeira (BA), Diamantina (MG), Goiás (GO),
Icó (CE), Lençóis (BA), Mariana (MG), Mucugê (BA), Oeiras (PI), Ouro Preto (MG), Parati (RJ),
Penedo (AL), Petrópolis (RJ), Pirenópolis (GO), Porto Seguro (BA), Rio de Contas (BA), Rio Grande
(RS) e Tiradentes (MG)]. Os demais países incluídos corresponderam às seguintes cidades –
Angola: Benguela; Cabo Verde: Mindelo e São Filipe; Espanha: Ceuta; Guiné Bissau: Bissau; Índia:
Damão, Diu e Pangim; Moçambique: Beira, Nampula e Pemba; Portugal: Almeida, Angra do
Heroísmo, Aveiro, Bragança, Chaves, Elvas, Marvão, Santarém, Valença e Viana do Castelo;
Quênia: Mombaça; São Tomé e Príncipe: São Tomé e Uruguai: Colônia de Sacramento.
A partir da produção e análise dos mapas axiais e de segmentos das cidades, foram selecionadas
as seguintes variáveis: a) número de eixos; b) comprimento total de eixos; c) número de
segmentos; d) razão entre quantidade de eixos e segmentos; e) comprimento total de
segmentos; f) perda de comprimento eixos/segmentos; g) conectividade média; h) profundidade
média; i) integração; j) controle; k) sinergia; l) inteligibilidade e m) escolha.
A estrutura de pesquisa anterior foi organizada de modo a fornecer subsídios para a resposta a
quatro questões de pesquisa: 1‐ Como as cidades lusófonas podem ser diferenciadas, em termos
de padrões configuracionais, a partir da investigação de sua forma‐espaço?; 2 ‐ Existem
semelhanças configuracionais na urbanística portuguesa, a independer dos países em que se
situem?; 3 ‐ São as cidades lusófonas semelhantes a outros assentamentos urbanos ao redor do
mundo, sob o olhar configuracional?; e 4 ‐ Com base na configuração, é possível identificar um
tipo ou uma cidade lusófona típica? A hipótese derivada estabelece que a existência de um
processo peculiar de crescimento e consolidação do urbanismo português (geometria
resultante) teria produzido padrões configuracionais específicos (topologia resultante).
3

RESULTADOS

A análise comparativa dos mapas axiais e de segmentos e seus correspondentes valores de
acessibilidade ou integração viária para a amostra (Figura 1) permitiu o desenvolvimento de uma
série de observações sobre (a) o desenho da trama urbana das cidades integrantes do estudo,
bem como a (b) correspondente implicação para a acessibilidade potencial e os aspectos de
dinâmica urbana afins.
Da seleção de achados, encontrou‐se que os grandes assentamentos urbanos apresentam
significativa diferenciação em suas tramas urbanas (distintos formatos de desenho de malha em
uma mesma cidade, o que legitimou o batismo de cidades em padrão de colcha de retalhos),
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resultante de sucessivos processos de crescimento da mancha, usualmente ocorrendo sem uma
clara vinculação com a cidade precedente. Ademais, os assentamentos possuem baixa
compactação, produzida pela recorrente descontinuidade do arruamento, o que deriva de
específico processo de ocupação do sítio e fragmentação urbana devido, prioritariamente, às
feições geográficas.
Do ponto de vista topológico, poucas linhas atravessam os sistemas globalmente, o que é fator
de direta associação ao porte da cidade. Resulta da característica, todavia, o pronunciamento
da feição labiríntica nos espaços urbanos, o que promove baixos valores integração, isto é,
permeabilidade e acessibilidade topológica.

Bragança – Portugal

Santarém – Portugal

Bissau – Guiné‐Bissau

São Filipe – Cabo Verde

Damão – Índia

Colônia de Sacramento ‐ Uruguai

Figura 1. Exemplos de mapas axiais (variável Integração Global) da amostra. Eixos mais integrados estão em vermelho,
enquanto os menos integrados (segregados) apresentam‐se em azul.

A observação dos valores médios de integração para as cidades da amostra em comparação com
assentamentos brasileiros de interesse patrimonial, usualmente cidades de menor porte,
demonstra como as grandes cidades apresentam médias de integração mais baixas. Além disso,
nos grandes assentamentos a apreensão é restrita a partes do todo, implicando a perda da
percepção global, em função da dificuldade em compreender o sistema por inteiro,
comprometendo, portanto, a mobilidade viária. As cidades são menos inteligíveis e percebidas
em fragmentos.
No que diz respeito às propriedades da malha viária e suas consequências para a acessibilidade
topológica, a análise da amostra permitiu legitimar aquilo que se denomina de categoria
invariável segundo a Teoria da Lógica Social do Espaço: parte‐se da premissa que existem
aproximações entre cidades independentemente da posição geográfica em que se situam e,
inclusive, do pressuposto cultural que as originou.
Para amostra, no que se refere à associação entre o desenho e a acessibilidade viária, observou‐
se que:
1 – A grelha regulada, enquanto uma característica global, invariavelmente: (a) produz
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tamanhos de eixos maiores; (b) apresenta maior conectividade média para os eixos/vias, pois
são sistemas mais articulados, isto é, vias com maior quantidade de nós ou cruzamentos; (c) tem
menor profundidade média, resultando num caráter mais raso e menos labiríntico, o que
significa ser mais fácil seguir de um eixo para qualquer outro eixo do mesmo sistema; (d) é mais
inteligível, ao conter uma melhor associação e sincronia entre os valores de integração e
conectividade, sendo mais acessíveis aquelas linhas que têm maior quantidade de conexões; (e)
resulta em sistemas mais acessíveis, permeáveis ou integrados, sobretudo se em malha
ortogonal com predominância de ângulos retos e independentemente do porte da cidade. Neste
caso, o tamanho do sistema urbano pouco interfere no desempenho dos atributos
configuracionais, desde que a característica seja para o mapa axial inteiro.
2 – A malha irregular ou orgânica, enquanto uma característica global, invariavelmente: (a)
produz tamanhos de eixos menores e (b) apresenta baixa conectividade média em razão do
predomínio das conexões em “T”. Para este padrão de grelha a questão do tamanho do sistema
cria certas oposições: (c) os sistemas serão mais integrados se forem pequenos, se grandes
tenderão ao polo mínimo de baixa integração devido ao pronunciado caráter labiríntico; (d) a
profundidade média será naturalmente baixa para assentamentos pequenos e alta para maiores
cidades, a considerar o fator de escala; e (e) haverá menor inteligibilidade quanto maior for o
sistema. Embora a característica seja para o sistema inteiro, a questão de tamanho produz
resultados nitidamente distintos: nesta situação a quantidade de linhas e a área interferem no
desempenho dos atributos configuracionais.
Por que a permanência da geometria, para sistemas regulares e ortogonais, não implica
alterações configuracionais significativas e, quando sistemas irregulares e orgânicos, resultam
em antinomia clara? São duas as possibilidades.
Primeiro, o grau de independência entre topologia e geometria não apenas é relativo, como
varia enormemente a depender da estrutura urbana. De fato, a geometria altera a topologia a
partir da forma de articulação e sua abrangência: por isso os dois quadros.
Segundo, o fato aponta, supõe‐se, para ajustes ainda necessários nas ferramentas
configuracionais de modo a captarem com maior refinamento as variações para sistemas rígidos
e regulares, à medida que cresçam, o que não parece ocorrer aqui. Isto é, incorporar com
precisão feições geométricas até então ignoradas. Colabora para a discussão da questão de
Manhattam, dialogando o confronto geometria versus topologia, uma vez que os achados
indicam a permanência de comportamento qualquer que seja o tamanho do sistema urbano.
Ademais, a interpretação das leis espaciais deve considerar a variedade de arranjos
intermediários entre os dois polos de regularidade e irregularidade, por uma razão singela:
dificilmente encontramos um assentamento com plena unidade em sua malha viária. No Brasil,
predominam as composições em grelha que, a despeito da predominância na regularidade da
trama, o que não permite a classificação enquanto orgânica, não configuram o arranjo global
que legitima as afirmações anteriores (a colcha de retalhos, conforme explorado por Medeiros,
2013): teríamos uma terceira situação intermediária para as cidades no país.
Também se sabe que para cada assentamento existem condicionantes locais que estabelecem
certas peculiaridades. Aparte os aspectos culturais, sociais e econômicos, interessa‐nos a
investigação dos aspectos topográficos e conjuntura locais (nível ou raio 3, para a interpretação
conforme a Sintaxe Espacial), a depender do espaço geográfico. Argumentamos que, embora
sejam feições que variam grandemente de cidade para cidade, há uma lógica configuracional no
comportamento dos atributos quanto à permeabilidade em espaços urbanos.
Por exemplo, a análise expôs que as cidades são mais ou menos acessíveis segundo o sítio físico
de implantação. Não que este sítio seja determinante direto dos valores de integração, mas sim
individualizará a mancha urbana segundo sua continuidade, densidade, fragmentação, relevo e
outros. Os aspectos, por sua vez, afetarão o arranjo da malha viária e desta forma de articulação
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interpartes será produzido um espaço mais ou menos permeável. É uma interferência indireta,
de segunda ordem.
Os achados apontaram que, para um sítio físico, se for acidentado, resultará em maior
fragmentação e descontinuidade na mancha urbana: os efeitos para a acessibilidade
corresponderão a um valor de integração médio reduzido. Se for plano, implicará continuidade
na mancha urbana, o que aumentaria as chances de um sistema mais permeável, se combinado
a uma grelha do tipo indutora de acessibilidade, o que ocorre especialmente em situações de
tabuleiro de xadrez. Alcançamos a distinção entre sistemas dispersos e aqueles compactos.
4

CONCLUSÕES

Os resultados revelaram uma série de características morfológicas para as cidades integrantes
da amostra que lançam luz sobre variáveis até então pouco conhecidas e que, acredita‐se,
incidem na vitalidade urbana e na crise contemporânea experimentada em vários dos
assentamentos. Primeiramente, do ponto de vista geométrico, as grandes cidades são
compostas por vasta quantidade de frações de trama de formato e tamanhos variados, aspecto
diretamente resultante da ausência de um planejamento global que considere a intervenção
urbana em sua totalidade – historicamente não se interpreta ou planeja a cidade em seu caráter
relacional de interdependência entre partes e o todo, ignorando‐se a dimensão holística e
sistêmica do artefato urbano.
Em segundo lugar, deriva desta geometria uma topologia cujo cenário expõe problemas de
circulação e mobilidade, comprometendo significativamente o deslocamento no espaço das
cidades. A análise apontou ainda que os exemplares (1) apresentam manchas urbanas tendentes
a padrões semelhantes a colchas de retalhos, em razão de uma evidente desconexão interpartes
da malha viária, o que (2) promove uma restrição na acessibilidade viária ao se assemelhar a um
labirinto, onde a ausência de articulação aumenta desnecessariamente as distâncias a serem
percorridas, o que implica gastos energéticos maiores, acentuados graus de poluição
atmosférica e perda das qualidades urbanas representadas por bons indicadores de qualidade
de vida e bem estar.
Ademais, os mapas axiais e de segmentos e a correspondente propriedade em desvelar graus
de acessibilidade e permeabilidade da trama se provaram eficientes ferramentas auxiliares para
a identificação de padrões e desempenhos. O fato de lidar com distâncias geométricas e
topológicas permite, em grau refinado, quantificar incidências (quantidade, proporção,
tamanhos) de trajetos diários, contribuindo para a avaliação de iniciativas sustentáveis que
promovam a redução do consumo resultante dos deslocamentos componentes da circulação
urbana, em seus diferentes modos – o que apresenta interface com a engenharia de tráfego,
conforme explorou Barros (2006).
A análise urbana carece de abordagens que sigam além de agrupamentos e zoneamentos por
características, ponderando itens como as relações entre elementos. O âmbito relacional é
significativo para o estudo do fenômeno urbano por revelar aspectos decisivos para as
concentrações e dispersões na cidade. Têm‐se, dessa maneira, uma ferramenta valiosa para
estudos urbanos ao possibilitar que fatores relacionados à configuração no âmbito de fluxos,
acessos e mobilidade sejam matematicamente mensurados e claramente visualizados e,
portanto, possam ser correlacionados com a infinidade de informações que envolvem os
assentamentos humanos.
Os achados esclarecem o quanto o olhar configuracional consoante a interpretação da Teoria
da Lógica Social do Espaço é capaz de fornecer subsídios para a compreensão da estrutura
urbana de cidades de origem portuguesa, brasileiras incluídas. Mesmo em situações de
crescimento urbano, partes das cidades parecem guardar relações equilibradas entre as esferas
global e local, apontando para uma matriz urbana com peculiaridades no cenário internacional.
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Cabe mencionar, entretanto, que quando o crescimento da mancha urbana é demasiado, ocorre
uma ruptura que produz ambiências de forte labirintismo (espaços de fragmentação), a trazer
implicações para a qualidade de vida urbana. Por fim, as narrativas morfológicas vinculadas à
pesquisa, alimentadas pelos resultados obtidos, demonstram como independentemente do
continente ou do cenário contemporâneo, os aspectos de tamanho do assentamento e desenho
predominante da malha viária afetam o desempenho atual das cidades, o que contribui para a
consolidação de achados no campo da morfologia urbana.
REFERÊNCIAS
Andrade, A. A. 1993. A paisagem urbana medieval portuguesa: uma aproximação. Lisboa.
Andrade, A. A. 1990. Um espaço urbano medieval: Ponte de Lima. Lisboa.
Araújo, R. M. 1998. As cidades da Amazónia no século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão. Porto: Faup.
Barros, A. P. B. G. 2006. Estudo Exploratório da Sintaxe Espacial como Ferramenta de Alocação de Tráfego. Brasília:
Dissertação (Mestrado em Transportes) – Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Faculdade de Tecnologia
da Universidade de Brasília.
Capra, F. 2003. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 8 ed. São Paulo: Pensamento‐
Cultrix.
Cullen, G. 1983. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes.
Delson, R. 1997. Novas vilas para o Brasil colônia: planejamento espacial e social no século XVIII. Brasília: Alva‐
CIORD.
Diappi, L. 2004. Evolving cities. Aldershot: Ashgate, 2004.
Hillier, B. 1996. Space is the machine. Cambridge: CUP.
Hillier, B. & Hanson, J. 1984. The social logic of space. Cambridge: CUP.
Hillier, B. 2001. A theory of the city as object. In: 3rd SSS, 2001, Atlanta. Proceedings… Atlanta: University of Michi‐
gan.
Hillier, B. 2003. The social logic of space. Aula Inaugural, PPG‐FAU/UnB.
Holanda, F. 2002. Espaço e organização social. Brasília: EdUnB.
Holanda, F. 2010. Brasília: cidade eterna e cidade moderna. Brasília: FAU/UnB.
Holanda, F. & Kohlsdorf, M. & Kohsdorf, G. 2005. Dimensões morfológicas dos lugares. Brasília: FAU/UnB.
Karimi, K. 1997. The spatial logic of organic cities in Iran and the United Kingdom. In: 1st SSS, 1997, Londres. Pro‐
ceedings… Londres: Space Syntax Laboratory / UCL.
Medeiros, V. 2013. Urbis brasiliae: o labirinto das cidades brasileiras. Brasília: EdUnB.
Panerai, P. et. al. 1986. Formas urbanas. Barcelona: Gustavo Gilli.
Panerai, P. 2006. Análise urbana. Brasília: EdUnB, 2006.
Rossa, W. 2002. A urbe e o traço — uma década de estudos sobre o urbanismo português. Coimbra: Almedina.
Rossa, W. 1997. Cidades indo‐portuguesas — contribuição para o estudo do urbanismo português no Hindustão
Ocidental. Lisboa: Com. Nac. p/ Comemorações dos Descobrimentos.
Sitte, C. 1945. The art of building cities. Nova Iorque: Reinhold.
Teixeira, M. 2000. Imagens do arquivo virtual da cartografia urbana portuguesa. Lisboa: CEUA, ISCTE. CD‐ROM.
Teixeira, M. & Valla, M. 1998. Universo urbanístico português 1451‐1822. Lisboa: CNCDP.

2044

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

Assessment of the Effects of the Expansion of the City of
Estarreja on the Rational Land Use
Francisco Serôdio
University of Minho, CTAC Research Centre, Guimarães, Portugal
serodio.francisco@gmail.com

Jorge Fernandes
University of Minho, CTAC Research Centre, Guimarães, Portugal
jepfernandes@me.com

Luís Bragança
University of Minho, School of Engineering, Department of Civil Engineering, Guimarães, Portugal
braganca@civil.uminho.pt

Ricardo Mateus
University of Minho, School of Engineering, Department of Civil Engineering, Guimarães, Portugal
ricardomateus@civil.uminho.pt

ABSTRACT: The management of urban environment, together with the preservation of the
natural environment and the creation of a sustainable built environment, is a complex challenge
for contemporary societies. In the name of progress, cities are contributing for the degradation
of all surrounding ecosystems. Therefore there is an arising demand for developing new
strategies and a new urban development paradigm settled in the search for the equilibrium
between natural and built environments and efficient use of resources. The objective of this
paper is to analyse how the urban expansion of the city of Estarreja took place in relation to the
land use, based on the land capability classification maps of the area. Based in the results some
sustainable development strategies that might be applied to the city are discussed. The obtained
results demonstrate that the city has been growing faster than its population, consuming vast
portions of land, since its growth has been occurring in a linear form. Despite this fact, results
show that most of this expansion took place towards a territory of lower agricultural potential,
when comparing to the location of its original settlement.
Keywords: sustainable urban development, urban sustainability assessment, rational land use.
1

INTRODUCTION

Scarcity of space is rising, in an increasingly urbanized world. In Europe, despite a general
shrinking population, soil sealing and land consumption is still increasing (Artmann, 2014).
Urbanisation and urban growth are inevitable and unavoidable anthropic processes of land use
change. The rational land use, based on its ecological potential, is therefore critical to the
sustainability of urban areas. In Europe, urban sprawl is considered critically important due to
its evident impact on increased energy, land and soil “consumption”. Urban sprawl has been the
cause of uncontrolled urban expansion over agricultural areas; as opposed to traditional
European cities, which are compact cities, sprawling cities are full of empty spaces that indicate
the inefficiencies in development and highlight the consequences of uncontrolled growth (EEA,
2006). Sprawling is affecting negatively ecosystems functions (EEA, 2006; Alberti, 2005),
including the production of food, habitat for natural species, recreation, water retention and
storage that are interconnected with adjacent land uses (EEA, 2006). Urban expansion should
therefore be based on strategies to minimize its impact on the surrounding ecosystems,
ensuring the most basic needs for the people survival and to reduce their ecological footprint.
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Ferreira et al. (2012) addressed the problem of defining expansion areas in small urban
settlements, applied to the city of Tomar, which is characterized by highly dispersed
construction and deficient realisation of the planned expansion areas. The methodology used
for this study involved the identification of consolidated urban areas, through the analyses of
local building regulations, and then, quantifying urban expansion areas in accordance to
different criteria, including size and hierarchical position. The methodology further included a
participatory approach, incorporating the knowledge of local politicians. The authors concluded
that the methodology used reflects all concerns related with the containment of disperse
construction and the goal to consolidate the urban system. To impose heavy restrictions to
outskirt settlements could be one way of addressing disperse construction phenomena, which
should be complemented by an increased flexibility in the use of urban space. Artmann (2014)
conducted a study in which institutional efficient soil‐sealing management approaches,
strategies and sub‐strategies are studied and characterized, contributing to a better
understanding of their advantages and disadvantages. Two case study cities were selected in
Germany; Leipzig, which represents a shrinking city or city in transition, and Munich, which
represents a growing city. These criteria were adopted in order to be possible to consider various
challenges of urban soil sealing management. The evaluation was then based on the application
of the Response‐Efficiency‐Assessment (REA) method, using subjective and objective indicators.
Strategies of the following type were assessed: legal‐planning, informal planning, economic‐
fiscal, co‐operative and informational. The authors concluded that informal planning strategies
are institutionally the most effective, due to their flexibility, high acceptance and limited
reduction in local authority; however, and due to an increase of soil‐sealing and land take in
Europe, high local flexibility might need more stringent rules, connected with new economic‐
fiscal incentives. It is also concluded that new taxes, which among other things can promote the
protection of fertile soils, should be implemented. It is finally concluded that local authorities
should be more aware of their authority and responsibility to limit soil sealing and ensure a high
urban living quality, but the implementation of more stringent rules should always be justified
with proof of their effectiveness.
In order to provide its inhabitants with a good quality of life, and leading their cities towards a
desired status of urban sustainability, many cities around the world have developed sustainable
urban development plans (Shen et al, 2011). Shen et al (2011) conducted a study in which
sustainable urbanization practices in the process of selecting urban sustainability indicators
were critically examined and compared, being categorized in four different dimensions:
environmental, economic, social and governance. Nine different practices, that is, Melbourne,
Hong Kong, Iskandar, Barcelona, Mexico City, Taipei, Singapore, Chandigarh and Pune, were
examined, proposing subsequently a comparative basis, namely, International Urban
Sustainability Indicators (IUSIL). Despite the fact that the studied urbanization plans were by
large implemented in order to achieve a sustainability status, they were developed in different
time, under different circumstances, and for varied purposes. These factors revealed the
difficulties in applying a set of common urbanization indicators, which should be therefore
applied considering the specific needs of each location. It is observed that a short list of
indicators at the beginning of application is recommended, with the possibility of more
indicators being added or eliminated according to the emerging needs and gained experience in
individual cases. It is arguable that proposing a set of objectives and strategies can be applied
indistinctly in all communities. On the other hand, sharing experiences might eliminate barriers
that lead to the maturity of sustainable urbanization as a common practice. The authors
concluded finally that having a comparative basis can lead to the development of standard
processes, which can be used to guide the development of particular plans, selection of
indicators, objectives and strategies for implementing sustainable urbanization practice in other
communities.
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2

OBJECTIVES

The objectives and expected results for the present study are to understand how the city of
Estarreja expanded over the last 50 to 60 years and its effect over the rational land use,
particularly on the land with agricultural potential or other ecological interest. This is aimed to:
i) understand how Estarreja’s future urban expansion or regeneration processes can optimize
the use of endogenous resources; ii) define local strategies for sustainable urban planning; iii)
and to improve and promote “green infrastructures” as sustainable elements and demonstrate
their importance on urban planning as a functional element and not only as an aesthetic
improvement.
3

METHODOLOGY

The research was developed based on the analysis of some cartographic information, such as
the Municipal Mater Plan, Municipality of Estarreja (CME, 2014), historic plans (CME, 1979;
Mendonça, 1954) and Portuguese land capability classification system for soils (DGADR, 2010).
The several layers of information collected allowed highlighting some relevant data for the
study, which included the location of the municipality settlements and Estarreja’s urban
expansion through time, in relation to various geographic features, including altitude/relief and
potential agricultural land. In turn, this information allowed the identification of Estarreja’s
urban expansion problems. According to the results obtained, alternative strategies were then
presented, which by its implementation may allow the optimization of the use of endogenous
resources and allow the sustainability of Estarreja’s communities.
4

USE OF THE LAND IN THE CITY OF ESTARREJA (LAND CAPABILITY CLASSIFICATION)

The municipality of Estarreja spreads over an area of approximately 108 Km2 (IGP, 2009, cited in
Pordata, 2015), ranging from an altitude of 0 to 129 meters above sea level (IGP, 2009, cited in
Pordata, 2015). Its population represents about 9% of the population of Baixo Vouga region,
where is located, constituting the fourth most populous municipality in a total of twelve (CME,
2012). The importance of the municipality and city of Estarreja is given mainly by a strong
industrial presence, where the second most important chemical complex of Portugal is located
(AIP‐CCI, 2011). It is also located in Estarreja’s industrial zone one the most important units
related to milk and derivates production (AIP‐CCI, 2011). Being divided in three distinct zones:
low, intermediate and high (CME, 2012), it is in the intermediate zone, between 5 and 50 meters
high, where most of Estarreja municipality built areas are located (Fig. 1). This zone does not
have any considerable slopes, especially the territories located in the north of the Antuã river,
where the land is mostly flat, and does not have the drainage problems verified in the lower
zones (CME, 2012). Additionally, in terms of land capability classification, Estarreja municipality
settlements are located over, or very close to the best agricultural lands, i.e., capable for
intensive or moderately intensive agricultural use, with the exception of the parish of Veiros,
which is located over an area with lower agriculture potential (Fig.2).
Occupying a central position relatively to the entire municipality, the city of Estarreja is located
on the northern bank of the river Antuã. This is the most important watercourse in the
municipality, forming a valley to the east where the steepest slopes are located (CME, 2012).
Nevertheless, the city is located over a flat part of the territory, which corresponds to the
intermediate abovementioned zone (Fig.1). In terms of capability classification of soils, and as
most of the settlements in the municipality, the city has been placed over a land moderately
capable for intensive agricultural use (Fig.2). Historically, in the last 60 years, the expansion of
the city of Estarreja was from the south to the north (Figs. 3a, b, c, 4).This fact is explained by
the presence of the Antuã river in the south, and also by the existence of near to sea level
altitude lands, more vulnerable for flooding. The expansion of the city has mostly taken place
alongside the existing roads and railway, enabling the connection of the city of Estarreja to its
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economic/industrial area, to Pardilhó and Avanca, and to the northern neighbour city of Ovar
(Fig.4), corresponding this latter connection to a peri‐urban axis structured by the national road
EN 109 (AIP‐CCI, 2011). A minor tendency of expansion has also been noted to the west, in the
direction of Veiros, and to the east, in the direction of the smaller villages of Santo Amaro and
Beduído (Fig.4). In terms of agricultural potential use, the expansion of the city of Estarreja took
place towards a territory of lower agricultural potential, when comparing to the location of its
original settlement. We can also note that the economic/industrial area of the city is located in
an area with no potential for agricultural use, except in very special cases (Fig4). Nevertheless,
a vast extension of the territory has been consumed for urban purposes by the city of Estarreja,
since its expansion has occurred mostly in a linear form (CME, 2012), i.e. along side the existing
land communication routes, as mentioned above. This is in fact one of the main characteristics
of the municipality’s settlements, with the exception of the central areas of the city of Estarreja
and few other villages, where the built areas are found to be more compact (CME, 2012). In a
broader way, this linear expansion can be compared to the concept of “urban sprawl”, defined
by the EEA (2006) as being “synonymous with unplanned incremental urban development,
characterized by a low density mix of land uses on the urban fringe”. In the case of Estarreja,
this tendency for linear expansion or “sprawling”, may also be explained by the typology of
houses being built in the municipality, ranging from 1 to 2 storeys, representing since the 1960
national census over than 95% of the existing buildings (Fig. 5).

Figure 1. Occupation of the territory according to altimetry (source: CME, 2014).

Figure 2. Occupation of the territory according to the land capability classification (sources: CME, 2014; DGADR, 2010).

2048

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

An attempt to contain the uncontrolled expansion and sprawling of the city of Estarreja has been
done in the Municipal Master Plan of Estarreja (PDME), by identifying consolidated urban areas
and classifying them as urban land, as well as proposing a ring road, external to the city, that
may serve as a barrier for further short‐term unplanned expansion (Fig.6). Restricting the
physical expansion of the built‐up areas is considered by the EEA (2006) as a critical effort to
constrain urban sprawl. Despite this fact, a lack of planned expansion areas has been identified
in the Municipal Master Plan of Estarreja (PDME) (Fig.6), with only two areas planned, being one
located within the identified consolidated area of the city, and the other, a small
economic/industrial area, located in between the national motorways A1 and A29. In the latter
case, the area corresponds to a portion of the territory with moderate capability for intensive
agricultural use, the second best level in the scale (Fig.6).

Figure 3. Estarreja urban expansion (1954, 1979, 2013) (sources: CME, 2014; CME, 1979; Mendonça, 1954)

Figure 4. Urban expansion according to the land capability classification (sources: CME, 2014; CME, 1979; Mendonça,
1954; DGADR, 2010)

Figure 5. Existing buildings according to the number of storeys (source: INE, n.d., cited in Pordata, 2015)
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Figure 6. Urban expansion according to the land capability classification (sources: CME, 2014; DGADR, 2010).

5

CONTRIBUTES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY OF ESTARREJA

The fast pace in which cities grow may result in many ecological problems (Matteucci et al,
2009), often at the expense of the loss of valuable ecosystems (Shen et al, 2001). In 2001,
Albernethy already considered that the fast inflows of rural dwellers, and consequent increase
of urban population would cause inevitably numerous challenges to the destination cities
(Albernethy, 2001). Sustainable urban development is therefore crucial to secure prosperity to
our cities and societies, being sustainability the core of scholarly discussion, boost by a rapid
industrialisation and urbanisation (Yigitcanlar et al, 2014).
Despite the existence of extensive natural or semi‐natural landscapes in Europe, in 2006 more
than a quarter of the European Union territory was been directly affected by urban use (EEA,
2006). Additionally, approximately 75% of Europe’s population is living in urban areas (EEA,
2006). The same report predicted the increase of the European urban population between 80%
to 90% by the year 2020. Portugal is no exception; larger settlements, i.e. cities and towns, have
been concentrating more population when compared with the smaller rural villages (Conde,
2007). Given this fact, and considering that cities are the biggest consumers of natural resources
and simultaneously the biggest source of pollution and waste (Madureira, 2005), it seems
necessary that principles of sustainable development should be applied to cities, as these are
the territories where these principles will have a greater impact (Costa, 2000). Elmqvist et al,
(2013) consider urban sustainable development an urgent need to face the problems of
contemporary cities.
In 1972, the problematic or concept of “sustainable development” was addressed by Meadows
et al. (1972), by analysing the basic factors that could limit societies growth and development:
population, agricultural production, natural resources, industrial production and pollution
(Meadows et al, 1972). Originally centred within the scope of the natural environment (Abiko et
al, 2009), the discussions about new and more sustainable forms of development have been
gradually addressed and applied to the urban environment (Madureira, 2005). In 2004,
Maclaren distinguishes the concepts of “urban sustainability” and “sustainable urban
development”. The author considers the latter as the process from which it is possible to achieve
a set of desirable conditions: environmental, socio‐economic, political and cultural, that persists
over time i.e., “urban sustainability” (Maclaren, 2004).
According to Madureira (2005), a significant part of the debate about sustainable urban
development has been based on the search for the best “urban shape”. Considered by Sassi
(2006) “one of earths most precious resources”, land is not only the physical support for urban
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environments but also for natural environments and should therefore be used with parsimony.
The intensive use of land for urban purposes, transforming forest or agricultural areas into areas
for settlement or transport, can be therefore considered one of the big problems of the
contemporary city. This kind of land take or land consumption can be closely related to soil
sealing, and interventions to reduce it are needed, as soil sealing has become one of the most
intense form of land take (Prokop et al, 2011).
Historically, European cities have been much more compact then today, characterized by a
dense historical core, which was shaped before the emergence of modern transport systems;
their growth was usually linked to increasing population, in contrast with modern urban sprawl,
usually linked to individual housing preferences, increased mobility or commercial investment
decision (EEA, 2006). Being urban sprawl a common phenomenon in Europe today, it increases
energy, land and soil consumption (EEA, 2006). In 1990 the Green Paper on the Urban
Environment appointed already the growing trend for extensive and indiscriminate urbanisation
and land use policies, based on restrictive and mono‐functional zoning, as the main problems of
the cities and these characteristics are an obstacle for the needed urban sustainable
development. Sassi (2006) considers that the potential advantages of compact cities are:
efficient land use; protection of the natural landscape; access to culture and leisure facilities;
access to commercial facilities; employment opportunities; access to transport; potential for
district heating and efficient recycling (Sassi, 2006).
The urban growth of the city of Estarreja should therefore be considered in a more compact
urban form, as traditional cities have been shaped in Europe. Despite being a small city, its
historical core, more dense and compact, can be clearly identified in contrast with its linear
expansion or “sprawl”. Its zones of linear expansion can be transformed into a more compact
and dense form, associated to its historical core. A clear border to further uncontrolled
expansions can be created, as well to encourage the construction of multifamily housing
buildings, with commercial or services occupancies associated, built together with the existing
one or two floors single family housing buildings. This way not only the density can be increased,
but at the same time, it is possible to avoid the concept of zoning. This concept was been
overtaken by the concept of mixed‐use, where working, leisure and living are as close as possible
(Sassi, 2006).
In Estarreja, and despite the fact that the population has decreased in the last few years, the
number of existing buildings has been increasing (Fig. 7). It is therefore crucial that the expansion
is initially based on the use of “brownfield” land or vacant plots and on the rehabilitation or
reconstruction of existing abandoned buildings. The priority to the rehabilitation or
reconstruction of existing buildings will constitute a very important policy since, at the moment,
these types of urban operations are in very small number compared to the number of new
buildings being permitted or built (Fig. 8). Sassi (2006) considers the following advantages for
using brownfield sites: it reduces pressure on undeveloped land including greenfield sites; it
raises densities, making better use of infrastructure and improving the viability of public
transport; it raises social and economic regeneration; it enhances the aesthetic appearance of
towns. It should be noted that this predicted expansion or growth should not be made in a linear
form, along the existing roads, as done so far, but rather in a concentric way in relation to the
city centre. This way urban sprawling can be avoided and meanwhile improved settlement rules
must be developed in order that buildings can have the best possible orientation, according to
the solar path, thus reducing energy needs for the operation phase of buildings.
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Figure 7. Existing population and existing buildings (source: INE, n.d., cited in Pordata, 2015).

Figure 8. Permitted and concluded buildings (source:INE, n.d., cited in Pordata, 2015).

Another important aspect is the enhancement or creation of new green and social areas.
Together with a more compact urban shape, where distances can be shortened, it will not only
enhance the potential of the city to be used by pedestrians and cyclists but it will encourage the
population itself to do so, thus reducing the need to use energy for transportation. Besides that,
urban green areas are in general a crucial provider for urban ecosystem services (Bolund et al,
1999) and positively influence the perceived health of urban dwellers (Maas et al, 2006). In the
case of Estarreja larger green and recreational or social areas should be considered, in contrast
with the “green corridors” sprawling along the roads, which exist namely in the economic
industrial area of the city.
6

CONCLUSIONS

The settlements that constitute the municipality of Estarreja have been typically located over or
very close to the best agricultural lands, i.e., capable for intensive or moderately intensive
agricultural use. If this was not a concern in the past, as the population was rather small and
based on agricultural communities, today, and due to the fact that urban communities are
growing faster, land use according to its land capability classification should be taken in
consideration. In the case of the city of Estarreja, urban growth has been taken place towards a
portion of land with lower agricultural potential, when compared to its original location.
Nevertheless and despite a shrinking population, a vast portion of the territory as been
consumed for urban purposes due to its linear form of expansion. Due to this fact it is necessary
to define a limit to the urban area of the city, and urban growth should be based: i) on the use
of brownfield sites; ii) and in the rehabilitation and reconstruction of existing abandoned
buildings. This way it is possible to save the land for other functions than urban purposes, and
to increase the density of population which would decrease the need to build more complex
infrastructures and transportation systems. The rehabilitation of existing abandoned buildings
will save not only the portions of new land to be used, but at the same time will allow to save
the use of new materials and all related life‐cycle impacts. The creation of new green and social
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areas is also of great importance, as these will prevent waterproofing (avoiding rainwater
flooding) and improve the quality of life of the inhabitants. Finally all new constructions should
be based on sustainable principles, and its configuration should have the best orientation
according to the solar path, thus reducing energy needs. New buildings should also be raised
above 2 floors, allowing the densification of the urban areas, and include commercial or service
areas, preventing the urban zoning and therefore promoting mixed‐use areas.
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ABSTRACT: The quality of the urban residential environment is closely related to the quality of
life, and how people perceive their surroundings. From observations some neighborhoods make
concerning the use of their urban spaces over the years, the authors hypothesize that a set of
urban elements could provide and maintain urban environmental quality, whose value added is
perceived by the community assessing their urban dimensions. The objective of this research is
to identify the urban dimensions to which environmental value is attributed. This paper presents
the results of an exploratory study with a development of case study, in which a neighbourhood
in the city of Vitoria, ES, Brazil is assessed. Applying the Stated Preference Method, using 24
picture cards representing value attributes of urban design in was assessed. The neighborhood
studied is considered a full housing territory bringing value to the residents and significantly
contributing to the quality of urban life.
RESUMO: A qualidade ambiental urbana está estreitamente relacionada à qualidade de vida e a
como as pessoas percebem o ambiente em que vivem. Observa‐se que alguns bairros mantêm
a vivacidade de seus espaços urbanos ao longo dos anos e articula‐se a hipótese de que um
conjunto de elementos urbanos pode propiciar qualidade ambiental, cujo valor é percebido pela
comunidade por meio de suas dimensões urbanas. Esta pesquisa tem por objetivo identificar
quais são as dimensões urbanas às quais são atribuídas maior valor ambiental. Trata‐se de um
estudo exploratório, com o desenvolvimento de estudo de caso em um bairro na cidade de
Vitória, ES, Brasil. A percepção de valor ambiental é identificada através de aplicação de Técnica
de Preferência Declarada para avaliação de atributos de valor do desenho urbano. Considera‐se
o bairro em análise um território habitacional pleno, por gerar valor aos moradores e contribuir
para a qualidade de vida urbana.
1

INTRODUÇÃO

A qualidade ambiental urbana é influenciada por uma ampla gama de aspectos que compõem
suas dimensões físico‐ambientais e seus sistemas de atividades que interagem com a população
por meio de vivências, percepções e ações cotidianas (DEL RIO & SIEMBIEDA, 2009). Assim, está
relacionada à humanização dos espaços urbanos e a como estes se mantêm atraentes para o
uso e a vida em comunidade (COELHO, 2012).
As dimensões urbanas compreendem o conjunto de elementos urbanos e a relação criada com
sua associação a aspectos multidimensionais do valor de quem usa ou mora em um determinado
lugar (DE PAOLI, 2014). Determinadas áreas urbanas são identificadas como de alta qualidade
ambiental pela vivacidade de seus espaços urbanos ao longo dos anos. Estas se constituem como
territórios habitacionais plenos quando geram valor aos moradores e reforçam a cidadania
(SANTOS, 2000).
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Considerando que o espaço urbano proporciona aos moradores uma percepção de valor
ambiental que contribui para sua qualidade, esta pesquisa tem por objetivo identificar quais são
as dimensões urbanas, nos aspectos da forma urbana e da percepção ambiental, e seus
componentes que incentivam a permanência da vivacidade em um bairro habitacional. Para tal,
desenvolve‐se um estudo exploratório com o desenvolvimento de estudo de caso no bairro Praia
do Canto, em Vitória, ES, Brasil, por este apresentar um traçado urbano que o caracteriza e dá
suporte aos usos e a vida em comunidade ao longo de décadas.
Sob a ótica da percepção ambiental urbana, investigam‐se a morfologia urbana e o desenho
urbano na formação da paisagem urbana e na qualidade dos espaços abertos urbanos,
caracterizando o bairro Praia do Canto, assim como são identificados e hierarquizados os
atributos de valor ambiental urbano percebido pelos moradores. Técnicas de investigação da
percepção ambiental aplicadas em estudo de caso são direcionadas para subsidiar
recomendações de desenho urbano de cunho contextualizado, de modo a contribuir para
territórios habitacionais com maior valor ambiental urbano (TU & LIN, 2008; CASTELLO, 2009).
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O primeiro grau de leitura da cidade é físico‐espacial e morfológico, uma vez que permite
evidenciar a diferença entre os espaços e ajuda a compreender as características de cada parte da
cidade. A esse se juntam outros níveis de leitura e seus diferentes conteúdos históricos,
econômicos, sociais e culturais. Da mesma maneira, o desenho urbano se encontra
indissociavelmente ligado a comportamentos, a apropriação e utilização do espaço e a vida
comunitária dos cidadãos, sendo no pormenor da morfologia e do desenho urbano que as relações
humanas acontecem (KOSTOF, 2009; LAMAS, 2011; COELHO, 2012).
A Comissão de Arquitetura e do Ambiente Construído apresenta uma série de objetivos que
atribuem qualidade ao ambiente urbano, listados a seguir. Os objetivos se inter‐relacionam e
exercem influência uns sobre os outros, potencializando‐os (DETR & CABE, 2000):
 Caráter / Identidade: promover e reforçar os padrões locais de desenvolvimento e cultura.
Está relacionado à sensação de pertencimento. O sentimento de pertencer e ter
responsabilidade pelo lugar transcende a gestão e a manutenção local, pois faz com que as
pessoas sintam‐se responsáveis e comprometidas com o espaço;
 Continuidade / fechamento: definir claramente as áreas públicas e privadas. Este objetivo
está relacionado ao conceito de privacidade;
 Acessibilidade e permeabilidade: promover espaços públicos e percursos atraentes, seguros
e organizados para todos na sociedade, incluindo as pessoas com deficiência e idosos. A
permeabilidade é um dos conceitos responsáveis pela vivacidade do ambiente construído e
é representada pela capacidade que um espaço urbano tem de oferecer às pessoas escolhas
de caminhos através dele para outros pontos do bairro ou da cidade;
 Mobilidade: promover a acessibilidade e a permeabilidade local, criando lugares que se
conectem uns com os outros e de fácil percurso, priorizando pessoas ao tráfego, integração
de usos e meios de transporte;
 Legibilidade: promover a legibilidade por meio de caminhos reconhecíveis, interseções e
marcos visuais. A organização do ambiente construído pode ajudar a diminuir a sensação de
medo e reforçar a sensação de tranquilidade;
 Adaptabilidade / flexibilidade: promover um desenvolvimento que possa responder às
mudanças das condições sociais, tecnológicas e econômicas;
 Diversidade: promover diversidade e possibilidade de escolha por meio de uma mistura de
desenvolvimento e usos, de maneira a criar lugares que respondam às necessidades locais.
Assim, o desenho urbano estabelece‐se como uma ciência que trata o espaço urbano em sua
dimensão de espaço vivencial público do cotidiano das pessoas, segundo o qual, a vivência e a
qualidade de vida são prioridades. Portanto, o desenho urbano e a relações que são criadas ao se
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associarem a aspectos de valor de quem usa um determinado lugar podem ser instrumento para
promover e incentivar lugares com maior qualidade ambiental urbana, promovendo vivacidade
dos espaços urbanos e uma melhor qualidade de vida a seus usuários (CARMONA, 2003).
O valor do espaço urbano é determinado pelo contexto e pela relação que o usuário tem com esse
espaço; com os benefícios e os sacrifícios que ele percebe quando usufrui desse espaço,
enquadrado em seus próprios valores. Ou seja, valor é a relação entre benefícios, ou o que se
recebe, e sacrifícios, que pode ser interpretado como aquilo que se abre mão. Valores são critérios
para julgar o valor, subjetivo ao julgador, com base nos padrões culturais, mas também são
formados nas sociedades a partir de pontos de vista comuns (THOMSON, 2003).
Os valores, constituídos pelas necessidades humanas, influenciam os espaços e o cotidiano das
pessoas e torna o desenho urbano um elemento gerador de valores sociais, culturais, ambientais
e econômicos. Portanto, considera‐se importante buscar meios de quantificar o valor
considerando atributos ou preferências na relação do homem com o seu ambiente construído, a
partir da própria visão do indivíduo (BROWN & RAYMOND, 2007; GRANJA et al., 2009; DE PAOLI,
2014). Uma vez identificado o que é mais valorizado pelas pessoas, novos espaços e intervenções
no ambiente podem responder às reais necessidades da comunidade, contribuindo para uma
maior qualidade ambiental urbana. Da mesma maneira, um determinado elemento urbano pode
direcionar a um determinado aspecto ou comportamento, que contemple um determinado
atributo de valor, como ilustrado e exemplificado na Figura 1. Ressaltam‐se a interação dos vários
elementos do desenho urbano e a capacidade de influenciar e reforçar um ao outro, para propiciar
uma maior qualidade ambiental (McINDOE, 2005; JENKS & JONES, 2010).

CONEXÕES

EXEMPLO

Figura 1. Inter‐relações de elementos urbanos e percepções de valor do ambiente urbano.

3

MATERIAIS E MÉTODOS

Técnicas de investigação da percepção ambiental aplicadas em estudo de caso foram utilizadas
para identificar: as características físicas do espaço urbano e a percepção dos moradores em
relação aos espaços abertos disponíveis, assim como, hierarquizar os atributos de valor
ambiental urbano percebido pelos moradores, de maneira a identificar o conjunto de elementos
aos quais são atribuídos valor ambiental urbano no bairro residencial em estudo. A Figura 2
ilustra o esquema para análise dos resultados.
Fontes documentais e entrevistas foram a base para caracterizar o espaço urbano e sua
apropriação pelos seus moradores. Os registros de imprensa, em matérias publicadas nos
principais jornais locais possibilitaram confirmar as transformações do desenho urbano ao longo
dos anos. No nível de investigação em campo, com a aplicação entrevistas e mapas mentais,
procurou‐se revelar aspectos relativos a dois níveis de processo perceptivo dos respondentes: o
de formação de imagem, e o de avaliação e conduta (DEL RIO & OLIVEIRA, 1999).
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Figura 2. Representação esquemática para análise dos resultados.

Foi utilizado o método de mapas mentais indiretos, ou seja, solicitou‐se ao respondente citar os
cinco primeiros elementos físicos de que se lembrasse, ou sensações relacionadas à sua
experiência no bairro. Interessou‐se também aquele citado em primeiro lugar, fato que revela a
sua intensidade cognitiva. Solicitou‐se que descrevesse os percursos e meios de transporte que
mais utiliza para deslocamento pelo bairro e os locais que mais frequenta e vivencia. Para cada
respondente, utilizou‐se um mapa, onde suas respostas foram registradas (DEL RIO & OLIVEIRA,
1999).
A hierarquização dos atributos de valor ambiental desejado visa identificar o perfil dos
moradores quanto a sua definição do que vem a ser um bairro ideal para se morar. Para tanto
foi utilizada a Técnica de Preferência Declarada, que consiste em apresentar diversas
alternativas aos respondentes para que uma seja escolhida. A opção do respondente indica a
sua escolha preferida de atributos em relação às demais alternativas (MORIKAWA, 1989;
GRANJA et al., 2009; KOWALTOWSK & GRANJA, 2011).
Para a aplicação da Técnica de Preferência Declarada foram utilizados cartões ilustrados
elaborados por De Paoli (2014) em metodologia desenvolvida para avaliar a percepção de valor
em bairros habitacionais. O jogo de cartões apresenta cinco categorias de valor ambiental
urbano, que são: valor ambiental, valor sócio cultural, valor econômico, valor no ambiente
intraurbano e valor na inserção urbana. As duas últimas possuem enfoque nos âmbitos das
relações humanas na escala da cidade e da vizinhança. Cada categoria de valor abrange atributos
de valor, num total de 24 cartões. Cada cartão possui escrito de maneira clara e sucinta o
atributo e uma ilustração alusiva ao seu significado. A Tabela 1 apresenta a relação de categorias
de valor e os atributos de valor relacionados a cada categoria com seus respectivos objetivos do
desenho urbano.
A Técnica de Preferência Declarada foi aplicada da seguinte maneira: no primeiro ciclo, com 5
rodadas, uma para cada categoria, de forma que o entrevistado hierarquize as suas preferências
dos atributos que compõem cada categoria; o segundo ciclo foi realizado de forma a selecionar
apenas as primeiras escolhas de cada categoria, assim, no segundo ciclo, o entrevistado irá
hierarquizar as 5 escolhas prioritárias de cada categoria escolhidas no primeiro ciclo. Os dados
obtidos recebem pontuações que revelam a hierarquia dos atributos de valor dos respondentes.
A percepção de valor ambiental recebido visa identificar o julgamento de valor sobre a vivência
em um determinado bairro. Para tal, o morador foi questionado se ele percebe como valor
recebido no bairro em estudo o primeiro atributo (carta) por ele selecionado como mais
importante nas cinco categorias de valor.
Os moradores participantes do estudo de caso foram selecionados aleatoriamente, de maneira
que não ocorresse concentração na localização das residências dos respondentes. Este artigo
apresenta resultados preliminares de pesquisa de doutorado. A amostra é composta por 10
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moradores do bairro Praia do Canto na cidade de Vitória, ES, Brasil, e será ampliada no
prosseguimento desta pesquisa. Foram utilizados em média 30 minutos por entrevistado.
Tabela 1. Conjunto de 5 Categorias de valor e 24 atributos de valor com seus respectivos objetivos do desenho
urbano.

Categorias de valor

Objetivos
Eficiência na utilização dos
recursos naturais / acessibilidade
Acessibilidade / legibilidade /
identidade

Valor ambiental

Pertencimento
Identidade / pertencimento
Eficiência na utilização dos
recursos naturais / flexibilidade
Identidade / pertencimento
Identidade / pertencimento

Valor sócio cultural

Acessibilidade / pertencimento /
flexibilidade
Legibilidade / pertencimento /
identidade / acessibilidade
Acessibilidade / vivacidade
Identidade / flexibilidade /
pertencimento
Identidade / pertencimento

Valor econômico

Inserção urbana

Diversidade / vivacidade
Eficiência na utilização dos
recursos naturais / acessibilidade
Eficiência na utilização dos
recursos naturais
Acessibilidade / eficiência na
utilização dos recursos naturais
Permeabilidade
Diversidade / vivacidade

Ambiente intra
urbano

Legibilidade
Permeabilidade / mobilidade
Flexibilidade / diversidade /
eficiência na utilização dos recursos
naturais
Vivacidade / atividade
Acessibilidade
Privacidade / pertencimento

Atributos de valor (cartas)
Ambiente livre de poluição
Se sentir parte do bairro
Participação na comunidade
local
Áreas verdes e jardins
Preservar, reciclar e reutilizar
Equipamentos urbanos
Incorporar e aproveitar o
existente
Inclusão
Sentimento de tranquilidade
Segurança
Valorização e facilidade de
revenda
Bairro melhora a imagem da
cidade
Variedade de comércios e
serviços
Economizar e valorizar
Ambiente de fácil manutenção
Acesso à cidade
Conexão com a vizinhança
Diferentes tipos de casas,
comércios e serviços
Localizar‐se e mover‐se
Mais opções de transporte
Variedade de pessoas e
atividades
Lugares de encontro e lazer
Conexão da casa com a rua
Privacidade

Para a identificação dos elementos ou conjunto de elementos urbanos que atribuem maior valor
ambiental no bairro habitacional em estudo, são identificados os atributos de maior valor
ambiental percebido pelos moradores e a relação desses atributos com os elementos urbanos
presentes no bairro.
4

ANÁLISE DE RESULTADOS

Capital do Estado do Espírito Santo, Vitória possui seu território parte em ilha e parte ao norte
no continente. O bairro Praia do Canto originou‐se do Plano Novo Arrabalde, elaborado em 1896
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pelo Engenheiro Sanitarista Saturnino de Brito, cujo um dos objetivos era a expansão territorial
da cidade, ligando o núcleo urbano inicial às praias localizadas a leste da ilha de Vitória. O Plano
Novo Arrabalde reflete o pensamento filosófico positivista e as tendências sociais da época,
veiculados através da tradição dos planos sanitários, visando o embelezamento e ressaltando
marcos naturais. De um modo geral, a região da Praia do Canto ainda hoje conserva traços
originais da sua concepção (CAMPOS JÚNIOR, 1996).
Na época em que foi projetada, a região do bairro Praia do Canto, representava o limite
territorial a noroeste do município de Vitória. O início da ocupação do bairro foi na década de
1940, sendo até os anos sessenta o seu uso exclusivamente residencial. A ligação da ilha de
Vitória com o continente se dava ao norte da ilha. Na década de 60 foi contruída a ponte ligando
o bairro à orla no continente e ao final da década de 80 foi feita a terceira ligação com o
continente, na avenida central do bairro Praia do Canto. Atualmente o bairro Praia do Canto
possui um intenso fluxo de veículos, tanto local quanto de passagem para a parte continental
da cidade de Vitória (Figura 3).
O espaço urbano no bairro Praia do Canto se caracteriza fisicamente por um traçado de ruas em
base quadriculada, com a predominância de vias com 21 metros largura e a Avenida Rio Branco
com 28 metros de largura. Os quarteirões possuem dimensão média de 98m por 112m, o que
permite deslocamentos a pé, facilidade de leitura e percurso. Os lotes foram inicialmente
traçados com 14m de frente e 42m de profundidade para serem ocupados por residências
unifamiliares em centro de terreno, ao longo dos anos muitos foram remembrados para receber
edifícios residenciais multifamiliares, com áreas de lazer privativas. Atualmente é notada uma
variedade de tipologias construtivas que reflete as revisões dos Planos Diretores Urbanos no
que se refere ao gabarito das edificações, em meio a poucas residências unifamiliares restantes
encontram‐se edifícios residenciais de 4 pavimentos que marcam as primeiras construções de
múltiplos pavimentos da década de 60, edifícios residenciais de 13 pavimentos que marcam a
década de 80 e edifícios residenciais a cerca de 16 pavimentos construídos a partir da década
de 90.
Obras de aterro avançando ao mar, iniciadas em 1972 e finalizadas ao término da década de 80,
transformaram significativamente a paisagem do bairro, onde foram acrescentadas duas
grandes praças que atraem moradores de toda a cidade e turistas para feiras de artesanato,
exposições e atividades ao ar livre, como locação de equipamentos náuticos e quadras
esportivas.
O uso residencial multifamiliar é predominante, mas também é expressivo o comércio local de
conveniências geralmente localizado nas esquinas dos quarteirões. A ocupação dos terrenos de
esquina é limitada em até 2 pavimentos para fins comerciais e serviços, e apesar da
verticalização com edifícios residenciais multifamiliares, a contenção da mesma nos terrenos de
esquina favorece a iluminação e ventilação, além de não proporcionar sensação de opressão ou
excesso de preenchimento do espaço por massa edificada. Somadas a essas características, a
arborização acrescenta sombra e frescor às largas calçadas e os cafés, boutiques, restaurantes
e outras opções de comércio local atribuem uma identidade charmosa ao bairro, como um
shopping a céu aberto.
O traçado original absorve as transformações ocorridas pelo aumento na densidade
populacional do bairro. O fluxo intenso de veículos convergindo em cruzamentos é orientado
por meio de rótulas, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, que auxiliam na
preferencial dos veículos, mantendo a fluidez do trânsito e a baixa velocidade dos veículos. Em
dezembro de 2014, as vagas de estacionamento de veículos ao longo das vias estão disponíveis
no sistema de parquímetro. Observa‐se que os moradores do bairro, que há algumas décadas
atrás eram habituados a se deslocarem pelo bairro em automóveis, hoje são incentivados a
percursos a pé.
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Figura 3. Praia do Canto ‐ Traçado ‐ Conexões com a cidade.

O bairro é identificado pelos seus moradores como um bairro familiar, bonito, charmoso,
tranquilo, agradável para percursos a pé, com um comércio atraente e locais de encontro. As
praças localizadas no aterro e algumas ruas foram citadas como elementos físicos marcantes.
Por outro lado, a qualidade do ambiente urbano foi o aspecto mais citado nas entrevistas. O
prazer em passear pelo bairro, o comércio local, o convívio social, a identificação com o bairro
foram destacados. A mobilidade, a acessibilidade e a permeabilidade aos locais de interesse
foram descritos como grandes atributos do bairro. Outro aspecto considerado foi a boa
manutenção das ruas, calçadas, praças e edifícios, que atribuem a sensação de modernidade,
citado em uma entrevista como “um bairro que não parou no tempo”. Foi declarado que os
espaços abertos disponíveis no bairro atendem às necessidades dos moradores, considerados
acessíveis e atraentes para todas as idades. Como aspecto para melhoria do bairro, foi
identificado a falta de espaços culturais. A falta de segurança foi apontada como um problema
conjuntural econômico social, não se restringindo ao bairro. A pequena amostra foi composta
por 4 pessoas vindas de outras cidades e 6 pessoas naturais de Vitória/ES. Os moradores naturais
de Vitória declararam não concordar com algumas obras que foram realizadas em áreas com
forte herança histórica para a comunidade local, ou com grande impacto ao trânsito de veículos
no bairro.
Na Tabela 2 estão organizados os 5 atributos de valor desejado pelos moradores e como os
elementos urbanos se apresentam no bairro Praia do Canto, de maneira a contribuir ou não para
a percepção do valor recebido.
A Figura 4 apresenta algumas imagens do espaço urbano do bairro Praia do Canto.

2061

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

Tabela 2. Atributos de Valor e Elementos Urbanos no bairro Praia do Canto.

Atributo de valor desejado

Valor
recebido

Segurança

Não
percebido

Objetivos do desenho urbano mais valorizados
pelos entrevistados
Vivacidade / acessibilidade

 Os moradores entrevistados consideraram que o desenho urbano do bairro não
propicia situações de perigo;
 Problema considerado generalizado na cidade de Vitória pelos moradores
entrevistados;
 Os ambientes urbanos são utilizados e acessíveis, o que garante a segurança
natural, entretanto não é suficiente;
 Importância do incremento de programas de policiamento de proximidade.
Lugares de encontro e lazer
Percebido
Diversidade / Vivacidade
 Ambientes que promovem a convivência social e harmoniosa;
Elementos
 Calçadas largas, niveladas e acessíveis;
Urbanos
 Praças com equipamentos para diversas idades.
Elementos
Urbanos

Sentimento de tranquilidade
Elementos
Urbanos






Percebido

Pertencimento / Identidade / Legibilidade

Ruas movimentadas por pedestres;
Trânsito lento com fluxo contínuo;
Ruas ventiladas, arborizadas e iluminadas;
Ambientes que promovem a convivência social e harmoniosa.

Variedade de comércio,
serviços e facilidades

Percebido

Diversidade / vivacidade

 Variada oferta de comércio, serviços e facilidades, de diversas faixas de preços;
 Proximidade dos pontos de interesse, a distâncias menores que 500m, em
percurso agradável e acessível.
Localizar‐se e mover‐se
Percebido
Legibilidade / Acessibilidade

Elementos
Urbanos

Elementos
Urbanos






Traçado das ruas de fácil compreensão e diversas opções de percursos;
Proximidade dos pontos de interesse, a distâncias menores que 500m;
Calçadas largas, niveladas e acessíveis;
Referências visuais (canteiros centrais; pequenos centros de compras e serviços,
sinalização).

(a)

(b)

(c)

Figura 4. Imagens do espaço urbano do bairro Praia do Canto. (a) Rotatória para orientação do trânsito.
Calçadas acessíveis e sinalizadas. A tipologia de ocupação dos terrenos de esquina reduz o impacto visual
da verticalização. Intenso comércio local. (b) Principal eixo viário no interior do bairro, 28 m de largura,
trânsito local e de passagem. (c) Praças com equipamentos que atraem moradores e visitantes.

5

CONCLUSÕES

As dimensões urbanas, nos âmbitos morfológicos, de desenho urbano e perceptivo e a relações
que são criadas ao se associarem a aspectos de valor de quem usa um determinado lugar podem
ser instrumento para promover e incentivar lugares com maior qualidade ambiental urbana,
promovendo vivacidade dos espaços urbanos e uma melhor qualidade de vida a seus usuários.
Uma vez identificado o que é mais valorizado pelas pessoas, novos espaços e intervenções no
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ambiente podem responder às reais necessidades da comunidade. Para tal, técnicas de
investigação da percepção ambiental aplicadas em estudo de caso são direcionadas para
subsidiar recomendações de desenho urbano de cunho contextualizado, de modo a contribuir
para territórios habitacionais com maior valor ambiental urbano.
No estudo de como e por que o bairro habitacional Praia do Canto, em Vitória/ES/Brasil,
mantém‐se atraente ao uso e ao convívio social ao longo de décadas, observa‐se que o traçado
do bairro manteve‐se praticamente inalterado, absorvendo o aumento populacional por meio
do adensamento e da verticalização das edificações. Ou seja, ao longo dos anos, o traçado
urbano deu suporte as modificações ocorridas na paisagem urbana, assim como, pode ter
contribuido para vivacidade dos espaços urbanos, pelas suas características de mobilidade,
permeabilidade, acessibilidade e imageabilidade.
Quando analisada a qualidade do ambiente urbano, por meio de atributos que os moradores
mais valorizam em um bairro residencial, os resultados indicam que o quesito segurança é o
mais valorizado, entretanto, não é percebido no bairro Praia do Canto. O que indica que, apesar
dos ambientes urbanos serem utilizados e acessíveis não é suficiente para garantir a segurança
natural, necessitando de incremento de um programa de policiamento de proximidade. Por
outro lado, entre os cinco atributos mais valorizados: lugares de encontro e lazer; sentimento de
tranquilidade; variedade de comércio, serviços e facilidades; localizar‐se e mover‐se são
percebidos no bairro Praia do Canto, assim como, estão relacionados a: vitalidade,
pertencimento, identidade. Os resultados indicam que os moradores atribuem valor aos
elementos físicos do espaço urbano presentes no bairro, o que proporciona qualidade do
ambiente urbano.
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ABSTRACT: The open spaces for public use are characterized by squares, gardens and parks, and
their function is to provide green areas of social conviviality and leisure to the city. The urban
vegetation softens the noise and temperature levels, absorbs rainwater and contributes to the
preservation of the biodiversity. This study investigates the contribution of these spaces through
the classification, quantification and analysis of the distribution in the city, according to the per‐
centage of its green areas. It has been found that squares are predominant, in addition to the
presence of gardens and the absence of urban parks. Also, it has been noticed that these spaces
offer 1.86m² of green areas per habitant and these places are not equally distributed among the
neighborhoods. Concluding, the open spaces for public use in Colatina contribute to the green
areas to this city, however these places do not assist homogeneously the population, since they
are spatially concentrated in a few regions of the urban zone in this city.
Keywords: Open spaces for public use; Green areas; Urban sustainability.
RESUMO: Os espaços livres de uso público são caracterizados por praças, jardins e parques, e
têm função de fornecer à cidade áreas verdes de convívio social e lazer, além de serem obriga‐
tórias por lei. A vegetação urbana ameniza os índices de ruídos e temperatura, absorve águas
pluviais e contribui para a preservação da biodiversidade. Este estudo investiga a contribuição
desses ambientes através da classificação, quantificação e análise da distribuição pela cidade,
segundo a porcentagem de área verde. Constatou‐se que há predominância de praças, além da
presença de jardins e inexistência de parques urbanos. Verificou‐se que esses espaços fornecem
1.86m² de áreas verdes por habitante, e não estão distribuídos igualmente entre os bairros.
Conclui‐se que os espaços livres de uso público de Colatina contribuem com áreas verdes para
cidade, mas não assistem homogeneamente a população, por concentrarem‐se espacialmente
em poucos bairros da zona urbana da cidade.
Palavras‐chave: Espaços livres de uso público; Áreas verdes; Sustentabilidade urbana.
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1

INTRODUÇÃO

“Os espaços de lazer constituídos por praças, parques, largos e outros destinados ao encontro,
convívio, descanso e ou recreio da população possuem uma importância acentuada em áreas
com grande crescimento urbano” (ORTH; CUNHA, 2002, p. 2). Estes espaços têm vital
importância no meio urbano pela transformação provocada pelas cidades no ambiente natural
e suas consequências na ocupação desordenada, como a supressão de mananciais, a extinção
da fauna e da flora local, e emissão de poluentes.
Segundo Mascaró & Mascaró (2010, p.11), a utilização da vegetação como elemento principal
dos ambientes de uso coletivo nas cidades contribui para a redução dos efeitos das ilhas de calor
e os ruídos excessivos dos centros urbanos. As áreas verdes contribuem, também, à melhoria da
ambiência urbana, devido à formação de sombras, além da conservação da água, pela
possibilidade de ampliar a absorção nas superfícies permeáveis, e da conservação da energia.
Na cidade de Colatina, a Lei nº 4227, de 12 de fevereiro de 1996, define a área mínima de
espaços livres de uso público, e dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e determina que,
para a construção de um novo loteamento,
“[...] a percentagem de áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à implantação
de equipamentos urbanos e comunitários, bem como, os espaços livres de uso público,
nos projetos de loteamento, não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da
gleba, observada a seguinte proporção: I ‐5% (cinco por cento) para espaços livres de uso
público; II ‐5% (cinco por cento) para equipamentos comunitários.” (COLATINA, 1996).
São considerados espaços livres de uso público, pela Lei nº 4227, praças, jardins, parques e
demais áreas verdes que não se caracterizam como áreas de preservação permanente e como
reserva ecológica. Desta forma, este trabalho levantará os espaços livres de uso público citado
na lei.
Praças, jardins e parques possuem áreas verdes que fornecem sombra e amenizam o calor das
ruas, dos quintais e dos edifícios. Rogers (2001, p.50) afirma que estas áreas reduzem as ondas
de calor nas cidades, reduzindo a necessidade de condicionamento de ar. A vegetação ainda
contribui para a minimização de ruídos, absorção de águas pluviais, redução do escoamento de
enxurradas provenientes de grandes chuvas e manutenção da variedade de pequenos animais.
O conceito de sustentabilidade pode ser aplicado ao objeto “espaços livres de uso público”
tomando seus requisitos básicos, e que, segundo Pereira (2008, p.2), é caracterizado por serem
ecologicamente correto, socialmente justo, culturalmente aceito e viável economicamente. A
sustentabilidade dos espaços livres de uso público está, ainda segundo Pereira (2008, p.24),
intimamente ligada à sustentabilidade urbana. Praças e parques se inserem no tecido urbano e,
além de serem zonas de lazer e encontro da população, são ambientes que trazem salubridade
ao meio urbano. A quantificação dos espaços livres de uso público, quando analisados e
verificados a contribuição para aspectos ambientais e de conforto da cidade, pode ser utilizada
como instrumento e parâmetro de avaliação da qualidade ambiental em áreas urbanas. Isso
ocorre devido a estes espaços possuírem áreas verdes e sombreadas, áreas permeáveis para
drenagem urbana dentre outros aspectos.
O campo de estudo deste trabalho compreende a zona urbana do município de Colatina, situada
na mesorregião Noroeste do estado do Espírito Santo, microrregião Colatina, região Sudeste do
Brasil, como salientado na Figura 1 a seguir.
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Figura 1. Localização de Colatina no Estado do Espírito Santo e no Brasil. Fonte de dados: Instituto Jones do Santos
Neves (2014). Elaboração: Abrahão Alexandre Alden Elesbon e Nayara Salera Malta.

Colatina possui uma área total de 1,416,804 quilômetros quadrados, com altitudes de 40 a 600
metros, comuns à região do Vale do Rio Doce, com períodos de inverno seco. O município
apresenta temperatura média de 28°C e precipitações pluviométricas, principalmente, nos
meses de outubro a janeiro. Com temperaturas elevadas durante quase todo o ano, a cidade
carece de espaços livres de uso público, sobretudo para amenização do calor, além dos outros
benefícios proporcionados por estes espaços.
2

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a contribuição dos espaços livres de uso
público da cidade de Colatina, Espírito Santo, para a sustentabilidade urbana e fornecer dados
para manutenção e planejamento adequados desses espaços.
Para avaliar a contribuição destes espaços livres presentes na cidade e sua eficiência na melhoria
das condições ambientais urbanas é necessária a realização de estudos específicos. Dentre os
objetivos específicos estão: classificar e quantificar os espaços livres de uso público na cidade;
verificar a adequação quanto à distribuição dos espaços livres de uso público na cidade – ou
seja, se há concentração espacial; quantificar a porcentagem de áreas verdes presente em
praças, parques e jardins; e analisar a contribuição para a qualidade ambiental urbana dos
espaços livres de uso público.
3

MÉTODO DE PESQUISA

A metodologia adotada para avaliar a contribuição dos espaços livres de uso público da cidade de
Colatina teve como etapa primordial o reconhecimento da questão ambiental urbana, embasada
no levantamento e estudo de bibliografias referentes à temática, relacionadas à importância dos
espaços livres ou referentes a análises de condições ambientais urbanas. A revisão bibliográfica
auxiliou na definição dos espaços livres de uso público e de sua contribuição para aumento da
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qualidade ambiental do meio urbano. Dentre os elementos que contribuem para o aumento da
qualidade ambiental urbana destacam‐se as áreas permeáveis, que colaboram na drenagem
urbana minimizando riscos de inundações, e de áreas verdes, que auxiliam na diminuição das ilhas
de calor e amenizam ruídos caracteristicos de áreas urbanas.
Para realização do levantamento de dados referentes à classificação e quantificação dos espaços
livres de uso público, analisou‐se o relatório fornecido pelo Serviço Colatinense de Meio Ambiente
e Saneamento Ambiental (SANEAR), produzido em 2013. Foram mapeadas, posteriormente, em
base cartográfica georreferenciada digital, as praças, jardins e espaços públicos. Após a
identificação digital, verificaram‐se in loco as reais condições de permeabilidade e presença de
áreas verdes para cada ambiente levantado.
A verificação da distribuição das áreas levantadas teve como base a separação da cidade de
Colatina em Margens Norte e Sul, referentes ao Rio Doce. Esta divisão foi utilizada pela forte
referência do rio como marco da cidade, que fraciona, claramente, os espaços e parcelas da
população urbana. Um mapeamento das áreas livres de uso público em base georreferenciada
da cidade de Colatina foi a ferramenta utilizada para verificar a distribuição destes espaços.
4

RESULTADOS ALCANÇADOS

4.1 Classificação e quantificação dos espaços livres de uso público
A classificação tipológica dos espaços livres de uso público permitiu a identificação de praças,
jardins, canteiros e trevos rodoviários. Estes termos foram definidos em função da legislação
pertinente e do relatório fornecido pelo órgão SANEAR. As praças e jardins são áreas que
oferecem lazer à população, além da contribuição nas questões ambientais já citadas de
permeabilidade e vegetação. Canteiros e trevos rodoviários, apesar de serem considerados
espaços livres de uso público, possuem característica de uso distinta das praças e jardins, pois
não são consideradas áreas para o lazer.
Para a verificação da contribuição quanto à área verde dos espaços livres de uso público de
Colatina, relacionaram‐se as áreas verdes desses espaços e a população da cidade. Com uma
população de 98,395 habitantes, os resultados apontam que: para cada habitante há 1.86 m² de
área verde fornecida por praças, jardins, canteiros e trevos. Salienta‐se que a área verde
computada não engloba as áreas verdes de loteamentos urbanos.
De acordo com a Figura 2, é possível perceber que as praças locadas na cidade contribuem com
mais da metade da área verde desses espaços, seguida pelos jardins, canteiros, trevos e outros,
que são caracterizados por áreas arborizadas e travessas. Verifica‐se, portanto, a predominância
de praças e jardins e a inexistência de parques urbanos.
Porcentagem de Área Verde nos
Espaços Livres de Uso Público
0,42%

10,47%

29,95%

59,16%

PRAÇAS
JARDINS
TREVOS
OUTROS

Figura 2. Gráfico com as porcentagens dos tipos de espaços livres de uso público. Fonte de dados: SANEAR, 2013.
Elaboração: Bruna Perim e Bruno D'Alessandri.
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4.2 Distribuição dos espaços livres de uso público
O perímetro urbano da cidade é composto por 58 bairros. Após o levantamento dos dados
verificou‐se que apenas 34 bairros apresentam espaços livres de uso público. Desta forma, é
possível perceber a carência desses espaços em alguns bairros da cidade.
A fim de evidenciar a distribuição geográfica dos espaços livres de uso público, fracionou‐se a
zona urbana de Colatina tendo como orientação o Rio Doce, resultando em duas parcelas de
estudo: a Margem Norte, com 17 bairros, e a Margem Sul, também com 17 bairros. A Margem
Norte possui a maior população registrada, com 53,833 habitantes (cerca de 55% da população
total) e na Margem Sul, 44,562 habitantes (cerca de 45% da população total).
De acordo com a Figura 3, que expõe a área de espaços livres em cada margem, é possível
perceber que grande parte dos espaços livres de uso público está localizada à Margem Sul do
Rio Doce – ainda que, como citado anteriormente, a Margem Norte possua a maior parcela da
população urbana.
RELAÇÃO ENTRE ÁREAS (m²) DE ESPAÇOS LIVRES DE USO
PÚBLICO E ENTRE AS MARGENS NORTE E SUL DO RIO
DOCE ‐ COLATINA, ES, BRASIL
200000
150000
100000
50000
0

Margem Norte

Margem Sul

Figura 3. Relação entre os espaços livres de uso público entre as Margens Norte e Sul do Rio Doce em Colatina.
Fonte de dados: SANEAR, 2013. Elaboração: Bruna Perim e Bruno D'Alessandri.

Com isso, a porcentagem de área livre de uso público por habitante é maior para Margem Sul,
como vemos na Figura 4, que, por consequência, mostra a relação de áreas verdes (presentes
nos espaços livres de uso público) por habitante.

Figura 4. Relação da quantidade de espaços livres de uso públicoe de habitantes nas Margens Norte e Sul de
Colatina. Fonte de dados: SANEAR, 2013 Elaboração: Bruna Perim e Bruno D'Alessandri.

Expecta‐se que os espaços com maior número de habitantes possuam as maiores quantificações
de áreas verdes presentes em praças, jardins e canteiros. Contudo, na cidade de Colatina,
observa‐se uma realidade inversa: A Margem Sul do Rio Doce possui 45% da população e 85%
dos espaços livres de uso público. Na Figura 5, foram localizadas as praças da cidade de Colatina.
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Nele também é possível perceber que a área de praças é discrepante entre as duas porções da
cidade.

Figura 5. Distribuição de praças na cidade de Colatina – ES. Fonte de dados: SANEAR (2013). Prefeitura Municipal de
Colatina (2013). Elaboração: Abrahão Alexandre Alden Elesbon e Nayara Salera.

A má distribuição das praças, jardins e canteiros também ocorre entre os bairros da cidade.
Principalmente na Margem Sul do Rio Doce (Figura 6), onde o centro da cidade possui mais da
metade da área total dos espaços livres de uso público. Já na Margem Norte do Rio Doce (Figura
7), um único bairro possui 24% da área desses espaços .

Figura 6. Distribuição dos espaços livres de uso público dos bairros da Margem Sul do Rio Doce em Colatina. Fonte
de dados: SANEAR, 2013. Elaboração: Bruno D'Alessandri.
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DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO DOS BAIRROS
DA MARGEM NORTE DO RIO DOCE EM COLATINA (%)

Outros
41%
São Silvano
24%
Honório Fraga
14%
Colúmbia
12%

Mario Giurizato/
Martinelli/ Santa
Mônica/ Santo
Antônio/ Santos
Dumont/ São
Braz/ São Pedro…

Airton Senna
9%

Figura 7: Distribuição dos Espaços Livres de Uso Público nos Bairros da Margem Norte do Rio Doce na cidade de
Colatina (%). Elaboração: Bruna B. Perim Fonte: SANEAR (2013)

5

CONCLUSÃO

Conclui‐se que os espaços livres de uso público de Colatina possuem área verde que contribuem
para aumento da permeabilidade urbana e diminuição de ilhas de calor e ruído para cidade.
Entretanto, estes espaços não atendem homogeneamente à população, pois se concentram
espacialmente em poucos bairros da cidade.
As áreas verdes locadas nos espaços livres de uso público – se comparadas ao índice de doze
metros quadrados por habitante recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) –
apresentam‐se em quantidade insuficiente, já que o valor encontrado foi 1.86 metros quadrados
por habitante da zona urbana de Colatina. Contudo, as áreas verdes existentes na cidade não
estão apenas presentes nos espaços livres urbanos, mas também nas encostas, em lotes
privados, em áreas de preservação e em áreas de risco, entre outras que, não foram
consideradas nesta pesquisa.
No estudo, a distribuição irregular dos espaços foi um dos fatores mais evidentes. Deve‐se isto
à desproporcionalidade na relação quantidade de espaços livres e quantidade de habitantes por
margem, e, ainda, à ausência destes espaços em alguns bairros da parcela urbana da cidade.
Depreende‐se, portanto, a ausência de notoriedade pública relacionada ao planejamento
urbano, já que é imprescindível a previsão dos espaços livres de uso público e suas respectivas
áreas verdes para que haja o crescimento organizado e saudável da cidade.
É imperativa, à cidade de Colatina, a elaboração de novos espaços livres de uso público – praças,
jardins e parques urbanos –, além da revitalização dos espaços existentes – plantio e replantio
de árvores, aumento da massa verde e reconfiguração dos layouts – para que haja contribuição
efetiva destes espaços à ambiência urbana adequada e ao bem estar das comunidades presente
e futura.
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ABSTRACT: The goal of this paper is to analyze the open spaces system’s characteristics in the
region of Victoria in southeastern Brazil and the importance of its relationship with the built
environment underground. The object of the study area corresponds to the municipality of
Vitória, capital of Espírito Santo State and urban contiguity on neighboring municipalities. The
method involves urban evolution of the area, open spaces’ identification and classification from
examination of satellite images and field visits when it is required. The results demonstrate that
the region’s occupation had begun in the sixteenth century by Portuguese colonization, with
significant urban development in the twentieth century. The natural features are still present,
even if increasingly fragmented, with rainforest, mangroves, salt marshes, winding and rocky
relief, rivers and ponds. To maintain these spaces’ systemic condition, assuring its articulation,
it is a challenge that contributes to the balance of metropolitan life.
Keywords: Open Spaces; Build Environment; Urban Evolution
RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar as características do sistema de espaços livres da
região de Vitória, no sudeste brasileiro e a importância de sua articulação com o ambiente
construído metropolitano. A região objeto de estudo corresponde ao município de Vitória,
capital do Estado do Espírito Santo e a contiguidade urbana sobre os municípios vizinhos. O
método envolve evolução urbana da área, identificação e classificação dos espaços livres a partir
de exame de imagens de satélite e visitas de campo, quando necessário. Os resultados
demonstram que a região teve ocupação iniciada no século XVI por colonização portuguesa, com
desenvolvimento urbano significativo no século XX. Os aspectos naturais são ainda muito
presentes, mesmo que cada vez mais fragmentados, com mata atlântica, manguezais, restingas,
relevo sinuoso e rochoso, hidrografia permeada de lagoas. Manter a condição sistêmica destes
espaços, garantindo sua articulação, constitui‐se em desafio que contribuiria para o equilíbrio
da vida metropolitana.
Keywords: Espaços LIvres; Ambiente Construido Metropolitano; Evolução Urbana
1
1.1

INTRODUÇÃO
Antecedentes, Conceitos e Metodologia

O estudo sobre o sistema de espaços livres na região de Vitória, situada no sudeste do Brasil,
que motivou este artigo, teve início em 2006, a partir de proposição de pesquisa formulada em
âmbito nacional pelo Laboratório QUAPÁ da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (Macedo et all., 2006). A equipe de coordenadores deste Laboratório
reuniu um conjunto de pesquisadores de universidades brasileiras dispostos a investigar sobre
“Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea: estudo de caso
em metrópoles‐cidades e novas territorialidades urbanas brasileiras” (Campos et all., 2012).
Atualmente, a pesquisa nacional envolve diversas universidades brasileiras e avança na segunda
fase do estudo, relacionando espaços livres à morfologia urbana (Lamas, s.d., Panerai et all.,
1986), sob o título “Os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana
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contemporânea no Brasil: produção e apropriação”. Cada um dos grupos de pesquisa envolvidos
é denominado pela coordenação nacional de Núcleo, acrescentando‐se, o nome da cidade
objeto de estudo. O Núcleo Vitória, responsável pela abordagem aqui apresentada, tem suas
atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo ‐ NAU
‐ da Universidade Federal do Espírito Santo ‐ UFES.
A dinâmica da pesquisa é norteada pela coordenação nacional e conta com variações inseridas
pelos Núcleos locais. Faz parte da metodologia instituída no âmbito nacional a realização de
oficinas e colóquios anuais. As oficinas são realizadas nas cidades objeto de estudo, coordenadas
pelos núcleos nacional e local, reunindo participantes que contribuam para o estudo acerca do
sistema de espaços livres, a partir de olhares distintos e por vezes conflitantes. São convidados
a participar da atividade: representantes da academia que tenham estudos e interesse sobre o
tema, técnicos que atuem em órgãos municipais e estaduais na proposição, planejamento ou
gestão dos espaços livres, representantes da construção civil, das associações de moradores e
das grandes empresas sediadas na região. A oficina se desenvolve em três dias, sendo o primeiro
de reconhecimento da área por parte da coordenação nacional, a partir de voo e por via
terrestre, sempre com registros fotográficos. Os demais dias são destinados a palestras e oficina
de trabalho por tema e em equipe, com os participantes orientados pelas coordenações nacional
e local, a desenvolver atividade analítica e propositiva.
Os colóquios anuais, coordenados pelo Núcleo nacional, reúnem os pesquisadores dos diversos
núcleos brasileiros e outros pesquisadores interessados no tema, para debate sobre as
atividades em curso e programação das atividades seguintes. Trabalhos anteriores já
mencionaram os colóquios e se empenharam em tratar de abordagens referentes a diversas
oficinas (Miranda & Mendonça, 2010; Mendonça, 2010; Mendonça, 2014), que se constituem
em instrumento que permite rápida apreensão da realidade e das possibilidades propositivas.
Com o intuito de tratar neste artigo da importância do sistema de espaços livres no contexto
metropolitano da região de Vitória, cabe destacar alguns conceitos relevantes. A noção de
espaço livre é orientada por Magnolli (1982) correspondendo a todo espaço sem edificação.
Deste modo, o espaço livre abrange espaços públicos como ruas, praças, parques, mas também,
espaços privados como os espaços sem edificação nos lotes particulares e os terrenos ainda não
construídos. A ideia de sistema tem como base os estudos de Milton Santos (1985, 1997) que
ao se referir às redes e aos fluxos permite assimilar a contiguidade inerente ao sistema e a
atentar para a necessidade de investigar as características da área de estudo nas diversas
escalas. Referências também importantes no estudo foram Macedo et all. (2006) e Carneiro e
Mesquita (2000), respectivamente quanto à abordagem geral da pesquisa e quanto à
classificação dos espaços livres.
Diante destas noções procedeu‐se a identificação dos espaços livres da região de Vitória, a partir
de análise de imagem de satélite, fotografias aéreas do voo realizado durante a oficina e visitas
de campo para confirmação de algumas situações. A classificação dos espaços identificados teve
como referência principal Carneiro & Mesquita (2000), com adequação à realidade local, visto
que estas autoras desenvolveram seus estudos sobre a cidade de Recife, no nordeste brasileiro.
O mapeamento contendo a identificação e a classificação dos espaços livres da região de Vitória
permite uma gama de conclusões sobre a importância da manutenção de alguns destes espaços,
a necessidade de ampliação de outros e os conflitos entre a permanência destes e o processo
de urbanização (Mendonça et all., 2012). Para compreensão desta realidade, vê‐se como
necessário contextualizar a área de estudo no que diz respeito a suas características físicas e a
sua histórica de ocupação.
1.2

Área de estudo, características e breve histórico

A área de estudo enfocada neste artigo refere‐se à região de Vitória, que corresponde à capital
do Estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil e parte dos municípios vizinhos (Fig. 1).
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Ab’Sáber (2003) insere a região sudeste, parte do nordeste, sul e centro‐oeste brasileiro no
domínio da natureza denominado de “mares de morros florestados”. O estudo não intenciona
tratar da totalidade da região metropolitana de Vitória, que conta com sete municípios e cerca
de 1.600.000 habitantes (Brasil, 2010). A pesquisa tem como propósito abordar os espaços livres
da capital e sua contiguidade urbana, envolvendo deste modo, Vitória e parte dos municípios de
Vila Velha até o Rio Jucu, Cariacica até a Reserva Biológica de Duas Bocas, Serra até o Monte do
Mestre Álvaro, abrangendo, porém todo o litoral. O interesse é abordar o sistema de espaços
livres na região onde a urbanização se apresenta de modo mais expressivo.
Vitória, posicionada no centro da área de estudo, apresenta parte do município em ilha e parte
em área continental. A ilha conta com expressiva montanha denominada Maciço Central e
outros morros de menor porte, praias e extenso manguezal ao norte que alcança continuidade
sobre a área continental do município e os municípios vizinhos de Serra e Cariacica. Estes
também apresentam áreas montanhosas de significativo porte. Serra conta ainda com sistema
hídrico com lagoas próximas ao litoral, praias e falésia. Ao sul, o município de Vila Velha, conta
com relevo acentuado somente nas áreas próximas à baía de Vitória, apresentando restinga e
amplo litoral de praias. Do ponto de vista da história de ocupação, Vitória encontra‐se entre as
cidades mais antigas do Brasil, de colonização portuguesa, no século XVI, passando a ocupar a
posição de sede da capitania no lugar Vila Velha, por questões de segurança interna, referente
aos índios presentes no território, e externa referente aos invasores de nacionalidades diversas
(Novaes, s.d.; Oliveira, 1975).
O Espírito Santo, contou com ocupação em diversos pontos do litoral, especialmente em regiões
onde se verificou a presença de jesuítas. Após expulsão destes do Brasil, e até meados do século
XIX, a região não alcançou desenvolvimento econômico significativo. A partir de então, com a
chegada intensiva de imigrantes europeus, especialmente, italianos, desenvolveu‐se uma rede
de cidades no interior; a economia se tornou mais próspera, relacionada à cultura do café
(Novaes, s.d.; Oliveira, 1975). Em função do comércio e da exportação deste produto, a cidade
de Vitória obteve destaque, recebendo melhoramentos e infraestrutura urbana, expandindo‐se
e articulando‐se com os municípios vizinhos. Na segunda metade do século XX, a região passou
a apresentar porte metropolitano e desenvolvimento econômico voltado à grande indústria
siderúrgica (Rocha & Moradi, 1991).
Atualmente, a região conta com importante porto marítimo, exportando minério e grãos do
centro oeste brasileiro, mantendo elevado potencial logístico tendo em vista sua posição central
no vasto litoral brasileiro e contando com rodovias nacionais que atravessam o país de norte a
sul e no sentido leste e oeste. Esta dinâmica metropolitana ao mesmo tempo em que fornece
ganhos econômicos ao lugar pode comprometer a manutenção dos espaços livres atualmente
existentes, bem como sua condição sistêmica. Estes são, portanto, aspectos desenvolvidos a
diante.

Figuras 1: Localização da área de estudo com destaque para o Estado do Espírito Santo no Brasil, a Grande Vitória
no Estado e Vitória e municípios vizinhos. (Vem tudo, 2014; IBGE, 2010).
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2
2.1

ESPAÇOS LIVRES DA REGIÃO DE VITÓRIA
Características gerais

Com base na metodologia descrita, a Figura 2 reproduz o mapeamento da identificação e
classificação dos espaços livres da região de Vitória. Esta classificação compreende três grupos:
Espaços livres públicos de equilíbrio ambiental, Espaços livres públicos de práticas sociais e
espaços livres potenciais. Os espaços livres públicos de equilíbrio ambiental abrangem em geral,
áreas de significativo valor ambiental cobertas de vegetação; foram também, incluídos neste
grupo os campi universitários e cemitérios, considerando serem espaços com vegetação, que
não se enquadram nos outros dois grupos. No entanto, a característica principal deste grupo é
englobar as unidades de conservação e outras áreas de valor paisagístico‐ambiental (Mendonça
et all., 2012).

Figura 2: Sistemas de espaços livres de Vitória e municípios vizinhos. (Mendonça et all., 2012.).

Os espaços livres públicos de práticas sociais são de um modo geral, destinados à recreação, ao
lazer e ao esporte. Neste grupo encontram‐se praças, parques urbanos, “calçadão” ‐
denominação atribuída às orlas marítimas urbanizadas –, espaços residuais associados à malha
viária, faixa de praia – considerando aqui a faixa de areia propriamente dita e próxima ao mar,
quadra de esporte, campo de futebol, mirante, clube e parques temáticos (Mendonça et all.,
2012). Os espaços livres potenciais envolvem em geral, áreas privadas, que por suas

2078

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

características e localização contam com potencial de transformação, com vistas a tornarem‐se
áreas urbanizadas, espaços livres de equilíbrio ambiental ou de práticas sociais. Encontram‐se
nesta classificação terrenos vazios, espaços livres remanescentes da ocupação de equipamentos
como aeroporto, porto, áreas industriais, recantos e espaços de transição entre as áreas urbanas
e rurais (Mendonça et all., 2012). Acompanhando o mapeamento produzido percebe‐se a intensa
presença na área de estudo dos espaços livres de equilíbrio ambiental, representados pelas cores
em tons de verde. Esta observação remete à constatação de que são significativos os espaços livres
a serem preservados, considerando suas características ambientais, merecendo atenção especial
quanto ao processo de urbanização em curso, que pode modificá‐los, reduzi‐los e até mesmo,
eliminá‐los.
Também têm destaque na área de estudo os espaços livres potenciais, representados pelas
cores em tons de rosa. Estes espaços estão diretamente comprometidos com o processo de
urbanização tendo em vista abrigarem em grande parte áreas de expansão urbana e de transição
entre o meio rural e urbano. Esta situação remete à necessidade de atenção quanto ao processo
de urbanização para que a ocupação destas áreas possa ocorrer de modo a contribuir para a
construção e ou manutenção do sistema de espaços livres. Notam‐se ainda, com relação aos
espaços livres potenciais, possibilidades de renovação ou reestruturação urbana, tendo em vista
a obsolescência de áreas industriais ou portuárias. Neste caso, as diretrizes para a nova forma
de ocupação devem garantir a integração do eventual novo uso proposto, com o ambiente do
entorno, incluindo no que diz respeito a articulação de espaços livres.
Nota‐se também, a partir do exame da Figura 2, que os espaços livres de práticas sociais
apresentam dimensões bem mais reduzidas que os demais e estão concentrados no município
de Vitória. A pequena dimensão é justificada por corresponderem a espaços livres de natureza
distinta em relação aos anteriores, já que compreendem de um modo geral, espaços de
recreação. A concentração destes espaços em Vitória permite concluir que a capital se encontra
mais bem equipada que os demais municípios quanto aos espaços livres de práticas sociais,
considerando quantidade e distribuição no território (Barcellos, 2009). A figura permite ainda
perceber a articulação dos espaços livres, de modo a tornar nítida a presença de um sistema. No
entanto, demonstra também a possibilidade de fragilidade do mesmo, considerando
determinadas rupturas ocasionadas pela característica e pelo ritmo da forma de ocupação. Para
uma reflexão sobre estes aspectos é importante analisar algumas especificidades deste sistema
2.2

Especificidades do sistema de espaços livres

Considerando as características físicas do sítio relativo à área de estudo, nota‐se a presença de
elementos naturais de valor significativo, a despeito do intenso processo de ocupação das
últimas décadas. Quanto a este aspecto, um destaque importante deve ser feito ao Corredor
Ecológico Duas Bocas‐ Mestre Álvaro, que se situa na região oeste – norte da área (Fig. 3).
O Corredor Ecológico abrange região de relevo acentuado a oeste envolvendo a Reserva
Biológica de Duas Bocas no município de Cariacica e a norte envolvendo a Área de Proteção
Ambiental do Mestre Álvaro no município da Serra, atingindo a nordeste região de planície
envolvendo a bacia do Rio Jacaraípe e as Lagoas de Joara e Jacuném. Do mesmo modo em que
o relevo se modifica, altera‐se também a diversidade de fauna e flora do lugar.
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Figura 3: Corredor Ecológico Duas Bocas‐ Mestre Álvaro – Espírito Santo, Brasil. (SEAMA/IEMA, 2015)

A Estação Ecológica do Lameirão (Fig 4), extensa região de manguezal ao norte de Vitória,
atingindo os municípios de Serra e Cariacica, constitui‐se em ecossistema de relevância no
contexto metropolitano. A Figura 3 permite constatar também, que mesmo considerando a
amplitude e a importância do sistema de espaços livres que envolve o Corredor Ecológico, há
riscos de ruptura desta contiguidade sistêmica, tendo em vista especialmente, a estreita faixa
deste corredor a nordeste, entre a Área de Proteção Ambiental ‐ APA do Mestre Álvaro e a bacia
de Jacaraípe, sob pressão da ocupação urbana.

Figura 4: Estação Ecológica do Lameirão. Vitória, Espírito Santo, Brasil. Ao fundo, Monte do Mestre Álvaro no
município da Serra. (SEAMA/IEMA, 2015)
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3
3.1

CARCTERÍSTICAS DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
Aspectos gerais

Conforme já relatado, o processo de urbanização de Vitória desde a ocupação portuguesa no
século XVI foi lento, até meados do século XIX (Novaes, s.d., Oliveira, 1975) intensificando‐se a
partir de então, ocasionando expansão da ocupação na região sul da ilha, onde hoje se localiza
o Centro histórico do município. Esta expansão teve suporte na realização de aterros que
viabilizaram a manutenção da capital em Vitória ao longo da República, instituída em 1889.
Ainda no século XIX, Vitória recebeu projeto sanitarista, direcionando a expansão urbana para
leste da ilha, ampliando a cidade em cerca de seis vezes (Brito, 1896, Campos Jr., 1986).
No início do século XX, foram implantadas diversas melhorias, modernizando a cidade e criando
novas possibilidades de expansão. Neste contexto, se encontra a Ponte Florentino Avidos de
1928, que favoreceu a instalação de ferrovia até a capital, propiciando a permanência e melhoria
do porto na ilha de Vitória. Dentre os melhoramentos urbanos se encontram também os serviços
de infraestrutura urbana, como água, iluminação pública, transporte, criação de parque público,
construção de boulevard entre outros, com o apoio do desenvolvimento econômico do Estado
calcado na cultura e exportação do café (Prado, 2002).
Em meados do século XX, Vitória apresentava uma área urbana expandida a leste e oeste do
Centro, que já tinha iniciado seu processo de verticalização de construções. Notava‐se também
a ocupação urbana em municípios vizinhos de modo contíguo a esta área central, situação que
atinge proporções mais amplas nas décadas seguintes, estimulada por vários fatores. Dentre
estes estão, a crise econômica ocorrida na agricultura culminando na erradicação dos cafezais,
nas décadas de 1950 e 1960 e industrialização do estado com a instalação de complexos
industriais de grande porte, nas décadas de 1970 e 1980 (Rocha & Morandi, 1991).
Com a transição da base econômica do estado, da agro‐exportação cafeeira para a grande
indústria siderúrgica, a capital adquire dimensões e problemáticas metropolitanas. Uma destas
problemáticas se refere à intensificação de ocupação urbana e consequente redução de espaços
livres.
3.2

Características atuais e tendências

Atualmente, a região metropolitana conta com outras áreas centrais, além do Centro de Vitória,
com intensa ocupação do território e diversidade de comércio e serviço. Tratam‐se, em geral,
de áreas verticalizadas, o mesmo ocorrendo com as orlas marítimas, neste caso, porém, com
predomínio de uso residencial. Percebem‐se diferenças na ocupação e nas características de
espaços livres, que variam conforme a localização e o período histórico de urbanização
(Mendonça, 2013). Neste contexto, tem destaque o Centro de Vitória que mesmo apresentando
intensa ocupação do lote e verticalização em área de expansão com traçado retilíneo, apresenta
também, edificações do período colonial brasileiro em ruas de traçado sinuoso com a presença
de praças. Por outro lado, bairros junto à orla, como a Praia do Canto, também verticalizado,
conta com vias retas, mais largas e ocupação menos intensa do lote.
São extensos os bairros residenciais unifamiliares, variando entre os que contam com lotes
pequenos e intensamente ocupados em ruas estreitas e com espaços livres públicos de
recreação bastante limitados, os que apresentam terrenos amplos e ocupação rarefeita em ruas
largas associadas a espaços livres públicos de lazer e contemplação e ainda, as situações
intermediárias.Verifica‐se com preocupação, a intensa ocupação de determinados morros,
áreas de manguezal e aterros, alterando a paisagem e interferindo negativamente na estrutura
e no sistema dos espaços livres.
No campo das tendências é importante registrar a expansão urbana nos municípios vizinhos à
Vitória a partir da implantação de condomínios e conjuntos habitacionais, ocupando, tanto áreas
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periféricas, quanto regiões intersticiais. Nota‐se nestes casos, a criação de espaços livres
associados às áreas residenciais, porém, privatizados e com forte ruptura em relação ao sistema
de espaços livres públicos. Constata‐se também, a presença de loteamentos industriais e
instalações industriais de grande porte, ocupando áreas de interesse ambiental,
comprometendo o sistema de espaços livres. Também atingem negativamente este sistema,
ocupações denominadas espontâneas realizadas em geral por população de baixa renda para
fins residenciais.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando a análise da Figura 2 e decompondo‐a (Figs 5), percebe‐se com nitidez que os
espaços livres de equilíbrio ambiental, em tons de verde, dominam de modo relevante o sistema
de espaços livres na região de Vitória, sendo também bastante significativa a área referente aos
espaços livres potenciais em tons de rosa. Considerando‐se que este último corresponde, em
grande parte, a áreas de expansão urbana e que estão próximos aos primeiros, percebem‐se os
riscos quanto à redução dos espaços livres de equilíbrio ambiental e a fragmentação cada vez
maior de sua característica sistêmica.
Vitória, em posição central na área de estudo, mesmo sobressaindo quanto à presença de
espaços livres de práticas sociais em relação aos demais municípios, apresenta uma história de
ocupação em morros, manguezal e aterros, contando ainda com áreas naturais e extensas áreas
livres em equipamentos de grande porte, com potencial de ocupação ou de integração ao
sistema de espaços livres.
Vitória, em posição central na área de estudo, mesmo sobressaindo quanto à presença de
espaços livres de práticas sociais em relação aos demais municípios, apresenta uma história de
ocupação em morros, manguezal e aterros, contando ainda com áreas naturais e extensas áreas
livres em equipamentos de grande porte, com potencial de ocupação ou de integração ao
sistema de espaços livres.

(a)

(b)

(c)

Figuras 5. (a) Sistema de Espaços Livres de Equilíbrio Ambiental, (b) Potenciais e de Práticas Sociais de Vitória e
municípios vizinhos, (c)Espírito Santo, Brasil.

Serra, ao norte da área, diante da tendência de ocupação com loteamentos industriais,
condomínios e conjuntos habitacionais, realiza ocupação indevida de espaços livres, além da
privatização dos mesmos. O mesmo se verifica no município de Cariacica, a oeste, mesmo que
em proporção reduzida, especialmente com relação aos condomínios e empreendimentos
industriais. Preocupa especialmente, em relação a estes municípios, a ruptura no corredor
ecológico Duas Bocas – Mestre Álvaro.
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Em Vila Velha, ao sul, a ocupação verticalizada na orla e a perspectiva de instalação de
empreendimentos industriais e residenciais em espaços livres de equilíbrio ambiental
constituem‐se nas preocupações mais atuais.
Verificam‐se assim, diante do processo de urbanização em curso, riscos de ampliação da
fragmentação dos espaços livres, bem como, da gradativa eliminação dos mesmos.
Muito embora cada um destes municípios conte com plano diretor que regulamente forma de
ocupação e preveja proteção das áreas consideradas de interesse ambiental, percebe‐se a
ineficácia destes no controle e estabelecimento de um sistema de espaços livres. Um aspecto
desta ineficácia é verificado devido à transformação frequente deste tipo de norma,
favorecendo determinado modelo de urbanização, sem reflexão quanto às consequências sobre
o sistema de espaços livres. O outro aspecto refere‐se à ausência de um plano voltado ao
sistema de espaços livres, associado ao plano de ocupação, possibilidade que permitiria
expectativas mais promissoras para a Grande Vitória.
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ABSTRACT: Open spaces are structural elements of the urban landscape and morphology. They
structure the space and are the main support for the meeting space and the urban experience.
However, urban development has caused loss of open spaces, reducing urban quality, degrada‐
tion of landscapes and natural environments, and the exacerbation of bioclimatic problems. Re‐
generate the open spaces, implant landscapes balanced deploy and control the negative effects
of urbanization are requirements for maintaining living conditions. From literature on the topic,
this paper aims to discuss the importance of the quality of open spaces and green infrastructure
as a planning and urban design which can qualify them. The methods used involved national and
international literature on open spaces, sustainability, resilience, green and urban health infra‐
structure as well as case studies. The conclusion is that green infrastructure planning and urban
design able to qualify and regenerate the free spaces strategy.
Keywords: open spaces systems; greenways; urban resilience; sustainability; urban health.
RESUMO: Os espaços livres são importantes elementos estruturadores da morfologia e paisa‐
gem urbana, estruturam o espaço e são o principal suporte para o encontro e a vivência urbana.
Todavia, a evolução urbana tem ocasionado perda de espaços livres, diminuição da qualidade
urbana, degradação da paisagem e dos ambientes naturais, além do agravamento de problemas
bioclimáticos. Regenerar os espaços livres, implantar paisagens equilibradas e controlar os efei‐
tos negativos da urbanização constituem requisitos para a manutenção das condições de vida.
A partir de pesquisa bibliográfica sobre o tema, este trabalho objetiva argumentar sobre a im‐
portância da qualidade dos espaços livres e da infraestrutura verde como estratégia de planeja‐
mento e desenho urbano capaz de qualificá‐los. Os métodos utilizados envolveram pesquisa bi‐
bliográfica nacional e internacional sobre espaços livres, sustentabilidade, resiliência,
infraestrutura verde e saúde urbana, bem como estudos de caso. Conclui‐se que a infraestrutura
verde é estratégia de planejamento e desenho urbano capaz de qualificar e regenerar os espaços
livres.
Palavras‐chave: sistemas de espaços livres; infraestrutura verde; resiliência urbana; sustenta‐
bilidade; saúde urbana.
1

INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade os espaços livres, especialmente as praças, têm sido importantes elemen‐
tos estruturadores da forma urbana, criando o sistema que lhe dá suporte e vitalidade. Lamas
(1990) divide os espaços livres em duas categorias: “ruas e avenidas” ‐ destinadas à circulação e
“praças e parques” ‐ projetados para a permanência. Ele define praça como o “lugar intencional
do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida
urbana e comunitária e de prestígio, e, consequentemente, de funções estruturantes”. O autor
observa, ainda, que a definição de praça implica a “estreita relação do vazio (espaços de perma‐
nência) com os edifícios, os seus planos marginais e as fachadas”, que definem os limites das
praças e qualificam seu entorno imediato (Mascaró & Bonatto, 2014).
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A partir do século XVII observa‐se uma preocupação crescente com os espaços livres públicos e
a vegetação nas áreas urbanas e limítrofes, preocupação essa que pode ser verificada na produ‐
ção do espaço urbano e de formulações teóricas. Como exemplos pode‐se apontar: a Place des
Vosges e a Place Dauphine, em Paris (primeira década de 1600); o Plano Haussmann (1853) cri‐
ando uma hierarquia de áreas arborizadas integradas e divididas nas categorias de bulevares,
praças, jardins públicos e parques urbanos; o Plano de Cerdá para a expansão de Barcelona
(1859); a Cidade Linear de Soria Y Matta (1882), com forte arborização viária; as ideias de Camillo
Sitte em seu livro “Construção das Cidades Segundo seus Princípios Artísticos” (1889), que valo‐
riza os espaços públicos, principalmente suas praças e jardins, dotados de arborização, enfati‐
zando seu papel como espaços de proteção e seu caráter unificador na cidade; a Cidade Indus‐
trial de Garnier (1901), que exaltava os espaços verdes como elementos isoladores das distintas
funções e usos; “As cidades jardins de amanhã” (1902), de Howard e suas aplicações na implan‐
tação de cidades inteiras ou de bairros residenciais, influenciando a produção urbana em diver‐
sos países; ou mesmo a cidade modernista e as ideias da Carta de Atenas (1933), na qual a im‐
portância das áreas verdes é considerada fundamental, sobretudo para dar suporte às
atividades de lazer e à implantação de equipamentos públicos coletivos.
Todavia, a evolução urbana tem mostrado, com maior agravo a partir da segunda metade do
século XX, diversos e profundos efeitos negativos sobre as cidades ‐ a perda de espaços livres, a
diminuição da qualidade urbana, a degradação da paisagem e dos ambientes naturais, bem
como o agravamento de problemas de ordem bioclimática.
Ao mesmo tempo em que as áreas livres públicas estruturam o espaço urbano, são o principal
suporte espacial para o encontro e a vivência urbana. A degradação do espaço urbano ‐ obser‐
vada pela redução de áreas públicas de lazer, deficiência na arborização urbana, excessiva im‐
permeabilização do solo, aumento da temperatura e criação de ilhas de calor, danos ambientais
diversos, diminuição da qualidade da ambiência urbana e perda de qualidade de vida – constitui
um problema que extrapola a esfera física/espacial, mas atinge o cerne mesmo da sociedade,
visto que desencoraja o uso da rua e dos espaços livres como locais de encontro necessários
para a manutenção das práticas sociais, cuja importância foi bem discutida no trabalho de Jane
Jacobs, “Morte e Vida de Grandes Cidades” (1961).
2

A VEGETAÇÃO NAS ÁREAS URBANAS

As massas vegetadas e a infraestrutura verde prestam diversos serviços ambientais ‐ produção
de alimentos, manutenção da qualidade da água, controle de erosão, qualidade do solo, quali‐
dade do ar, regulação de enchentes, valores estéticos, recreação e ecoturismo e regulação cli‐
mática (O’Reily et al, 2013).
A rede viária tradicional, asfaltada, é a maior responsável pela impermeabilização do solo ur‐
bano e pela formação de ilhas de calor. O sombreamento por arborização urbana é desejável e
necessário, por grande efeito sobre o microclima, sendo mais eficiente do que marquises e ou‐
tros elementos horizontais. A vegetação atua sobre os elementos climáticos, contribuindo para
o controle da radiação solar, temperatura, umidade, ação dos ventos, ação da chuva e da polu‐
ição – sendo condição necessária para a resiliência urbana. A forma de atuação das massas ve‐
getais vai variar com o tipo de vegetação presente, seu porte, idade, época do ano, formas de
associação (se isoladas ou em conjunto; se com uma única espécie ou várias misturadas; diver‐
sidade de porte, de copa e folhagem) e dos recintos urbanos no seu entorno. A folhagem de
uma árvore absorve e transforma a radiação solar, diminuindo a radiação que chega às superfí‐
cies. Sob a cobertura vegetada a umidade relativa do ar é maior, devido à evapotranspiração, o
que não ocorre no sombreamento por edifícios. A temperatura sob uma cobertura vegetada é
mais fresca, sendo entre 5 e 10 oC mais baixa que nas áreas ensolaradas (Mascaró & Mascaró,
2009).
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Portanto, a presença de massas vegetadas é fundamental para garantir condições mínimas de
conforto ambiental em áreas urbanizadas: auxiliam o trabalho preventivo em relação aos pro‐
blemas ambientais, conferindo maior resiliência frente às alterações climáticas e impactos ne‐
gativos dos processos de urbanização; promovem a regeneração de espaços já degradados; e
podem qualificar os espaços livres de ruas, praças e parques , configurando um ambiente urbano
agradável e atrativo.
A infraestrutura verde tem se mostrado apropriada para a requalificação urbana e ambiental
em áreas urbanas, constituindo elemento de planejamento e desenho que possibilita integrar
esses dois enfoques. Sendo assim, torna‐se necessário explicitar o que é infraestrutura verde,
seus benefícios e aplicações, demonstrando sua importância para o planejamento e o desenho
urbanos.
3

PLANEJAMENTO A PARTIR DO CONCEITO DE CORREDORES VERDES URBANOS

As cidades vêm sendo urbanizadas e planejadas com base no planejamento tradicional ‐ pautado
no zoneamento e regulamentação do uso do solo, com excessiva ênfase na infraestrutura cinza.
De forma que, quando se fala em infraestrutura, é na infraestrutura cinza que se pensa – sistema
viário, água, esgoto, drenagem, iluminação. Esse tipo de infraestrutura é monofuncional e pos‐
sui excessivo enfoque no sistema viário.
O planejamento ambiental, por seu turno, costuma tratar apenas da definição de áreas de pre‐
servação e de restrições de uso, observando a preservação da fauna e da flora, sem, entretanto,
considerar seu potencial para suporte a atividades humanas de esporte, lazer e turismo. As áreas
livres e verdes recebem tratamento pontual e não são entendidas e tratadas como um sistema
de espaços livres, de suporte das áreas urbanizadas.
No que concerne à arborização, mesmo em casos onde o município possui um Plano de Arbori‐
zação Urbana, muitas vezes não é aplicado conforme o previsto e recomendado, sendo alvo de
cortes de verba sempre que se faz necessário enxugar custos.
Na administração pública é comum a secretaria de planejamento e desenvolvimento urbano
trabalhar separada e sem diálogo com a secretaria do meio ambiente, reforçando aos enfoques
setoriais e a briga histórica entre a preocupação ambiental e a preocupação urbana, por muito
tempo consideradas incompatíveis. O planejamento urbano tradicional, portanto, trabalha iso‐
ladamente, desarticulado do planejamento ambiental e mesmo da paisagem, reforçando essa
dicotomia. Por outro lado, o planejamento ambiental também não encontra força suficiente
para se sobrepor e orientar as intervenções no espaço, enfrentando dificuldade de trabalhar
integrado com o urbano e prevenir a fragmentação da paisagem.
Embora a infraestrutura cinza seja fundamental para que uma cidade funcione minimamente,
pode comprometer drasticamente a paisagem urbana e a qualidade do ambiente construído se
for privilegiada ou tomada isoladamente de uma abordagem que considere as questões ambi‐
entais no seu planejamento. A infraestrutura viária, interfere negativamente nas dinâmicas na‐
turais, ocasionando diversos problemas urbanos de origem ambiental, tais como supressão de
áreas naturais, formação de ilhas de calor, inundações e alagamentos por conta da impermea‐
bilização do solo, desmoronamentos, entre outros.
Esse entendimento tem levado à valorização da infraestrutura verde e a movimentos como o
“Grey to Green”, na Europa e América do Norte, que promovem uma transformação na forma
de realizar o planejamento urbano, considerando a infraestrutura verde como necessária na
transformação das cidades, da paisagem urbana, da interface entre urbano e rural.
Infraestrutura verde corresponde a redes de espaços verdes, água e sistemas ambientais, den‐
tro, ao redor e além de áreas urbanas. Ela inclui árvores, parques, jardins, beira de estradas,
loteamentos, cemitérios, florestas, rios, áreas alagáveis e costeiras (CABE, 2014).
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3.1 Corredores verdes
Ahern (2002) salienta que, embora haja entendimento comum sobre os benefícios da proteção
dos elementos e redes naturais, há pouco consenso sobre o termo “greenways”, o qual tem sido
aplicado a uma ampla gama de conceitos, planos e estratégias, resultando em limitação da co‐
municação e troca de conhecimento sobre o tema. Encontramos na literatura brasileira a tradu‐
ção para “infraestrutura verde” ou simplesmente a “corredores verdes”.
Infraestrutura verde diz respeito a redes multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados,
interconectados (incluindo ruas, bem como propriedades públicas e privadas) que estruturam a
paisagem, formando corredores e manchas. Tem como objetivo estabelecer uma conexão entre
as áreas naturais vegetadas, bem como as áreas construídas, podendo integrar as paisagens na‐
tural e construída e melhorar as urbanas e naturais. Deve, para tanto, ser considerada compo‐
nente das redes de infraestrutura urbana e planejada conjuntamente, de forma a integrar o pla‐
nejamento urbano e o planejamento ambiental.
Ahern (2002) define corredores verdes como “sistemas e/ou redes de áreas protegidas maneja‐
das para múltiplos usos: proteção da natureza, manutenção da biodiversidade, dos recursos hí‐
dricos, recreação e proteção dos recursos culturais e históricos”. Frischenbruder & Pellegrino
(2006) consideram corredores verdes os espaços abertos lineares que desempenham diversas
funções ecológicas como conexão entre fragmentos de vegetação, proteção dos corpos hídricos,
conservação da biodiversidade, manejo das águas das chuvas, promoção de múltiplos usos pela
população (recreação, transporte), promoção da coesão social.
Charles Little, autor do livro Greenways for American (1995) apresenta um conjunto abrangente
do que podem ser considerados corredores verdes: um espaço linear ao longo de um corredor
natural (como rio, vales junto a córregos, margens de estradas de ferro convertidas em áreas de
lazer, canais); qualquer caminho natural ou paisagístico para passagem de pedestres ou ciclovia;
uma conexão aberta ligando parques, reservas naturais, elementos culturais ou locais históricos
entre si ou com áreas habitadas; localmente, certas faixas ou parques lineares designados como
avenidas‐parque (parkways) ou cinturões verdes (greenbelts) (apud Ahern, 2002).
Cabe, entretanto, salientar, que há uma distinção de propósito na implantação de infraestrutura
verde com fins de preservação de ecossistemas e com fins de suporte às atividades humanas. A
preservação de ecossistemas requer estudos mais detalhados e simulações, a fim de se evitar
que a conexão dos espaços verdes leve à exposição acentuada de espécies. Já o suporte para as
atividades humanas envolve áreas verdes e molhadas com escala menor, comumente com ecos‐
sistemas menores e menos complexos. Pode‐se, portanto, trabalhar o conceito de corredores
verdes de diversas formas, propósitos e escalas. Neste artigo enfocamos os corredores verdes
para suporte às atividades humanas.
3.2 Benefícios dos corredores verdes
Ahern (2002) faz uma síntese dos benefícios apontados por diferentes bibliografias segundo ca‐
tegorias de benefício da infraestrutura verde: i) Lazer ‐ oportunidades de recreação baseadas
nos recursos naturais, especialmente ao longo dos corredores através de paisagens rurais e ur‐
banas (Tzolova, 1995); ii) Proteção dos Recursos Históricos e Culturais ‐ vinculação de recursos
culturais e históricos, particularmente aqueles com fortes associações à paisagem natural (Little,
1990; LaCour, 1991; Smith & Hellmund, 1993; Fabos et al, 1993); iii) Desenvolvimento urbano ‐
utilização estratégica de vias verdes para controlar e definir a interface urbano‐rural (MacKaye,
1928; Ryder, 1995; Walmsley 1995); iv)proteção, restauro e gestão dos recursos hídricos, inclu‐
indo as planícies aluviais, corredores de fluxo, de recarga/descarga, áreas subterrâneas e zonas
úmidas (Binford & Buchenau, 1993; Ndubisi et al, 1995); v) Biodiversidade – os corredores verdes
podem ser uma estratégia de planejamento através da proteção, criação, articulação e gestão
de habitats.
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Cabe, entretanto, destacar que os corredores verdes urbanos possuem propósito e característi‐
cas um tanto diferentes que os corredores verdes com o propósito de preservação da biodiver‐
sidade. A área urbana e supressão de áreas verdes, bem como a pouca disponibilidade de áreas
livres impões uma escala menor aos corredores verdes urbanos, que aproxima a presença do
homem e dificulta a presença e manutenção de certas espécies animais. Os corredores verdes
para fins de preservação da biodiversidade requerem estudos e projeções específicas.
Por outro lado, se tomarmos os corredores verdes urbanos, como suporte às atividades huma‐
nas, pode‐se dizer que a existência ou implantação de corredores verdes conforma um ambiente
com maior resiliência urbana, entendida como a capacidade que determinada cidade tem de
reagir às agressões e adversidades – o que envolve diretamente suas características físicas, seu
sistema de espaços livres – distribuição e qualidade. Neste sentido, os benefícios que pode trazer
são: maior adaptação às mudanças climáticas, por reduzir as ilhas de calor urbano, diminuindo
a temperatura e aumentando a umidade do ar; melhoria da qualidade do ar, auxiliando na cap‐
tura de CO2; melhoria os sistemas de drenagem de águas pluviais; favorecimento das atividades
de lazer; promoção do bem estar físico e mental; melhoria da paisagem, do ambiente urbano e
da qualidade de vida, tornando os ambientes construídos locais mais agradáveis e atrativos.
3.3 Planejamento a partir do conceito de corredores verdes e alguns exemplos de aplica‐
ções
Ahern (2002) define “greenway planning” como uma ação estratégica que integra teorias da
ecologia da paisagem com teorias e métodos de planejamento da paisagem que focam na im‐
plementação de uma rede de corredores verdes de áreas protegidas, mantidas para múltiplos
usos compatíveis. Aponta a eficiência estratégica e espacial dos corredores verdes para a prote‐
ção e manejo de terras devido ao fato de que os recursos naturais não são distribuídos aleatori‐
amente, mas concentrados em corredores.
O trabalho de Forman & Godron (1986) introduziu os termos chaves no estudo da ecologia da
paisagem: manchas, corredores e matrizes ou zonas de amortecimento. As manchas são áreas
relativamente pequenas, com alguma homogeneidade – como vegetação nativa, plantações e
mesmo ocupações humanas ‐ que têm estrutura e função diferente à da paisagem do seu en‐
torno. Os corredores são uma superfície linear homogênea que geralmente têm certas funções
acentuadas devido à sua forma linear, e que se distingue do entorno. A matriz é o elemento mais
extenso da paisagem, corresponde a uma superfície homogênea sobre a qual estão dispostas as
manchas e os corredores (Bentrup, 2008; Hellmund & Smith, 2006; Forman & Godron, 1986).
A infraestrutura verde utiliza soluções que trabalham de forma incorporada com espaços vege‐
tados – naturais e construídos ‐ e os ciclos hidrológicos, promovendo a preservação da paisagem
e qualidades naturais, prestando serviços ecológicos e dando suporte às atividades humanas. As
manchas e corredores de vegetação constituem elementos fundamentais para a manutenção da
biodiversidade, a qualidade da paisagem natural e construída e a preservação dos serviços am‐
bientais e de suporte às atividades humanas de lazer. Um exemplo de esquema conceitual de
corredores verdes para áreas urbanizadas é apresentado por Bentrup (2008), mostrando a co‐
nexão na paisagem urbana, ligando áreas naturais, zonas de amortecimento e espaços livres ur‐
banos, atendendo a diferentes usos e funções.
Falar na multifuncionalidade da infraestrutura verde ou corredores verdes significa falar dos ser‐
viços ecológicos que ela presta, do aspecto estético, da função de escoamento de águas pluviais
e de suporte para atividades humanas de lazer e esporte. A infraestrutura verde qualifica a pai‐
sagem, através de suas massas vegetadas, de diferentes tamanhos e configurações, promovendo
a qualidade do ambiente onde está implantada.
A despeito de todas as evidências sobre os benefícios da implantação da infraestrutura verde e
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vasta lista de casos de sua implantação, sobretudo nos EUA e na Europa, seu uso é pouco obser‐
vado no Brasil e mesmo os estudos são escassos.
No Brasil a pesquisa e proposição sobre infraestrutura verde tem crescido, sobretudo nos nú‐
cleos universitários. Para citar alguns exemplos, a pesquisa do estado da arte permitiu levantar
diversos trabalhos com estudos de caso e proposições para cidade de São Paulo‐SP (PMSP/DE‐
PAVE, 2012), Passo Fundo‐RS (Mascaró & Bonatto, 2013), Alegre‐RS (Souza, 2012), Serra‐ES (Lu‐
chi et al, 2011), Itá‐SC (Souza, 2009), Vitória‐ES (Penteado & Alvarez, 2007). Entretanto, sua im‐
plantação ainda não se difundiu conforme o necessário. Para ilustrar a capacidade da aplicação
de infraestrutura verde para a requalificação do espaço urbano, sobretudo os espaços livres,
apresentaremos a seguir dois exemplos implantados.
Um exemplo de implantação no interior de S. Paulo foi é renaturalização do Córrego Tijuco Preto
e da nascente do Córrego São Rafael, na cidade de S. Carlos‐SP (Anelli 2007). Este projeto estava
inserido em um plano mais abrangente – O Plano de Drenagem Urbana de São Carlos, que visava
amenizar e resolver os diversos problemas que a cidade enfrentava, tais como drenagem inade‐
quada dos loteamentos, erosões e inundações. O projeto foi implantado pela Secretaria de
Obras, à época que estava à frente um Arquiteto Urbanista, professor da USP, tendo participação
de outros professores. O córrego está localizado em área loteamento e se encontrava tampo‐
nado no ano de 2001 (fig. 1).

(a)
(b)
Figura1. (a) Córrego Tijuco Preto tamponado (2001) (b) Tijuco Preto após a renaturalização (2008).

Esta área entre o final do loteamento e uma área de reserva abriga uma nascente que estava
toda erodida devido à infraestrutura de drenagem ineficiente. A obra visou estabilizar as erosões
com um sistema de manta geotêxtil e desvio das águas pluviais, permitindo que a vegetação
crescesse para proteger os olhos d'água (fig. 2).
Os exemplos implantados em São Carlos contribuíram para a redução do problema de enchentes
e erosão, como permitiram uma requalificação das áreas livres no entorno dos córregos, além
da melhoria ambiental da área.

(a)
(b)
(c)
Figura2. (a) Estabilização das encostas e escadas para dissipar a energia das águas pluviais e evitar erosões na área
verde existente à jusante (b) Renaturalização da nascente do córrego S. Rafael poucas semanas depois do final da
obra (c) Vista aérea da renaturalização da nascente do S. Rafael, cerca de um ano após a obra

Outro exemplo de infraestrutura verde para drenagem de águas pluviais foi a implantação em
2012, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, de um sistema de jardins de chuva em São Paulo,
no Horto do Ipê, com o objetivo de reduzir o impacto que a impermeabilização das obras pode‐
riam gerar, o que seria um agravante dos problemas da região da Bacia do Pirajussara, que já
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apresentava mais de 70% de impermeabilização (PMSP/DEPAVE, 2012). Esse sistema foi implan‐
tado com a premissa de trazer uma compensação hídrica ambiental para a cidade. O jardim é
dividido em três partes, com pedras e vegetação para reduzir a velocidade da água, separadas
por vertedores (fig. 3) e utiliza mantas geotêxteis sobre a camada de pedrisco.

Figura 3. Planta de jardim de chuva. ( PMSP/DEPAVE, 2012).

Figura 5. Fotos da obra. (PMSP/DEPAVE, 2012).

A avaliação do jardim de chuva feita pelo Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura Munici‐
pal de São Paulo através de vistoria em dias de chuva indica que os compartimentos foram bem
dimensionados e que a água era infiltrada já no primeiro vertedor, de brita, não havendo ex‐
cesso de água no jardim.

Figuras 6. Fotos do jardim de chuva já implantado. (PMSP/DEPAVE, 2012).

As estratégias implantadas apresentadas aqui constituem exemplos de melhoria das condições
ambientais e urbanas, melhoria das dinâmicas hídricas e regeneração urbana. Contribuem,
ainda, demonstrando que já possibilidade de (re)pensar nossas cidades a partir dos princípios
da ecologia da paisagem, em que se baseia a infraestrutura verde, bem como de efetivamente
implantar soluções de infraestrutura verde nas cidades brasileiras, desmistificando‐as como
aplicáveis somente em “países desenvolvidos”, da Europa e EUA por exemplo.

2091

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

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos problemas com os sistemas de espaços livres são observados nas cidades contemporâ‐
neas: escassez de áreas verdes; espaços livres públicos em pequena disponibilidade e mal distri‐
buídos; arborização urbana deficiente e mal distribuída, bem como a dificuldade de se verificar
a existência de critérios técnicos utilizados na sua implantação; variações nas dimensões das
calçadas, sendo algumas estreitas demais; vegetação das calçadas em conflito com edificações
e redes de infraestrutura urbana; destacando‐se a desqualificação urbana, notadamente sob o
ponto de vista da arborização.
A manutenção adequada das condições de vida nas cidades depende da regeneração dos espa‐
ços livres, da existência de paisagens equilibradas entre o construído e os vazios e do controle
dos efeitos negativos da urbanização acentuada, o que contribui ainda para a preservação dos
ambientes naturais.
No que concerne ao planejamento, o desafio está em tomar‐se a paisagem como um todo – a
natural e a construída – e em se criar a interface necessária para o planejamento que integre as
necessidades urbanas e ambientais, o suporte às atividades humanas e a manutenção da quali‐
dade ambiental.
Nesse sentido a infraestrutura verde se configura como uma estratégia de planejamento que
alia a preocupação com a qualidade e funcionalidade do suporte natural e do ambiente constru‐
ído. Possibilita a requalificação dos espaços livres – a rua, as praças e parques, bem como as
áreas de preservação, especialmente as mais inseridas na malha urbana ‐ reforçando‐os como
fundamentais para a resiliência urbana, a qualidade de sua ambiência, a qualidade de vida e a
manutenção das relações sociais. A existência de espaços livres com qualidade – em quantidade
e distribuição adequada, com a devida arborização e permeabilidade urbana adequada às dinâ‐
micas pluviométricas locais – favorece o pedestrianismo, as atividades ao ar livre, a interação
social e as saúdes individual e urbana.
A bibliografia e os exemplos de implantação no Brasil demonstram que a infraestrutura verde é
uma estratégia promissora para integrar os planejamentos urbano e ambiental, possuindo
grande potencial para o alcance da regeneração urbana e da qualidade de sua ambiência, qua‐
lificando os sistemas de espaços livres e promovendo uma maior resiliência em áreas urbanas.
Conclui‐se, ainda, que ampliar a compreensão sobre o espaço urbano, sobre a relação indisso‐
ciável entre paisagem natural e paisagem construída, entre o desenho urbano tradicional e o
desenho urbano com conexões na paisagem são condições para a sustentabilidade urbana, mas
também, e antes, para a própria formação do arquiteto urbanista e dos planejadores urbanos.
Desta forma, além de trabalhar a infraestrutura verde no campo do planejamento da paisagem,
entendemos que é preciso que seja incorporada no ensino de planejamento e desenho urbano,
de forma a contribuir para as transformações necessárias a partir da base, a partir de quem
planeja as cidades. Cabe aos pesquisadores propormos soluções factíveis e disseminar experi‐
ências implantadas, de forma a ampliar o conhecimento sobre as potencialidades da infraestru‐
tura verde para a regeneração do ambiente construído.
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ABSTRACT: This paper discusses how the valuation of environmental issues expressed by
successive advances in Brazilian federal legislation, has ensured the conservation of
environmental interest areas and what their relations with the public sphere in urban areas. The
1988 Constitution has allocated specific chapter on environment and led to the appreciation of
environmental issues, including in urban areas. In 1989, federal law has imposed the
implementation of the Forest Code in urban areas, especially in relation to areas of permanent
preservation ‐ APPs. Such APPs constituted on reserved open spaces in urban areas, but not
always effectively, to its primary purpose, whether for public appropriations. Normative
resolutions sought to reconcile the APPs to urban demands. In 2000, it’s establishing the
National System of Conservation Units, with repercussions in the urban environment. The
contemporary urbanization is a complex mosaics, several spaces for environmental conservation
may also contribute to the public sphere.
Keywords: Areas of Permanent Preservation; Urban Areas; Urbanization; Environmental
Conservation
RESUMO: Discute‐se como a valorização de questões ambientais, expressa por sucessivos
avanços na legislação federal brasileira, vem garantindo a conservação de espaços livres de
interesse ambiental e quais suas relações com a esfera pública nas áreas urbanas. A Constituição
de 1988 destinou capítulo específico sobre o meio‐ambiente e induziu à valorização da questão
ambiental, inclusive em meio urbano. Em 1989, lei federal impôs a aplicação do código florestal
em áreas urbanas, sobretudo em relação às áreas de preservação permanente – APPs. Tais APPs
se constituíram em espaços livres reservados em meio urbano, porém nem sempre de maneira
eficaz, seja para sua finalidade precípua, seja para apropriações públicas. Resoluções normativas
procuraram conciliar as APPs às demandas urbanas. Em 2000, institui‐se o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, com rebatimentos no meio urbano. A urbanização contemporânea
constitui mosaicos complexos, diversos espaços destinados à conservação ambiental podem
contribuir também para a esfera pública.
Palavras‐chave: Áreas de Preservação Permanente; Meio Urbano; Urbanização; Conservação
Ambiental
1

INTRODUÇÃO

Em 2006 iniciou‐se pesquisa sobre sistemas de espaços livres – SELs ‐ em cidades brasileiras,
constituindo a Rede Nacional de Pesquisa QUAPÁ‐SEL, formada por pesquisadores de
universidades de todas as macrorregiões do país. A Rede QUAPÁ‐SEL é coordenada pelo
Laboratório Quadro do Paisagismo ‐ Lab‐QUAPÁ ‐ da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo ‐ FAUUSP. Um primeiro projeto foi concluído em 2011, relacionando
SELs e a esfera pública contemporânea. Atualmente está em curso projeto que investiga SELs na
constituição da forma urbana brasileira, tendo como estudos de caso trinta e cinco cidades e
metrópoles de todas as macrorregiões do país, de cidades médias (Santa Maria – RS, São Carlos
– SP, Campos dos Goytacazes – RJ, Uberaba – MG, Uberlândia – MG, Campina Grande – PB entre
outras), metrópoles regionais (Maringá – PR, Baixada Santista – SP, Sorocaba – SP e Campinas –
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SP), capitais e metrópoles estaduais (Florianópolis – SC, Curitiba – PR, Belo Horizonte – MG,
Vitória – ES, Salvador ‐BA, Maceió ‐AL, Recife ‐ PE, João Pessoa – PB, Natal – RN, Fortaleza – CE,
São Luís – MA, Belém – PA, Macapá – AP, Manaus – AM, Rio Branco – AC, Palmas – TO e Campo
Grande – MS), até as grandes metrópoles nacionais (São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ e Brasília
– DF). O projeto conta com apoio de várias agências de fomento à pesquisa (CNPq, FAPESP,
FAPERJ, FAPEMIG entre outras). Vários procedimentos de pesquisa são adotados, cotejando e
formulando princípios teóricos mediante revisão bibliográfica, produção de cartografia temática
realizada a partir de imagens de satélite e de dados censitários e realizando colóquios para o
debate com dezenas de pesquisadores da Rede QUAPÁ‐SEL.
Esse trabalho faz reflexão sobre parte dos dados já sistematizados da pesquisa QUAPÁ‐SEL,
discutindo como a valorização de determinadas questões ambientais, expressa por sucessivos
avanços na legislação federal, vem garantindo a conservação de espaços livres de interesse
ambiental e quais suas relações com a esfera pública nas áreas urbanas. Trata‐se de resultados
relativos às cidades pesquisadas que, embora sejam significativas do quadro urbano brasileiro,
não permitem ultrageneralizações para o vasto território nacional (8,5 milhões de km²), para
suas mais de 5,5 mil cidades.
A partir de meados dos anos 1970, iniciado o processo de reestruturação técnico‐produtiva,
acelerou‐se a modernização da cidade brasileira, com a consolidação do veículo automotor
como principal meio de locomoção de pessoas e do transporte de carga, com o crescimento da
população urbana para além do verificado nas metrópoles nacionais da época (São Paulo e Rio
de Janeiro), com a disseminação de condomínios e loteamentos fechados, com a criação de
inúmeros parques urbanos e naturais, com a disseminação de processos de urbanização
fragmentada e dispersa em diversas partes do país. No que tange às questões ambientais, houve
introdução do viés ecológico tanto na agenda política, como na legislação e no cotidiano de
várias empresas e estratos da população.
O início do século XXI mostra consolidação de todos esses processos e a constituição de uma
cidade brasileira é muito diferente daquela que se tinha nos anos 1950 e 1960. As cidades
investigadas apresentam, via de regra, uma ocupação do solo muito grande, são muito
frequentes os tecidos urbanos com menos de 30% de espaços livres intraquadra, as construções
horizontais, casas, lojas e pequenos prédios, ocupando a quase totalidade das suas quadras.
Parte considerável das praças não está instalada ou são mal mantidas, muitas estão ocupadas
por escolas, creches, centros de saúde, favelas e etc. As ruas com calçadas ora estreitas, ora mal
mantidas, ora arborizadas, ora inexistentes não são, em sua grande maioria, confortáveis para
a circulação do pedestre.
Por outro lado, a legislação urbanística tem conseguido se efetivar em extensas áreas urbanas
das grandes cidades, com algum controle da verticalização, com o surgimento de espaços livres
intraquadra, com a destinação de áreas de estoque para espaços livres de uso público em
projetos de loteamento, com a adoção, ainda que modesta, de índices de permeabilidade
urbana e com o controle da poluição visual (de modo pontual em algumas grandes cidades).
2

DAS ÁREAS VERDES AOS SELS

No Brasil as expressões áreas verdes, espaços livres públicos, espaços livres de recreação e lazer,
apresentam entendimento diverso seja no âmbito das legislações municipais, seja, inclusive, no
meio acadêmico, gerando dificuldades na realização de estudos comparados, bem como no
avanço da capacitação de quadros técnicos municipais, tão importantes para a formulação de
políticas públicas e para o avanço da legislação urbanístico‐ambiental.
A legislação urbanística federal sobre parcelamento do solo (Lei nº 6766/79) estipulou a
necessidade de destinação pública a, no mínimo, 35% da área a ser loteada. Neste percentual
estão incluídos o sistema viário, os espaços destinados a equipamentos públicos comunitários
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(escolas, creches, postos de saúde, entre outros) e os espaços livres de uso público (praças,
parques e similares). Embora a lei federal nº 9785/99 tenha revogado esses valores, delegando
aos municípios definir tais percentuais, no universo pesquisado nenhuma cidade possui norma
que permita a destinação de espaços públicos inferiores ao estipulado pela Lei nº 6766/79. Em
muitos municípios os espaços livres de uso público são denominados “áreas verdes públicas” ou
“sistema de áreas de lazer”, reduzindo conceitualmente sua complexidade, multifuncionalidade
e sua dimensão potencial como espaços para a realização esfera pública política. Vale lembrar
que nem todo espaço livre de uso público deve ser uma área verde (área de solo permeável com
forte presença de vegetação), bem como nem toda área verde pública deve se prestar ao uso
público irrestrito, tais como as Reservas Biológicas e as Estações Ecológicas (unidades de
conservação ambiental legalmente estabelecidas no Brasil, acessíveis apenas a pesquisadores
com aprovação prévia de seus projetos de pesquisa).
O Código Florestal de 1965 previa, entre outras, como áreas de preservação permanente (APPs),
os cursos d’água e faixas lindeiras com larguras variáveis em função de largura dos córregos e
rios, partindo‐se de faixas mínimas de 30m de cada lado. Entretanto essa determinação não era
considerada para as áreas urbanas, onde valia o estipulado pela Lei nº 6766/79, faixas non
aedificandi de 15m para cada lado dos cursos d’água, independentemente da largura do leito,
permitindo a construção, entre outras, de vias de fundo de vale. Mesmo essas larguras inferiores
eram comumente desrespeitadas em cidades mais dinâmicas, sendo alvo de ocupações para os
mais diversos fins: favelas, usos comerciais, estacionamentos, entre outros. Até meados da
década de 1980 a agenda ambiental para o meio urbano era ainda tímida no país, mesmo com
os inúmeros impactos que os padrões correntes de urbanização já implicavam, notadamente
nas estações chuvosas, com alagamentos e deslizamentos de terra.
A última Constituição do Brasil (1988) se constituiu em marco institucional fundamental para a
área ambiental, destinando capítulo específico sobre o tema e induzindo a valorização da
questão ambiental, inclusive no meio urbano. Prova disso foi a aprovação, já em 1989, da Lei
Federal nº 7.803 impondo a aplicação do Código Florestal para as áreas urbanas, sobretudo no
que tange às APPs fluviais e às APPs de encostas íngremes (declividades superiores a 100%). Tais
APPs constituíram importantes espaços livres reservados em meio urbano. Com a aplicação
paulatina, ainda que parcial, do Código Florestal nas áreas urbanas, finalmente taludes estreitos
junto aos cursos d’água, bem como encostas muito íngremes deixaram de ser doadas nos novos
loteamentos como parte integrante dos sistemas de lazer. A aplicação do Código Florestal no
meio urbano nem sempre vem ocorrendo de maneira eficaz, ainda se observam sérios desvios
de função, seja por construções indevidas realizadas por pessoas independente de seu estrato
de renda, seja no despejo ilegal de resíduos sólidos, abandono de veículos, móveis e etc., seja,
ainda que em menor número de cidades, na continuidade de construções de avenidas de fundo
de vale, desrespeitando claramente o referido Código.
O processo de ocupação ilegal das APPs vem desacelerando nas cidades pesquisadas. Em quase
todas elas há programas de conservação ambiental que vão desde o simples cercamento e
reflorestamento evitando sua ocupação indevida, como em São Carlos e Campinas, até a
desocupação de áreas e a constituição de implantação de parques lineares, como em Sorocaba,
São Paulo, Uberlândia e Rio Branco. O reflorestamento e o cercamento, embora atendam ao
disposto no Código Florestal, é medida, via de regra, bastante inadequada para o contexto
urbano (fig. 1). Boa parte de tais APPs encontram‐se nas periferias das cidades, contribuindo
para a fragmentação de tecidos urbanos, dificultando deslocamentos cotidianos, aumentando a
sensação de insegurança em locais onde a criminalidade é maior, comparativamente às áreas
mais centrais e consolidadas.
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Figura 1. Cercamento de APPs em área urbana de São Carlos – SP.

Segundo o Código Florestal, as APPs – rurais ou urbanas – deveriam se constituir em áreas
florestais sem nenhuma apropriação humana, visando a integridade florestal. Tal proibição de
uso humano parece trazer mais malefícios que benefícios no meio urbano. Nas cidades é sem
dúvida pertinente a existência de fragmentos e corredores florestados, mas concebê‐los de
maneira totalmente isolada das áreas urbanas de seu entorno não apenas é ruim para os usos
urbanos, como para a própria manutenção da situação florestal, suscitando usos ilegais diversos.
Felizmente o entendimento de que certos graus de apropriação humana controlada das APPs
urbanas podem colaborar para sua conservação e para a qualificação da vida urbana, levou o
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – a baixar resolução normativa (RN 369/2006)
que permite utilizá‐las “excepcionalmente” como parques urbanos de baixo impacto ambiental,
com até 5% de área impermeabilizada e até 15% de área ajardinada, ficando os restantes 80%
como áreas (re)florestadas. Em 2012, a nova lei de proteção da vegetação nativa (Lei Federal nº
12.651/12) ampliou os casos em que pode ser suprimida a vegetação nas APPs, permitindo a
implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e
culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas.
Em 2000, a Lei Federal nº 9985 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
com rebatimentos em inúmeras cidades brasileiras que apresentam em seu interior ou em suas
imediações manchas ou matrizes de biomas razoavelmente conservados. A referida lei definiu
com clareza e lógica sistêmica as unidades de conservação (UCs), segundo diferentes graus de
proteção (integral ou de uso sustentável). Assim, há UCs acessíveis somente a pesquisadores,
tais como as Reservas Biológicas e as Estações Ecológicas, outras, ainda de proteção integral,
mas de maior acessibilidade pública, como os Parques Nacionais, Estaduais e Naturais
Municipais. No conjunto de UCs de uso sustentável há permissão para utilização controlada de
recursos naturais, entre elas as Reservas (Extrativistas, da Fauna e de Desenvolvimento
Sustentável) e UCs mais complexas, como as Áreas de Proteção Ambiental – APAs – que
apresentam território mais heterogêneo, com diferentes graus de restrição de usos.
O novo aparato legal estimulou o poder público nos seus diferentes níveis (federal, estadual e
municipal) a criar e gerir de maneira mais adequada as UCs, novas ou pré‐existentes. Várias são
as cidades que contam com Parques Naturais Municipais, alguma possuem Parques Estaduais
(Belo Horizonte, São Paulo, Natal, Manaus e Vitória, entre outras) e mesmo parques nacionais,
como é o caso do Rio de Janeiro, com o Parque Nacional da Tijuca encravado no meio urbano.
Além dos serviços ambientais prestados por tais UCs, elas se constituem em importante
elemento de conscientização e valorização ambiental, dada a proximidade que apresentam ao
cotidiano de vários munícipes, bem como enquanto referencial imagético das cidades ou dos
seus limites.
A agenda ambiental e todo seu aparato legal motivou inúmeras municipalidades a implantar
parques lineares fluviais. É certo que boa parte deles não segue as restrições impostas pelas leis
de proteção da vegetação nativa e pelas resoluções CONAMA, mas muitos deles veem
contribuindo para melhoria da qualidade de vida das respectivas cidades, ampliando as
oportunidades de espaços livres de convívio e lazer públicos, estimulando a prática de atividades
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físicas e desportivas, melhorando microclimas, contribuindo para a drenagem urbana, para o
transporte cicloviário, para a presença de fauna silvestre no meio urbano, entre outros.
Em municípios como Sorocaba (estado de São Paulo) e Rio Branco (estado do Acre), por
exemplo, tais parques começam a se constituir em importantes elementos não só do sistema de
áreas verdes, bem como, por seu caráter urbano mais complexo, do sistema de espaços livres
público como um todo das respectivas cidades. Não se tratam de projetos muito sofisticados,
são executados com poucos recursos, mas possuem amplo aceite e uso da população, bem como
prestam serviços ambientais. Mesmo não reconstituindo áreas florestais de maneira mais
significativa conforme o que determina a lei, a presença de vegetação e água evoca a seus
usuários certa imagem de natureza, contribuindo para a percepção da natureza, valorizando‐a
como elemento integrante da cidade, da qualidade de vida urbana (fig. 2).

Figura 2. Parque Campolim em Sorocaba – SP. (Macedo, 2008).

Diante da complexidade da urbanização contemporânea brasileira, com aumento de diferentes
demandas de utilização de espaços livres, com a sofisticação da legislação ambiental, bem como
com a pressão de agentes econômicos sobre os recursos ambientais e urbanos, entende‐se
fundamental compreender e propor espaços livres de maneira sistêmica, compreendendo as
interações entre seus vários subsistemas (viário, uso público, áreas verdes, unidades de
conservação e outros), bem como o desejável caráter multifuncional que vários espaços livres
apresentam ou podem possuir para qualificar os espaços da cidade, superando falsas dicotomias
entre cidade e natureza, entre esfera pública e conservação ambiental.
3

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E ESFERA PÚBLICA

Segundo a concepção marxista, a natureza (primeira) transforma‐se em natureza segunda pela
ação do trabalho humano. Com a transformação do meio ecológico em meio técnico e, no
período contemporâneo, em meio técnico científico informacional (Santos, 1994), as ações
humanas já se fazem presentes, direta ou indiretamente, em toda a biosfera. Evidentemente os
fenômenos naturais – físico, químico, biológicos e ecológicos – estão presentes também por
todo o planeta, das savanas e florestas, aos campos cultivados, às cidades e megalópoles.
Não se trata de oposição entre humanidade e natureza, nem se imagina que as relações entre
processos sociais e os fenômenos do suporte biofísico se constituem de maneira “naturalmente”
dinâmica. É necessária atenção à complexidade das relações sociais que produzem os territórios,
que contribuem na dinâmica da natureza segunda. Se o mundo é público, na acepção de Arendt
(1991), a natureza segunda também o é, a despeito das formas sociais de propriedade que
geram expropriações e desigualdades.
A natureza (segunda) torna‐se cada vez mais mercadoria com o avanço das relações capitalistas
de produção. A escassez de recursos naturais e os impactos sobre a economia causados por
relações pouco seguras entre processos socioeconômicos e processos naturais vêm
aumentando custos e criando sérias deseconomias ambientais, valorizando‐se
economicamente, assim, o “ecológico”. O “valor” da natureza impõe‐se a partir dos países
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centrais do capitalismo, construindo‐se a ideologia do “desenvolvimento sustentável” (Custódio
et al., 2010) Uma nova tecnoesfera mais “verde”, “limpa”, vem se estabelecendo gradualmente
nos territórios, com forte apoio da psicoesfera (Santos, 1996) que a legitima, criando‐se mais
um mito do capitalismo (Souza, 2006), fundamental para renovar seu padrão de acumulação.
Forma‐se uma nova etapa de acumulação, ditada pelos países capitalistas centrais, com novas
contradições, a começar por uma reapresentação da ideologia do equilíbrio, agora
“sustentável”, evidentemente pouco provável de se atingir diante de relações sociais de
produção intrinsecamente forjadas no desequilíbrio, na desigualdade, da escala
microeconômica à geopolítica das nações e blocos econômicos.
Evidentemente não se concebe ser “contra a natureza”, mas há que ser crítico diante do “fetiche
da natureza” produzido pelo atual estágio do capitalismo. Propõe‐se, então, considerar a noção
de natureza em sua dimensão pública, ou seja, de todos, a despeito da existência, ou não, de
propriedades privadas que a fragmentam, impactam e transformam. A natureza, enquanto
objeto de interesse público, deve ser tema da esfera pública, deve ser entendida como objeto
político, social, sem que sua complexidade sirva de pretexto para tornar‐se assunto exclusivo de
ciências específicas, mas pertinente a todos, sem empobrecimento de sua complexidade, sem
tabus ou mitos como o da “natureza intocada” (DIEGUES, 2008), que norteou grande parte da
legislação ambiental brasileira desde 1934, quando se publicou o primeiro Código Florestal
brasileiro.
É possível compreender a dimensão pública da natureza enquanto uma das funções sociais da
propriedade, seja ela privada ou pública. Não se trata de sobrepor ao social uma natureza
idealizada, virgem, primeira, mas de uma natureza segunda, onde o trabalho humano é
reconhecido, assim como os processos naturais (biofisicoquímicos). O SNUC se constituiu em
importante peça legal neste sentido, mas a questão ambiental não se limita, evidentemente, às
unidades de conservação, nem mesmo às zonas ambientais previstas em planos diretores
regionais ou municipais. A questão ambiental é assunto que atravessa todo o território,
ambientalmente protegido ou não.
Os diferentes espaços vegetados ou mesmo apenas permeáveis (dunas móveis, por exemplo),
mais ou menos processados pela sociedade, integram o sistema de interesse ambiental de um
dado recorte regional. Não se pode desconsiderar uma rotatória gramada, uma rua arborizada,
sequer um teto jardim. Evidentemente, como tais espaços apresentam diferentes propensões a
continuar com seus atributos ambientais, trata‐se de um sistema bastante dinâmico, pondo em
questão posturas ambientalistas fundadas apenas em legislações proibitivas, restritivas a
ocupações e usos do solo. É necessário não só limitar, mas também estimular ações
ambientalmente adequadas e processos participativos de gestão do território, não tratando
isoladamente a questão ambiental.
A presença mais forte de vegetação em praças, parques urbanos e congêneres, associada à
permeabilidade do solo, já desempenha importante papel ambiental (para a drenagem pluvial
e para a amenização microclimática). De forma análoga, muitas unidades de conservação
apresentam alguma área que se presta ao lazer público, bem como várias Áreas de Preservação
Permanentes (APPs) apresentam‐se associadas a parques, portanto também se prestando ao
convívio público. Não se recomenda, desse modo, dissociar os sistemas de espaços de convívio
e lazer do sistema de espaços de interesse ambiental em análises visando proposições de
qualificação de um ou doutro sistema, ainda que, sem dúvida, existam espaços livres que
pertençam isoladamente mais a um ou a outro sistema.
Vale enfatizar a natureza multifuncional que caracteriza os espaços livres públicos, sobretudo
os de uso comum do povo. Por outro lado, deve‐se observar que espaços livres de interesse para
a conservação ambiental e ecológica podem se situar em propriedades privadas; o sistema de
espaços livres de interesse ambiental inclui espaços públicos e privados.
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É preciso envolver os espaços livres privados na discussão e na proposição sobre o ambiente
urbano e sobre sistemas de espaços livres. Os processos naturais no urbano são decorrentes da
interação entre condicionantes externos e locais (Spirn, 1995). No âmbito local, os espaços livres
urbanos, independentemente de serem privados ou públicos, podem apresentar importante
papel nos diversos processos ambientais, em função de suas características físicas, formais, de
distribuição e de suas conexões. O sistema de espaços livres – públicos e privados ‐ de interesse
ambiental é tema para o debate na esfera pública política, bem como sua qualificação pode
enriquecer a vida em público, parte integrante da esfera pública geral (Queiroga, 2012).
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A urbanização contemporânea brasileira constitui mosaicos por vezes bastante complexos e
fragmentados. Entre tantos desafios que se colocam para a qualificação socioambiental do
quadro urbano brasileiro estão:
 a necessária compatibilização das normativas ambientais e urbanísticas;
 a criação de canais participativos com maior empoderamento popular, bem como a
valorização dos quadros técnicos para fazer frente à pressão de grupos privados que
direcionam o ordenamento jurídico ambiental e urbanístico para o atendimento de suas
demandas em detrimento do interesse público;
 a solução para conflitos da produção do espaço urbano que se realizam ilegalmente, mas
que são integrantes do sistema predatório do capitalismo periférico, constituindo
“contravenções sistemáticas” no dizer de Maricato (1996).
A dimensão pública dos espaços não se resume aos espaços tradicionalmente apropriados pela
esfera pública política, nem àqueles que se prestam à vida em público (esfera pública geral), mas
inclui, entre outros, a relevância pública de todo o patrimônio ambiental, esteja ele em
propriedades públicas ou privadas (Queiroga, 2012). A percepção e o uso adequado desse
patrimônio nas bordas ou no interior das áreas urbanas podem contribuir para sua conservação
na medida em que potencializam o aumento da consciência pública sobre sua importância, pela
efetiva experiência de quem os vivencia ou os percebem.
Por outro lado tais áreas são, também, potencialmente educadoras, pois ampliam o escopo dos
bens de interesse público‐ambiental, ampliam a noção de coisa pública – res‐publica, onde a
propriedade e a apropriação privada devem, ou deveriam, se submeter ao interesse público,
educando proprietários e usuários do patrimônio ambiental. Não se trata de processo simples,
livre de contradições e descontinuidades, mas fundamental para um país ainda marcado por
uma cultura e política de raízes patrimonialistas (Faoro, 1998), por uma economia capitalista
periférica, onde apenas no século XXI viu iniciar um processo de redução de suas imensas
desigualdades sociais.
Espera‐se que a dimensão pública dos espaços de interesse ambiental seja cada vez mais
compreendida e estimulada por políticas públicas realmente interessadas na qualificação
socioambiental. Se, a título de exemplo e esperança, Rio Branco, capital do economicamente
modesto estado do Acre, vem conseguindo excelentes resultados na qualificação de seu sistema
de espaços públicos, fica claro que a questão não é econômica, mas política.
5
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ABSTRACT: This paper discusses some urban‐landscape strategies to transform the islands
landscape. Like a cultural practice, the urbanization is applied on the mainland and on the islands
indiscriminately, but this process should be distinguished in the islands, because it amplifies the
natural insular vulnerability and causes adverse effects at various scales. In the islands are more
negatives consequences. The process of transformation of the urban landscape dispenses with
the implementation of structures for mobility and residence of people in a given space. The
formulation of hits and settlements it’s based on the fragmentation of ecosystems, in modelling
soil and the replacement of landscape elements of fauna and flora, that affect the nature and
the society. The quality of the insular condition can be decayed with some type of the
urbanization, increasing the vulnerability of the people and living organisms of the islands. It is
necessary develop strategies for theirs landscape.
Keywords: island, landscape, urbanization.
RESUMO: Este estudo discute a complexidade dos aspectos culturais, ecológicos e ambientais
(com ênfase nos elementos geofísicos)aspectos geofísicos, culturais, ambientais e ecológicos
relacionados à urbanização das ilhas. A urbanização é uma prática cultural que se aplica no
continente e nas ilhas de forma indiscriminada, porém tal processo deveria ser diferenciado nas
ilhas, já que a urbanização amplifica a natural vulnerabilidade insular, causando efeitos adversos
em diversas escalas. As consequências negativas podem ser maiores, pois a transformação da
paisagem que as torna urbanas, prescinde da implementação de estruturas (assentamentos e
sistemas de circulação), que se baseiam na fragmentação de ecossistemas, alteração do
modelado do solo e substituição dos elementos paisagísticos da fauna e da flora. Tais
transformações afetam mutuamente a natureza e a sociedade, consequentemente, a qualidade
da condição insular pode decair conforme a urbanização que se aplica, aumentando a
vulnerabilidade das pessoas e dos organismos vivos. Isto demanda estratégias para a
urbanização das ilhas.
Palavras‐chave: ilha, paisagem, urbanização
1

INTRODUÇÃO

Neste estudo se discute o processo de transformação da paisagem insular por meio da
urbanização. Aqui se enfatiza que há uma complexidade de relações ambientais (especialmente
geofísicas), culturais e ecológicas das ilhas, que podem desenvolver‐se da micro à mesoescala.
Os processos culturais como a urbanização, a mineração e a agricultura, estão dentre as
operações mais impactantes ecológica e ambientalmente. Quase toda a ação humana de
produzir, consumir e descartar, se processará ainda sobre a maior parte da superfície dos
territórios (embora hajam exemplos de criação de superfícies sobre o mar, como o caso das ilhas
artificiais). Esta investigação surge com a percepção do recrudescimento acelerado da
urbanização das ilhas, porções de terra delimitadas por águas que sofrem demandas de
superfície, por uma população cada vez mais crescente. Atualmente quase sete bilhões de
habitantes vivem no planeta produzindo, consumindo e descartando, sendo mais de 50% deles
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a população urbana, que está situada numa faixa de até 60 quilômetros da costa marinha. Quase
um bilhão de pessoas vivem em altitudes de até um metro acima do nível do mar (PNUD, 2009).
Provavelmente até 2025 existirão quase cinco bilhões de moradores de cidades dos quais, dois
terços deles estarão situados em cidades de países pobres (Global Urban Observatory apud
Koolhaas; Mau, 1995). Isto significa que cada vez mais, os efeitos negativos da urbanização
acelerada estarão muito além das capacidades de reposição dos ecossistemas existentes e
remanescentes na faixa da costa marinha, devendo, por isso, serem prevenidos ou mitigados.
Aqui se entende que uma ilha é como um mundo em miniatura, como ensina Diegues(1998),
que concentra em si mesma uma gama de complexidade que no continente pode estar dispersa
ou difusa e que nas ilhas encontra‐se mais isolada e concentrada. As ilhas e suas paisagens são
totalidades em si mesmas, e como tais são sistemas em sistemas inter‐relacionados. Introduz‐
se a reflexão sobre uma paisagem ativa das ilhas, que cambia transformações infinitamente, e
em escalas variadas, da micro a mesoescala (Prado, 2011). Para esta discussão retomou‐se a
reflexão sobre a noção de paisagem no estudo da transformação nas ilhas, rediscutindo‐a
(paisagem) no campo da Arquitetura e Urbanismo, principalmente da disciplina Urbanismo
Paisagístico. A paisagem sistêmica é uma totalidade ‐ indivisível, unívoca, inviável ou
inadmissível de divisão ou interpretação por unidades. Aqui não se adotam as unidades de
paisagem como aspectos metodológicos admissíveis, já que o preceito fundador da Teoria da
Complexidade dos Sistemas é a inexistência do sistema divisível. Bem explica Morin (2005) a
esse respeito, quando se divide o sistema ele se desfaz.
2

METODOLOGIA

A pesquisa teve por objetivo estudar estratégias urbano‐paisagísticas para a transformação da
paisagem das ilhas, considerando‐se a complexidade dos aspectos culturais, ecológicos e
ambientais (com ênfase nos geofísicos) das ilhas, neste processo. A pesquisa é explicativa, pois
descreve as características ou fenômenos das especificidades estudadas, incluindo a observação
sistematizada. A abordagem é qualitativa para descrever os fenômenos, interpretá‐los e
estabelecer atribuições de significados a eles. O método é combinado, embora tenha como
alicerce a análise morfológica da paisagem. Há o cotejamento entre as teorias que se alinham à
Teoria da Complexidade dos Sistemas, que contribuem para compreender as ilhas e suas
paisagens ativas, quanto às suas dinâmicas interacionais, que possibilitaram explicar os
fenômenos sistêmicos, naturais e culturais que se desenvolvem em ilhas.
A questão central a ser respondida era: como a transformação da paisagem das ilhas ocorria em
relação à urbanização? A hipótese inicial era de que a urbanização das ilhas acentuava a
transformação das superfícies e borda insular, reduzindo com isso suas fronteiras em círculo e,
portanto, sua finitude. À medida que se urbaniza, os efeitos dessa urbanização contribuem para
diminuir o tamanho das ilhas e mais recursos são demandados para manter a superfície, a fauna,
a flora e sua população. A transformação da paisagem insular pela urbanização é um processo
urbano‐paisagístico com caráter sociocultural, com variáveis ecológicas e ambientais
determinantes (recorte analítico). Cabe explicar que desde o início deste estudo, entendeu‐se
que os termos ecológico e ambiental não conferiam a mesma qualidade para as variáveis,
principalmente porque as alterações ambientais não representam necessariamente alterações
favoráveis ecologicamente.
A inovação trazida aqui foi o estudo da paisagem ativa das ilhas e os efeitos da urbanização
articulando‐se as Teorias da Reparação do Urbanismo Paisagístico articuladas às teorias
alinhadas à Teoria da Complexidade dos Sistemas (Prado, 2011). Das Teorias da Reparação do
Urbanismo Paisagístico ou Urbanism Landscape, apresentadas por autores como Corner (1999)
e Wall (1999), extraiu‐se a noção da superfície ativa, a compreensão das estruturas urbanas
flexíveis no Urbanismo Paisagístico, a aplicação do estudo da paisagem em múltiplas escalas, ou
como sugere Waldheim (2006), estudada como uma lente para compreender a realidade
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urbana. A reflexão a respeito do processo de urbanização à luz das teorias do urbanismo
paisagístico colaborou para construir as propostas de estratégias de práticas urbano‐
paisagísticas voltadas a transformar a paisagem das ilhas. Nesse caso, não mais como apenas
uma superfície envolta por águas, mas localizando o sistema teórico que bem representaria sua
localização quanto ao meio (água e ar) e observando as ilhas como obstáculos ao meio, a partir
da Teoria da Dupla Fenda de Young (Colweel, 2007).

Figura 1 – A ilha como um obstáculo ao meio foi colocada aqui em condição análoga às entrefendas da Experiência
da Dupla Fenda de Young. Nessa experiência do século XIX, Young demonstrou a propagação das ondas, ao lançar um
elemento na água em um recipiente livre. Em seguida repete a operação com aplicação de uma barreira, que faz as
ondas iniciais rebaterem na barreira e formar interferências em sentido contrário na ondulação original. Repete a
operação deixando uma fenda na barreira demonstrando que a ondulação inicial renasce a partir da fenda. Repete
novamente deixando duas fendas e uma porção de barreira entre elas, e demonstra que a ondulação inicial renasce
a partir das duas fendas formando interferências construtivas e destrutivas na parte posterior da barreira entre as
fendas. A analogia dessa barreira entrefendas e as ilhas foi estabelecida e confirmada em observação de imagens de
satélite e aéreas de ilhas em diversas regiões e localizações. Fonte: Barbara Prado (2011) a partir de Young (1961).
Figura 2 – Categorização das ilhas conforme sua localização em relação ao continente. Identificou‐se neste estudo
três posicionamentos das ilhas em relação à costa e ao sistema de rios internos e externos, que correspondem a
diferentes efeitos relacionados à forma insular seja no processo de agradação do litoral, seja nos tipos de
interferências construtivas e destrutivas desenvolvidas nas águas e no ar (a partir de Young, 1961). As bordas nas ilhas
oceânicas, em geral vulcânicas e/ou formadas por rochas, recebem sedimentos que se acumulam, vindos pelas
correntes marinhas e pelas areias de grandes desertos, que são dissipadas no ar pelos ventos. Tais ilhas perdem
sedimentos através de suas bacias de drenagem ou bacias hidrográficas; nas ilhas costeiras, os sedimentos trazidos
pelo mar nos movimentos de agradação do litoral continental, se mesclam na borda como os de seus rios internos; e
nas ilhas costeiras de jusante, ilhas costeiras situadas em águas marinhas na saída de grandes rios, cujas bordas
sofrem influências diretas do mar, de seus rios internos como também por seus rios externos, como ocorre em
Cingapura, São Luís ou Vitória. Fonte: Barbara Prado (2011) a partir de Muehe (2002), Dias (2004) e outros autores.

Para estudar as ilhas, considerou‐se 90 delas em diversos pontos do planeta, e entre elas as ilhas
do Maranhão, no Brasil, o objeto empírico. Os critérios de seleção das ilhas de estudo foram
estabelecidos a partir de: a) quantidade de dados e informações disponíveis em referências
primárias (física e virtual), b) notícias jornalísticas de fenômenos que haviam ocorrido em ilhas,
como terremotos, vulcões, temporais, inundações, mudanças climáticas, etc..., durante a
realização dos estudos; c) bibliografia científica com explicações da ocorrência desses
fenômenos; e a revisão bibliográfica de algumas intervenções urbano‐paisagísticas em ilhas. Da
revisão referencial chegou‐se a algumas conclusões preliminares que serviram para reorientar
nosso estudo. Uma delas foi a categorização das ilhas conforme sua localização em relação ao
continente; a seguir a discussão da questão ecológica, especialmente com os efeitos da
migração e extinção de fauna e flora, seja pela perturbação ou degradação ambiental. E
finalmente as consequências ambientais da urbanização em ilhas, como a supressão de
vegetação e mudança climática, relação entre a urbanização e redução de agua potável,
ilheidade frente à carestia e a poluição.
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3

ALGUNS ASPECTOS AMBIENTAIS (GEOFISÍCOS) DAS ILHAS MARINHAS

O senso comum compreende o objeto geográfico ‐ a ilha ‐ como uma porção de terra cercada
pelas águas. O limite entre o solo e a agua é a fronteira das ilhas. Elas são concentrações da
complexidade sistêmica. Uma ilha por si só, representa a totalidade, onde aspectos ambientais,
ecológicos, culturais se interrelacionam. Considerou‐se aqui as ilhas oceânicas, ilhas marinhas
costeiras e ilhas marinhas costeiras em jusante. As ilhas oceânicas estão distantes do continente
e seu acesso é embarcado. As marinhas costeiras situam‐se na plataforma continental e seu
acesso varia conforme a distância da ilha ao continente (embarcados e por pontes). Já as
costeiras de jusante são aquelas situadas na plataforma continental, mas que recebem
influência direta dos grandes estuários continentais. Podem ser acessadas por embarcações e
pontes. Na manutenção de sua borda ou fronteira influenciam, não somente os movimentos do
mar, mas também os movimentos dos rios que desaguam no mar.
Analisando‐se o processo de urbanização, compreende‐se que ela produz intervenções que
contribuem para a perda de solos, que repercutem em alterações do perfil praial e da linha da
costa insular. No caso das ilhas este efeito reduz a superfície delas: por escoamento de
sedimentos (efeito descendente) e por acentuar a agradação na fronteira. As interferências na
paisagem das bacias (hidrográficas e de drenagem) deslocam sedimentos que por sua vez
repercutem nas bordas das ilhas incrementando o processo da agradação. Dias (2004) considera
que a urbanização é a maior responsável pelo deslocamento de sedimentos e afirma que 85%
do escoamento global advêm desta operação. As planícies costeiras, estuários e deltas fluviais e
restingas são formas geomorfológicas passíveis de influência pelas marés.
A agradação é a dinâmica de perdas e ganhos do processo de acumulação de sedimentos e de
erosão do litoral. As ondas e os ventos são os agentes dessa dinâmica natural do litoral em razão
do clima. O fenômeno de agradação do litoral é um processo natural, do movimento de
sedimentos ao longo da costa no sentido das correntes oceânicas, promovendo a erosão e a
acumulação. Na acumulação, os sedimentos são trazidos pelo mar e ar e retidos, provocando o
engordamento das praias. As areias provêm de onde as ondas são mais fortes ao longo da costa
favorecidas pela erosão nos períodos chuvosos. A acumulação que forma as dunas se
desenvolve em praias de baixa energia, em geral, onde as águas são mais calmas e a quantidade
de sedimentos é maior do que o mar pode afogar. Isto forma o alargamento dos cordões
litorâneos que acabam protegendo a planície costeira, como os bancos, dunas costeiras,
manguezais e demais espaços praiais, não representando exclusivamente a destruição das
praias (USACE, 2002; MUEHE, 2007).
As dunas, em geral, se formam frontais, podendo se apresentar em deflação quando associadas
a maior velocidade do vento, e a ficarem instáveis, tornam‐se dunas móveis. Quanto mais
distantes da zona de alimentação, maiores as alturas das dunas e maior deposição de areia no
período seco (Souza, 2005). Em função das tempestades constantes pode haver déficit de areia
em certas partes da costa e o respectivo recuo da linha da costa que avança terra adentro, ou
seja, ocorre a erosão do litoral. A erosão resulta do trabalho tectônico das rochas e dos
“continentes que formam sedimentos transportados pelas águas e ar (Muehe, 2007). Os dois
processos concomitantes da agradação alteram a linha da costa formando as diferentes feições
praiais (costões rochosos, as falésias, praia, restinga, duna, marismas, manguezal, planícies de
marés, recifes de coral etc.). Nas falésias, a erosão ocorre inicialmente na sua base, pois a ação
do mar a escava e provoca o deslizamento das paredes verticais. Conforme o tamanho dos
grânulos dos sedimentos, vão se formando, ao longo da costa, dunas, praias em orlas abrigadas
e manguezais (próximos aos estuários) (Muehe et al., 2003). Muehe (2007) ensina que o produto
da erosão da falésia é a areia que forma a duna (acumulação) e que os grãos mais finos
misturados com a matéria orgânica no deslocamento, é o material que forma o mangue
(acumulação). Aquilo que se opera na falésia rebate na duna e no mangue consecutivamente,
no sentido das correntes predominantes do mar, sendo sempre um processo compensatório e
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sistêmico. Porém, os grandes movimentos de terra nas superfícies mais altas deslocam
sedimentos que chegam ao mar amplificando o processo natural. O desmatamento e a
modificação da geometria das superfícies expõem os solos e favorece a lixiviação. Neste
processo há perda de solos (sedimentos) que se deslocam pelas superfícies livres de anteparo e
pelos cursos d’água, até o litoral. Lá, os sedimentos acentuam a agradação e a alteração do perfil
praial. As alterações pontuais nas feições praiais têm reflexo sistêmico ao longo da borda. Tais
fenômenos ocorrem tanto na costa continental, quanto na insular, mas modificações da
condição ambiental nas superfícies das ilhas alteram sua finitude. Outro agravante para a
redução da finitude das ilhas é a elevação do nível do mar, em função das mudanças climáticas
globais que têm levado linha da costa para dentro das ilhas (UNFPA, 2007). As ilhas são,
portanto, hipervulneráveis aos movimentos de alteração das fronteiras, seja pelo deslocamento
descendente dos sedimentos, pela agradação e pelo aumento do nível dos mares.
4

ALGUNS ASPECTOS CULTURAIS E AMBIENTAIS DAS ILHAS

Alguns autores têm se debruçado para investigar o espaço e a cultura insular, destacam‐se
Bonnemaison (2005) e no Brasil, Diegues (1998). Bonnemaison estudou as sociedades insulares
do Pacífico e Diegues a relação entre o território, a natureza e o lugar, nas ilhas. Tais autores
também adotaram o uso do termo “ILHEIDADE” para falar sobre o comportamento da sociedade
insular. O termo ‐ ÎLÉITE‐ (neologismo francês) foi introduzido por Moles (1982), para tratar do
insulamento social de um grupo em relação à cidade, mas o termo retornado em Bonnemaison
caracterizou a experiência sociocultural do cotidiano das ilhas1.
A Ilheidade é um fenômeno identitário que está relacionado ao espaço geográfico, à paisagem,
à sociedade, à cultura e ao modo de vida insular, relativo à distância das ilhas às outras terras.
A ilheidade representa comportamentos únicos em cada grupo social, que se desenvolve a partir
da maritimidade (Bonnemaison, 2005). O fenômeno da maritimidade está relacionado à
percepção dos ilhéus quanto ao grau de independência e de autossuficiência frente aos recursos
que possuem para o desenvolvimento do cotidiano insular (Diegues,1998). A Ilheidade, como
noção, parte do olhar sobre os insulamentos na cidade e passa o olhar por sobre os insulamentos
em ilhas. E aqui tal olhar, se aplica como uma categoria de análise da paisagem, para
compreender o processo de transformação das ilhas‐cidades. Nesse sentido, a Ilheidade é a
redescoberta dos próprios ilhéus, de si mesmos como seres integrantes de uma paisagem
insular, numa condição insular única, que colabora ou corrobora para o desenvolvimento de
práticas socioculturais que podem ser mais sustentáveis ou não, conforme o grau de percepção
dos ilhéus a respeito de sua insularidade (ou ainda dos atores que atuam nelas).
Apesar do desenvolvimento do fenômeno da ilheidade ser fundamental, e aparentemente
inerente ao cotidiano das ilhas, nem toda sociedade insular o introjeta ou desenvolve. Como
consequência, tal ausência da ilheidade pode levar a sociedade insular a práticas socioculturais
nem sempre aplicáveis ou compatíveis às ilhas. Entre as que se destacam, aponta‐se aqui a
urbanização. Na atualidade, as ilhas estão sendo cada vez mais urbanizadas em muitos países
(com muita intensidade especialmente em países pobres) e, também no Brasil. Com isso, muitos
casos de degradação ambiental e ecológica vem ampliando o risco para as populações ilhéus.
Quanto à urbanização, do tipo de ilhas oceânicas, marinhas costeiras ou marinhas costeiras de
jusante, cada uma delas demanda estratégias específicas. Em muitos casos a falta do
reconhecimento da condição insular se reflete em maior vulnerabilidade para os ilhéus e para
biota insular. Como se considera que a vulnerabilidade é inerente à vida, aplica‐se aqui a
hipervulnerabilidade para designar os riscos oferecidos aos ilhéus em relação: aos limites
1

A versão em inglês do termo Ilheidade é Islandness, e foi cunhada por John Agnew, da UCLA, na
introdução da obra póstuma de Joel Bonnemaison, Culture and Space: Conceiving a New Cultural
Geography de 2002 (PRADO,2011). Seu sentido, corretamente, se remete à perda de ilha, especialmente
considerando‐se os efeitos das mudanças climáticas globais.
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fronteiriços das ilhas, aos limites de superfícies, limites de recursos naturais, aos limites de
importação de recursos (entre outros), à capacidade de prover‐se de água potável, como
também à falta das necessárias adaptações ecológicas para sustentar a vida das ilhas‐cidades.
5

ALGUNS ASPECTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS DAS ILHAS

A Teoria da Complexidade dos Sistemas enfatiza, não somente as organizações dos sistemas,
mas o conjunto de elementos em composições complexas que são também totalidades em
interação (Morin, 2005). Os sistemas apresentam modos relacionais distintos e podem ser
abertos ou isolados, já que os sistemas fechados praticamente inexistem no universo. Os
sistemas isolados realizam trocas de energia e matéria limitadamente, tendendo a um sistema
aberto. Os sistemas abertos realizam trocas com outros sistemas, onde ocorrem fluxos intensos
de recursos e de energia e alta produção residual, que são constantes e vitais para os organismos
vivos. Os sistemas abertos são sempre coesos, pois sempre se comunicam e sempre se
realimentam. Os sistemas abertos apresentam quatro propriedades fundamentais da
autoregulação: três qualidades intrínsecas e uma qualidade extrínseca dos organismos vivos. A
primeira propriedade intrínseca é que todos os organismos alteram seus ambientes absorvendo
energia livre e excretando produtos com perda de alta entropia para ordenar a manutenção de
uma baixa entropia interna (input‐output). A segunda é que os organismos crescem e se
multiplicam potencialmente e exponencialmente, assegurando uma resposta positiva intrínseca
à vida (quanto mais vida há, mais vida será gerada). E a terceira propriedade é que cada variável
ambiental tem um alcance para o qual o desenvolvimento de um organismo específico é o limite
máximo (Lovelock, 1988). A propriedade extrínseca dos organismos vivos é a existência no
planeta de diferentes tipos de vida com exatas replicações e variações hereditárias, que se
desenvolvem e competem por recursos, sendo que os tipos de vida que deixam mais
descendentes podem dominar o ambiente (Lenton, 1998).
Ecologicamente, pode‐se exemplificar tal comportamento sistêmico na relação entre algumas
ervas nativas pioneiras e ervas exóticas invasoras, quando esta ultima é inserida no habitat da
nativa pioneira. As nativas pioneiras apresentam a primeira e a segunda propriedade intrínseca,
assim como a propriedade extrínseca em seu habitat. À medida que a exótica invasora é
introduzida, desenvolve um crescimento que domina, levando a nativa pioneira à manifestar
sua terceira propriedade intrínseca, o limite de sua existência frente ao processo da invasão
biológica. Também é possível explicar o efeito do adensamento populacional sobre um
determinado ecossistema através da Teoria das Ilhas Biogeográficas. Ela ensina que vários
ecossistemas estão instalados nas regiões biogeográficas (seja continente ou ilha). As Ilhas
Biogeográficas funcionam como um sistema aberto, pois tanto a migração, quanto a extinção
são processos de regulação da diversidade das espécies numa biota insular e, são inversamente
proporcionais entre si. Tem como variáveis o grau de isolamento, o modelado do terreno e a
dimensão da superfície, e estas variáveis respondem pelas diversas relações e arranjos
ecológicos das paisagens (McArthur; Wilson, 1967).
Considera‐se que as ilhas biogeográficas podem ser também ilhas de vidas isoladas e por isso
análogas ao funcionamento ecológico das ilhas, marinhas (oceânicas, costeiras ou costeiras em
jusante). Nesse sentido, do ponto de vista ecológico e ambiental, considera‐se que as ilhas
compõem sistemas abertos relativamente isolados no espaço da maritimidade e, apresentam
superfícies ativas com fronteiras permeáveis e limites oscilantes.
6

URBANIZAÇÃO

Do ponto de vista do Urbanismo, considera‐se aqui que, o conceito de sistema isolado pode ser
muito interessante para ser aplicado como um princípio projetual no tratamento das ilhas e
incorporado nas práticas urbano‐paisagísticas. Com ele se estabelece uma alta eficiência do
espaço paisagístico e demanda baixa de manutenção para a conservação ambiental,
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consequentemente baixa entropia (input‐output) (SPIRN, 1995). Lembra‐se a explicação de
Spirn (1995) para o projeto de parque, por exemplo. Para atender a baixa entropia as entradas
de recursos tão poucas quanto as saídas, a entrada (input) de espécies que precisem de pouco
replantio, especialmente vegetais perenes que precisam de pouca água, pouca fertilização e
pouca poda para se desenvolver e se conservar, devem geram também poucos resíduos de poda
ou de folhagem caída – output, regulando entradas e saídas de matéria e energia.
Exemplo da regulação entre entradas e saídas vem em outro exemplo, como o da ilha de
Cingapura, onde as culturas agrícolas são praticamente inexistentes (representam 1% da
economia), sendo admitidas somente, em função da condição insular e escassas reservas de
água, culturas aquelas que dependem minimamente de água, como as de xerófitas e de
orquídeas para exportação, ou de plantas e vegetais sob técnicas hidropônicas. A escassez de
água rebate na vida insular e nas práticas socioculturais, desde a produção de ovos, criação de
aves ou de peixes para consumo humano ou de peixes ornamentais, até mesmo no paisagismo,
todos obtidos a partir de técnicas de conservação e reciclagem de águas. Em Cingapura, a
propaganda nacional enfatiza a reafirmação da consciência de que os recursos naturais são
severamente limitados e de que há uma alta densidade populacional, demandando uma grande
quantidade de água e superfície (Singapore Government, 2011).
A essência da urbanização é a transformação das paisagens em paisagem urbana formando
arranjos paisagísticos com elementos diferenciados e comuns, como cita Spirn (1995,29). Tais
arranjos paisagísticos não estão dissociados dos elementos socioculturais e variam de espaço a
espaço, construindo uma lógica formal que caracteriza a paisagem como urbana. A morfologia
complexa da paisagem urbana, pode ser estudada através de seus quatro elementos principais
(categorias de análise) conforme Prado (2002, 33): os elementos geofísicos, os fauno‐florísticos,
a sociedade e os artefatos (os constructos humanos que transformam a paisagem).
Enfatiza‐se aqui, a formação dos acessos e dos assentamentos como operações fundamentais
da urbanização. Como é um processo que modifica as paisagens através da fragmentação,
modelação, e construção (de infraestrutura e edificação), substitui com estas operações de
padrões homogêneos, as paisagens por paisagens urbanas. Elas requerem, em geral, o
desmatamento, a modificação da geometria das superfícies (terraplanagens, cortes e aterros,
formações de plataformas e declives) e a configuração dos acessos e de assentamentos. Se por
um lado, tais operações permitem a formação do habitat humano, por outro, acarretam a
degradação ecossistêmica. Com a perda da fauna e flora endêmica, a substituição ecossistêmica
ao longo do tempo pode levar até a extinção, conforme a urbanização se caracteriza e espraia.
A urbanização cria um novo ecossistema, o urbano, ao mesmo tempo em que suprime outros,
promovendo a decadência de fauna silvestre (aves, mamíferos, insetos diversos, anuros e
outros) e povoando com fauna urbana (pombos, cães, gatos e ratos, baratas, moscas e muitas
pragas urbanas). A disseminação e o aumento demográfico das espécies urbanas, em geral , é
apontada como um risco aos ecossistemas endêmicos das ilhas (Wu e Vankat, 1995).
Os padrões homogêneos da urbanização (fragmentação‐modelação‐construção) têm sido
aplicados indistintamente, tanto no continente quanto nas ilhas. De modo geral, a criação do
acesso e fixação humana, como operações essenciais da urbanização, promovem o dano
ambiental e ecológico em qualquer de seus graus de impacto (perturbação, degradação,
extinção). Projetar e construir as estruturas urbanas em ilhas, portanto, prescinde de práticas
que apresentem menores riscos às populações (segurança, bem‐estar e saúde); à biota, à
qualidade dos recursos ambientais, às condições do meio ambiente (estéticas e sanitárias); às
atividades sociais e econômicas. A urbanização excessiva desregula as trocas térmicas e altera o
clima urbano nas ilhas (neste caso aumentando a formação das ilhas de calor nas ilhas), com a
alta impermeabilização dos solos, uso de grandes superfícies polidas e refletoras, uso de energia
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para aquecimento entre outras (Murphy et al., 2007). Tais alterações climáticas também
contribuem para a alteração ecossistêmica (Wu; Vankat, 1975).
Nesta pesquisa identificou‐se um fenômeno persistente na literatura, que é a homogeneização
das paisagens litorâneas. Poucos autores têm feito uma distinção entre ilha e continente, tanto
em relação ao comportamento das feições praiais, quanto em relação às práticas urbano‐
paisagísticas aplicadas nestas superfícies. Muitas intervenções à beira d’água são aplicadas
como sendo pontuais, apresentando estruturas rígidas em superfícies móveis. A construção de
estradas ou intervenções paralelas à beira d’água ou junto à linha da costa, em muitos casos
(waterfront) formam estruturas rígidas em superfícies naturalmente móveis, mas que merecem
estruturas flexíveis. Tais intervenções pontuais rebatem em outros pontos ao longo da costa
demonstrando que o manejo inadequado das margens de cursos d’água e do litoral têm
repercussão sistêmica. Um “waterfront“ é sempre um “waterfront“, no continente ou nas ilhas,
porém as urbanizações nelas não devem ser destituídas de compromissos com a paisagem ativa.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Urbanismo Insular, antes de tudo, deve fazer frente a dois dos mais negativos aspectos da
urbanização, aqueles projetos que criam condições que vulnerabilizam a condição insular e
aqueles que estilizam o cotidiano dos ilhéus. Ignorar a condição insular no desenho urbano das
ilhas e no processo de urbanização é, portanto, inadmissível, já que se conhecem os efeitos da
degradação que afetam o ambiente, a fauna e flora, assim como as condições de vida da
sociedade. É importante ressaltar que as alterações da superfície insular pela urbanização
alcançam espessuras amplas da biosfera, impactando também nas suas bordas. A manutenção
da qualidade das superfícies insulares tem importância fundamental na finitude, uma vez que
as alterações pontuais numa feição praial repercutem de forma sistêmica ao longo da borda.
A abordagem da costa continental e insular tem sido indistinta em textos acadêmicos, imprensa
e normas legais. Identificamos em alguns poucos documentos, a exigência de um tratamento
diferenciado às ilhas, face às suas peculiaridades, como foi o caso dos gestores portugueses da
região dos Açores e Madeira que exigem uma abordagem diferenciada na política da União
Europeia (Política Marítima Europeia). Outros estudos ainda em construção, estão organizados
por Gagliardi (2009). Também por isso, defende‐se que a urbanização insular deve ser distinta
da continental. Do ponto de vista ecológico, discutiu‐se a condição insular de fauna e flora,
apresentando os efeitos negativos da urbanização sobre elas, assim como as alterações
ecossistêmicas e climáticas. Evidenciou‐se que no tratamento da superfície insular devem ser
considerados, os efeitos da fragmentação de ecossistemas e a distância das ilhas à outras terras.
Quanto mais distantes situam‐se, maiores se tornam as necessidades de conservação ecológica
e ambiental.
A gestão da superfície e a conservação das águas, principalmente com a proteção das nascentes,
cursos e alagados, topos de morros e dunas, são condições fundamentais, já que a quantidade
de água é um limitador do tamanho das entidades urbanas (CASTELLS, 2000). E nas ilhas‐cidades
é fator de risco à própria sobrevivência ilhoa, que depende de sistemas de abastecimento
eficientes e custosos. A transformação da paisagem insular pela urbanização tem relação direta
com a suficiência de água potável que a entidade urbana pode ser capaz de prover.
Estabelecimento de áreas non‐aedificandi, ou controles rigorosos das águas, são práticas
urbano‐paisagísticas adotadas em muitas ilhas, como as gregas, japonesas ou Cingapura, por
exemplo. A limitação de recursos, da água, energia e acessibilidade, assim como a ausência de
ilheidade, predispõe ilhéus a uma suscetibilidade de desconhecidas cascatas de efeitos, que
envolvem desde as perdas biológicas relacionadas à perturbação e degradação ambiental,
quanto os efeitos da mudança do clima insular (MURPHY et al. 2007), ou mesmo da alteração
das qualidades das superfícies e dos ecossistemas sobre tais superfícies (SPIRN, 1995).
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Quando a sociedade de ilhéus reconhece a condição insular, a partir dela, adota e exige práticas
urbano‐paisagísticas que representem o desenvolvimento humano e a elevação do modo de
vida do cotidiano insular, reduzindo a vulnerabilidade que as ilhas impõem. Quando não, há o
ciclo de degradação e a falta de controles em relação à água e aos dejetos, que amplifica os
problemas ambientais e as perdas ecológicas. Ilhas com baixo desenvolvimento apresentam
plantações de subsistência e águas contaminadas, com desenvolvimento de doenças
decorrentes desse quadro. Voltadas apenas à superação econômica e de emprego, a partir de
infraestruturas básicas construídas sem interesse na proteção ambiental e ecológica das ilhas,
como ocorre em Lagos, República Dominicana, Kiribati ou Nauru, ou como era a Cingapura dos
anos 60.
A incipiência de uma cultura insular, ou até de uma negação da ilheidade, afetam as condições
ecológicas e ambientais e aceleram os processos de agradação e degradação, com
consequências desfavoráveis para o clima, a fauna, a flora, como também para os estoques de
água, importante questão nutriz e formal em relação às ilhas, que são também as superfícies
que apresentam maior biodiversidade. Adensar sobre algumas superfícies e preservar outras,
como as bordas, podem ser uma possibilidade de convivência do sistema natural e do sistema
cultural. Deve‐se proteger os solos da degradação, e onde houver degradação, recuperar. Tal
recuperação necessita de plantio cautelar onde a terra foi removida, especialmente de espécies
pioneiras endêmicas das ilhas, evitando as exóticas invasoras, que dominam a paisagem e
reprimem o crescimento das nativas. O turismo, como atividade econômica muito frequente nas
ilhas tem se mostrado como um dos processos que mais acarretam pressões da ocupação ou de
sobre‐exploração dos recursos naturais, produzindo grandes alterações paisagísticas.
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ABSTRACT: Urban open spaces system meaning squares, streets, avenues, parks, courtyards,
mangroves, etc; and we can considerer this system like one of the most important
infrastructures of the city. During the last decades of the 20th century and in the first years of
our century the Brazilian cities grew and changed hardly with new expansion frontiers in the
central part of the country and with the creation of dozens of metropolitan areas. At this time a
new morphological pattern was developed and a new kind of open spaces system was created.
This paper focuses a research process which studies the Brazilian contemporary urban open
spaces systems and the urban form in their main cities and metropolis. Since 2006 the Quapa
Laboratory of Departamento de Projeto da FAUUSP has developing researches about this matter
with a network of Brazilian researches and it’ll present the researches methodologies and the
results of the four first years of a new research started in 2012 named “Open spaces systems
and the contemporary Brazilian urban form”.
RESUMO: Sistema de espaços livres urbanos corresponde a todos os espaços livres de uma
cidade, sejam eles praças, ruas, largos, quintais, parques, bosques, florestas de mangue,
terrenos vazios e principalmente as ruas e avenidas por onde corre grande parte do cotidiano
urbano. Consideramos por este motivo o sistema de espaços livres de cada cidade como um dos
seus mais importantes tipos de infraestrutura devido justamente a este caráter fundamental no
cotidiano urbano. A urbanização brasileira durante todo o século XX, em especial na sua segunda
metade passou por um processo de grande expansão, sendo abertas novas fronteiras urbanas
na região central e norte do país, se constituindo neste período as principais metrópoles do país,
em 2014 são mais de uma dezena as regiões metropolitanas e as cidades com mais de 200.000
são comuns por todo o país, entre elas Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Brasília, Porto Alegre,
Belo Horizonte, etc. Neste universo se delineia um novo quadro morfológico e um tipo de
sistema de espaços livres altamente complexo, diversificado e variável de acordo com o porte,
com a função e a localização da cidade, processo este que estamos estudando desde 2006, a
partir da constituição da rede nacional de pesquisa QUAPÁ Sel, que envolve mais de 20 centros
de pesquisa brasileiros, coordenados pelo Laboratório QUAPÁ da FAUUSP – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP. Esta participação tem como finalidade mostrar os resultados
obtidos neste processo de pesquisa explicitando o papel dos espaços livres na cidade brasileira,
desde os seus atributos para da vida cotidiana até suas implicações de caráter ambiental e o seu
papel estruturador da forma urbana.
1. INTRODUÇÃO
Trata‐se de Projeto Temático que visa investigar as relações entre os sistemas de espaços livres
e a produção da forma urbana das cidades brasileiras na atualidade. Dá continuidade à Rede
Nacional de Pesquisa QUAPÁ‐SEL estabelecida a partir de 2006, que objetiva entender o papel
dos principais agentes da produção do objeto investigado – do espaço concebido ao espaço
vivido e estabelecer critérios de qualidade que considerem as especificidades locais – do clima
às manifestações culturais – e as possibilidades de arranjo dos espaços livres e edificados
integrantes do sistema espacial quanto às suas formas, funções e apropriações. O objeto é
complexo: não são os espaços livres nem a forma urbana em si, mas as relações que se
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estabelecem entre ambos que constituem o foco desta pesquisa. Tais relações constituem um
sistema, apresentam uma estrutura e uma organização que contém em seu interior,
dialeticamente, as relações que a estabelecem e que a desestabilizam. Impõe‐se uma
abordagem crítica para apreender o processo socioespacial de constituição das formas, e o que
é comum à produção do espaço a nível nacional e para cada local investigado.
Não se pretende um criar manual da boa forma urbana, mas sim estabelecer princípios teóricos
e consolidar métodos de avaliação contribuindo para as diversas escalas de planejamento e de
projeto do espaço urbano, com ênfase na vida pública.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender as principais estruturas da forma urbana e sistemas de espaços livres da cidade
brasileira de modo a se ter uma visão geral e após estabelecer uma crítica do principal conjunto
de formas urbanas da cidade brasileira, até hoje desconhecido em sua totalidade, o que é
fundamental para futuras ações e estudos e estabelecer procedimentos de análise qualitativa e
critérios de avaliação dos sistemas de espaços livres e formas urbanas no que tange:
(1) ao seu potencial desempenho para o estabelecimento da vida pública;
(2) ao grau de obsolescência e vitalidade de diferentes tipos de espaços livres e formas
construídas;
(3) ao entendimento de significados cotidianos e simbólicos;
(4) à sua contribuição ambiental: drenagem, microclima, macroclima, estabilidade do solo,
conservação e dinâmica ecológica (manguezais, dunas, florestas urbanas, cerrados, etc.);
(5) a discussão de alternativas projetuais dos espaços livres existentes e suas relações com
tecidos urbanos preexistentes.
Pretende‐se ainda gerar material gráfico e iconográfico específico, que contribuam para este
estudo, para o acervo do Laboratório QUAPÁ e dos centros de pesquisa parceiros, de modo a
colaborar neste estudo, em estudos correlatos e a demandas do público em geral.
Estão em desenvolvimento as seguintes atividades:
2.1 ‐ A construção de um referencial metodológico para a análise das relações entre os
sistemas de espaços livres e forma urbana.
Desde o inicio do grupo QUAPÁ sel estabelecemos um padrão, reuniões semanais e obrigatórias
dentro do grupo São Paulo, fato este que possibilita uma evolução continua do trabalho. As
reuniões se desenvolvem na forma de “brain storn”, de debates programados, de apresentações
de temáticas específicas, de relatos de oficinas e viagens, para revisão de mapeamentos, na
discussão de estudos de caso e ainda servem para estabelecimento de estratégias de ação,
estabelecimento de normas e padrões gráficos e para a discussão de textos.
Novos conceitos têm sido estabelecidos e acreditamos e um grande avanço, que está facilitando
o nosso processo de trabalho, foi o fato de adotarmos a ideia da forma urbana como
materialidade. No caso entendemos ser esta uma a pesquisa desenvolvida predominantemente
por arquitetos e paisagistas que tem sua atividade pautada na concepção e construção de
estruturas materiais para um futuro e adotar forma como materialidade e também ainda como
resultado de um processo social em constante evolução, acabou sendo um resultado natural do
processo de discussão.
Ficaram também claras as escalas de abordagem, que em um processo de revisão bibliográfica
se mostrou compatível coma as escalas adotadas pelas diferentes escolas de estudos da
paisagem, da morfologia e do desenho urbano, que seriam as escalas da cidade, do bairro e da
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rua. Uma quarta escala ainda é considerada a da cidade no território, para nós fundamental no
entendimento da sua inserção no contexto da macro paisagem ,com todas as implicações
recorrentes, seu relacionamento com o suporte físico e a dinâmica ambiental local,escala típica
do planejamento e da ecologia da paisagem, campos de estudo do paisagismo, disciplina de
origem de boa parte dos pesquisadores.
2.2 ‐ estabelecimento de critérios de avaliação destas relações – forma – espaços livres.
Adotam‐se os seguintes critérios de avaliação:
I – conhecimento dos agentes produtores, suas escalas e formas de atuação, no caso o Poder
Público, as empresas e empresários e a população em geral.
II‐ entendimento e especificação dos tipos morfológicos existentes em cada cidade, objeto de
todos os mapeamentos em andamento e de atividades específicas em cada oficina.
Foram criados uma série de mapas temáticos que estão sendo construídos para todas as cidades
em estudo – enfatizando respectivamente recuos de edificações, portanto formas de espaços
livres intralote e intraquadra, porcentagem de arborização intraquadra, que nos ajuda a mostrar
a importância ou não da vegetação de porte na constituição da estrutura morfológica
intraquadra e de principais tipos morfológicos existentes, criados a partir da relação espaço
livre‐espaço construído/volumes edificados.
Os mapas de tipos por sua vez nos permitem gerar uma série de outros, que permitem uma
rápida visualização da estruturação morfológica de cada cidade, considerando‐se como
referencia dois tipos básicos de volumetria construída – horizontal e vertical.
III‐ caracterização e avaliação do sistema de espaços livres de cada cidade, tanto no âmbito
público, como privado, suas características, tipos de espaço e formas de apropriação e suas
interfaces com a estrutura morfológica existente.
IV – entendimento do papel da legislação urbanística e ambiental, tanto nos processos de
parcelamento, como nas restrições ambientais.
2.3 ‐ formulação de sistemas de variáveis que orientem ações propositivas de qualificação da
forma e dos espaços livres urbanos
Este objetivo começa a ser alcançado com a delimitação dos primeiros critérios de avaliação dos
sistemas de espaços livres, de acordo com o esquema a seguir, no qual foram estabelecidas duas
categorias de avaliação, de padrões necessários/básicos e qualitativos. O primeiro esquema
mostra uma primeira tomada de posição sobre critérios de avaliação de um sistema de espaços
livres, sendo que o que o item atributos – necessários e qualitativos é básico em tal processo.
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Figura 1: Esquema gráfico produzido por Silvio Macedo, 2014

O próximo esquema abre as diversas caixas em subitens e aquelas correspondentes aos
atributos trazem um conjunto de pontos estruturais na qualificação de um sistema.

2116

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

Figura 2: Esquema gráfico produzido por Silvio Macedo, 2014.

No tocante a avaliação da forma urbana os seguintes resultados podem ser apontados:
‐ o recorrente processo de construção do lote urbano, que tem a maioria da sua área ocupada
pelo edifício, que no caso das pequenas e médias edificações passam por processos constantes
de ampliação, sendo os espaços livres reduzidos ao mínimo, com um constante favorecimento
da impermeabilização urbana. Nas áreas de alta renda a impermeabilização do solo é grande
nos pátios e corredores, sendo a piscina um elemento comum em todos os setores de alta renda.
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‐ o estabelecimento de extensas áreas de reservas, verdadeiros estoques de terras designados
como APPs urbanas ao longo dos corpos d’água urbanos, que objetivam de fato a conservação
da vegetação lindeira eventualmente existente.
‐ a extrapolação dos coeficientes de aproveitamento oficiais, por meio de artifícios legais pelo
mercado imobiliário.
‐ o estabelecimento de vetores de expansão urbana ao longo de rodovias e anéis viários, a
constituição de extensos trechos urbanos dispersos, em especial na região de Campinas, na
Grande Vitória, em Brasília, no vetor Oeste e ao norte da metrópole São Paulo.
‐ a continuidade de um processo de expansão urbana, extremamente fragmentado, na periferia
das grandes e médias cidades, favorecido pelo programa Minha Casa Minha Vida, pela
suburbanização das classes média e alta, que passa a habitar condomínios e loteamentos
fechados, pelo estabelecimento de shopping centers e out lets, centros de logística e parques
industriais ao longo das estradas enfim com a consolidação, a partir da segunda metade do
século XX do automóvel, do caminhão e do ônibus como os principais meios de locomoção e
transporte no país. A relação automóvel/habitante chega comumente a 1/2 nas mais diferentes
cidades, chegando a 1/1 em alguns centros urbano.
O programa Minha Casa Minha Vida consiste em um programa federal, iniciado em 2009, que
tem como finalidade, a construção de habitações populares em larga escala, já chegando em
2015 a mais de um milhão e meio de unidades construídas, em parcerias com governos
municipais e a iniciativa privada.
‐ a incompetência das redes viárias de grande parte das cidades de suportar o aporte dos novos
veículos, em constante ascensão em número, associada à incompetência e por vezes falta de
interesse/e ou recursos do Poder Público em adequar a estrutura viária urbana a este novo
perfil. Por outro lado outras formas de transporte de massa ainda estão longe de serem viáveis,
como o metro ou os sistemas de transporte rápido por ônibus, também por falta de interesse,
recursos ou investimentos de fato.
‐ a indigência dos espaços de circulação de pedestres, calçadas em especial, em geral de
pequenas dimensões.
‐ o espraiamento da verticalização por amplos setores da malha urbana dos principais centros
urbanos, em um porte nunca antes visto, em função do novo tipo de configuração do mercado
imobiliário nacional de grande e médio porte, que consegue, com incentivos oficiais e com a
abertura de capital nas Bolsas, ampliar seus recursos e grau de atendimento.
‐ a consolidação de três figuras urbanas importantes: o condomínio horizontal fechado, que
pode ser residencial, comercial e industrial, a quadra condomínio vertical (também fechada) e o
loteamento fechado.
‐ o espraiamento e o grau de abrangência dos shoppings centers, comuns em todas as cidades
de médio e grande porte.
2.4 ‐ estabelecimento de princípios de dependência entre os sistemas de espaços livres e as
estruturas construídas
Partimos do pressuposto que esta relação é total e pode ser representada, pelo menos em sua
estrutura por mapas temáticos e esquemas gráficos e esta tem sido a nossa tentativa ao criar
novos tipos de mapas e gráficos.
Desenvolvemos durante o ano uma série de gráficos e diagramas que pretendem auxiliar neste
objetivo e que neste próximo ano deverão ser mais bem calibrados.
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Paralelamente consideramos que não se pode prescindir de formas tradicionais de avaliação e
representação como mapas figura‐fundo e mapas cadastrais – nem sempre disponíveis e
atualizados e o uso de mapas convencionais de uso de solo, zoneamento, transportes, etc. como
apoio aos nossos estudos.
2.5 ‐ o estabelecimento dos tipos de implicação entre o sistema de espaços livres e a forma
urbana existente e os processos de degradação ambiental em andamento
Este é um assunto que continua se mostrando recorrente em todos os nossos processos de
analise, especialmente quando se avalia a existência e distribuição de espaços públicos de
recreação e lazer como parques, praças e jardins e quando se constata por mapeamentos e
documentação fotográfica as altas taxas de impermeabilização existentes, tanto nos espaços
públicos, ruas em especial, como no espaço intraquadra. Pode‐se afirmar que se está delineando
um fato importante, isto é a existência de um padrão, que recobre todo o país, que é o do tecido
urbano muito construído, fato este que de fato caracteriza a cidade brasileira, seja seu tecido
urbano de características horizontais, verticais ou mista, com poucos espaços livres intraquadra,
com espaços públicos de recreação e lazer reduzidos, com baixos índices de arborização sendo
ainda o principal espaço público a rua/via pública.
2.6 ‐ verificação do papel dos agentes públicos e privados que levam à configuração dos
fenômenos detectados em 1, 4 e 5.
A ação de Estado se expressa tanto por benefícios econômicos, financiamentos, linhas de crédito
para habitação ou novos empreendimentos comerciais, de serviços e industriais, como por
operações urbanas, normas edilícias restritivas ou moderadas, investimentos em estradas e
avenidas, linhas de metro, construção de parques, praças e jardins, estabelecimento de áreas
de conservação e preservação, apoio a construção de estádios, centros esportivos, etc. que
valorizam áreas antes de pouco valor. Estas abrem novas frentes para a ação do mercado
imobiliário de todos os portes, como para atividades comerciais e de serviços, que por sua vez
promovem a transformação dos mais diversos setores urbanos ou a criação de novas áreas,
tanto no interior, como nas bordas da mancha urbana ou ainda possibilitando a extensão e
expansão da mancha urbana por extensas áreas de um modo contínuo ou descontinuo.
A ação dos agentes privados pode ser mensurada de diversas formas de acordo com sua
atuação.
Na atuação do mercado imobiliário que está intimamente associado ao processo de
verticalização da cidade brasileira, que juntamente com o processo de loteamento é já há muitas
décadas um dos principais fatos geradores da transformação da paisagem urbana brasileira e da
criação de novas formas de espaços livres privados. Estes ao mesmo tempo em que são
regulados por uma legislação urbanística consistente e bastante eficiente nas grandes cidades,
passa por um processo de transformação com o surgimento de novos produtos do mercado
imobiliário, possibilitados pelo grande aporte de recursos no setor, devido à captação de valores
no mercado de ações e a transformação e o crescimento de uma série de empresas que passam
com a disponibilidade de recursos a racionalizar sua produção e a expandir o porte e a
abrangência de seus investimentos, como quadras verticais e condomínios horizontais de
grande porte.
Paralelamente surgem grandes empresas de atuação nacional e o estado/governo federal cria o
programa Minha Casa Minha Vida que cria facilidades financeiras para a criação de extensas
áreas urbanas, muitas fechadas por muros e verticalizadas.
O fato é que a verticalização no Brasil está diretamente associado à produção de generosos
espaços livres e de bastante qualidade, muitos tratados paisagisticamente e cuja criação, na
maior parte das cidades é favorecida por normas edilícias. São então são produzidas milhares
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de áreas de práticas esportivas e de recreação infantil, muitas em meio a jardins elaborados (no
caso de áreas de classe média e alta). Está também associada à alteração de significativas áreas
urbanas em termos de extensão e porte, configurando paisagens que são símbolos de progresso
e modernidade, tanto de áreas destinadas à habitação como de áreas destinadas a atividades
centrais, cujas torres por vezes estão cercadas de jardins e praças corporativas.
3. ATIVIDADES EM ANDAMENTO
(1) revisão da bibliografia para o aprofundamento da fundamentação teórica – em continuo
trabalho de revisão, com consulta de novos autores, tanto aqueles referentes a morfologia
urbana, como sobre os espaços livres e suas formas de apropriação e sobre os agentes
produtores da forma urbana
(2) revisão da bibliografia referente ao “estado da arte”‐ em andamento
(3) leitura das legislações urbanística e ambiental referentes aos estudos de caso –
(4) realização de oficinas temáticas – que objetivam uma interação e um aprofundamento entre
o trabalho dos pesquisadores do grupo de São Paulo e os grupos setoriais de pesquisa
Cada oficina segue a seguinte estrutura padrão:
‐ primeiro dia – sobrevoo e visita de campo por terra, com o apoio de nossos parceiros locais.
Esta visita e este sobrevoo são fundamentais, tanto para uma documentação fotográfica geral e
abrangente, como para a compreensão total da morfologia, da estrutura viária e do tipo de
espaços livres de cada cidade.

Figura 3: Vista geral da cidade de São Carlos, tomada em sobrevoo, mostrando os limites de sua mancha
urbana e o seu crescimento urbano fragmentado e extensivo. Foto: Silvio Macedo, 2014.

‐ segundo dia – apresentação organizada pelo grupo local em que especialistas ligados a
universidade, ao Poder Público e a sociedade apresentam reflexões e sínteses sobre as seguintes
temáticas: sistema de espaços livres, legislação urbanística e ambiental, gestão e implantação
de espaços públicos, investimentos do Poder público e do mercado imobiliário e forma urbana.
Após esta atividade se faz uma divisão dos participantes em quatro grupos de trabalho, que
sobre o material reunido pelo grupo local e o mapeamento produzido pelo grupo de São Paulo
analisam a cidade sobre quatro pontos de vista/um por grupo: sistemas de espaços livres,
legislação ambiental e urbanística, investimentos públicos e privados e tipologias urbanas.
‐ terceiro dia – continuidade dos trabalhos e ao final do evento após a apresentação dos
trabalhos de cada grupo é feita uma síntese pelos participantes da oficina e pelo grupo de são
Paulo, sobre a forma da cidade e seu sistema de espaços livres, que em geral resulta em um
esquema gráfico feito sobre mapas. A partir dos resultados alcançados solicita‐se ao grupo local
a geração de um texto que aprofunde e sintetize o que foi estudado durante a oficina.
4. RESULTADO ESPERADOS
‐ a formulação de quadro teórico‐conceitual atinente à realidade atual das grandes cidades
brasileiras e, com maior aderência, evidentemente, às cidades e metrópoles selecionadas para
esta pesquisa – processo em andamento e em constante aprimoramento.
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‐ o estabelecimento de método de análise de relações entre sistemas de espaços livres e forma
urbana aplicáveis à realidade nacional – já desenvolvido e em processo natural de
aperfeiçoamento, tanto pelas oficinas, como mapeamentos e discussões de fundo
metodológico.
‐ a constituição de amplo quadro nacional referente às relações entre os atuais processos de
produção dos sistemas de espaços livres e das formas urbanas e os padrões formais
estabelecidos em cada cidade derivados dos procedimentos vernaculares e de mercado e ainda
da legislação urbanística e ambiental existente.
‐ o entendimento do comportamento climático nas cidades avaliadas e as supostas respostas
destas a tal contexto climático, isto é os padrões de espaços livres e formas existentes e sua
adequação a tais contextos.
‐ a proposição de sistema de critérios de avaliação da qualidade dos sistemas de espaços livres
e formas urbanas considerando seu potencial para a vida urbana e seu desempenho ambiental/a
formulação de críticas gerais e específicas sobre o assunto a partir de parâmetros de análise que
considerem sistemicamente as variáveis envolvidas, evitando‐se, portanto, a formulação de
“manuais da forma urbana
‐ o fortalecimento da Rede Nacional QUAPÁ‐SEL e de procedimentos de pesquisa que
consideram a contribuição multidisciplinar e interdisciplinar – atividade cotidiana, que tem nas
oficinas, colóquios e trabalhos conjuntos o seu cerne e que se constitui em atividade continua
do processo de pesquisa.
‐ a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores em diferentes níveis (da iniciação científica
ao pós‐doc)
‐ a publicação de resultados parciais em revistas científicas da área e em eventos científicos; ‐ a
publicação final de livro com divulgação dos resultados.
5.

ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS

Os estudos da pesquisa estão voltados para uma rede ampla de cidades brasileiras, capitais e
cidades de porte médio como: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Campos de
Goytacazes, Campinas, Campo, Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis Fortaleza, Goiânia, João
Pessoa, Jundiaí, Limeira, Maceió, Macapá Manaus, Maringá, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife,
Ribeirão Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São Luís, São Paulo, Santos,
Sorocaba, Teresina, Uberlândia, Umuarama e Vitória.
Complementação do banco de dados do laboratório QUAPÁ – em constante processo de
atualização com a inserção de fotos aéreas e mapeamentos.
6. CONCLUSÕES
Após quatro anos de atividades, quatro colóquios realizados e 15 oficinas temáticas em diversas
cidades do país, como Recife, Belém do Pará e Santo, os resultados tem sido expressivos, pois
grande parte dos objetivos da pesquisa forma alcançados, ou estão em processo de elaboração.
Conseguimos hoje depreender o papel do Estado e da iniciativa privada na configuração da
forma da cidade e de seu sistema de espaços livres, estamos com metade dos mapas temáticos
já prontos e em processo de analise e principalmente conseguimos detectar as principais novas
formas em desenvolvimento, suas localizações e distribuição. Destacam‐se : os loteamentos e
condomínios fechados, os novos parques tradicionais ou lineares, as praias urbanizadas com
suas calçadas generosas, o espraiamento da verticalização e sua configuração, as avenidas e
estradas ladeadas de shoppings centers e estabelecimentos comerciais dependentes do
automóvel e os grandes empreendimentos residenciais destinados a população de baixa renda,
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ao longo de estradas e rodovias, como síntese uma cidade ainda predominantemente
horizontal, com um sistema viário bastante incompetente para abrigar a crescente frota de
veículos, densamente construída e com escassos espaços livres de recreação e conservação
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ABSTRACT: The current trend of urban centers revaluation is accompanied by the renewal of
public open spaces. These spaces have a vocation to be more appropriate for users to the extent
that meet quality concepts such as comfort, safety, diversity of interesting visuals, clear
indications of orientation and dispositions, sociability and diversity of uses. Are the urban
interventions that have adopted these concepts a guarantee of success? How is the involved
population have been reacting? The objective of this study is to verify the permanence and use
of a public space in downtown Florianópolis / SC. Through observation and interviews it was
possible to identify, especially the predominant uses and permanence are related to present
activities and do collaborate to environmental sustainability.
Keywords: open spaces, public spaces, appropriation, use.
RESUMO: A tendência atual de revalorização dos centros urbanos vem acompanhada da
requalificação dos espaços livres públicos. Estes espaços tendem a ser mais apropriados pelos
usuários na medida em que atendem aos conceitos de qualidade, como conforto, segurança,
diversidade de pontos de visuais interessantes, claras indicações de orientação e destinações,
sociabilidade e diversidade de usos. Será que as intervenções urbanas que vêm adotando estes
conceitos são garantia de sucesso? Como a população envolvida tem reagido? O objetivo deste
estudo é verificar a permanência e uso de um espaço público no centro de Florianópolis/SC.
Através de observação e entrevistas foi possível identificar, sobretudo que os usos
predominantes e a permanência estão relacionados às atividades presentes e colaboram para a
sustentabilidade ambiental.
Palavras‐chave: espaços livres, espaços públicos, apropriação, uso.
1
1.1

CONCEITUAÇÃO
Praças

Ao longo do tempo, as praças adquiriram diferentes feições, indo da ágora grega – espaço
central e vital, símbolo da presença popular nas atividades política e comercial, até as mais
diferentes atividades urbanas contemporâneas. No Brasil, segundo Reis Filho (1968) a presença
de praças e largos vem de longa data, relembrando os primeiros séculos da colonização e
ocupando a posição de valorizadores do espaço com função organizacional. Esses espaços
sempre são foco de atenção dos poderes políticos e administrativos urbanos, atraindo para seus
arredores as edificações mais representativas de cada época. Marx (1980) reforça que as praças
no Brasil colonial estavam associadas aos adros das igrejas, servindo para reunião de pessoas e
diversas atividades, não só religiosas como também as de recreio, comércio, políticas e militares.
De acordo com Robba & Macedo (2002), a praça brasileira ainda é uma figura urbana pouco
conhecida em sua essência tanto por seus usuários como criadores, e as configurações mais
recorrentes são a praça jardim, ou a praça de esportes. Vaz (2003) trata a praça pública, em
particular a praça pública central, como cenário onde os usuários atuam nos papéis de ator e
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espectador e os indivíduos que penetram sobre o lugar e a ação que se tem passado são
imediatamente submissos à condição de estar em público.
A apropriação acontece pelo uso, seja pelo contato físico ou visual com o espaço e buscamos
descobrir como é esse uso em praças públicas em diferentes situações geográficas, culturais,
histórica, entre outras condicionantes. As ações de apropriação contêm a ideia de movimento,
que caracteriza o ato de conhecer, como um processo permanente e sem fim de aproximação
entre os indivíduos e/ou fenômenos. Cada espaço tem uma utilidade urbanística definida e usos
específicos que indicam como as pessoas se apropriam desses lugares especiais que a cidade
lhes oferece. Portanto, a vivência nas praças, as diferentes manifestações humanas e os diversos
usos que a praça oferece aos usuários são importantes indicadores de urbanidade.
De maneira geral, as praças brasileiras são abandonadas, mal cuidadas, ou sem manutenção
regular, o que pode mostrar uma falta de vitalidade para a sua apropriação devido a estrutura
social vigente, segregada ou artificial. Serpa (2007) sugere que os espaços acessíveis a todos vão
sendo apropriados de modo seletivo e diferenciados pelos diferentes agentes e grupos.
Em suma, as classes sociais têm interesses e necessidades distintas, o que determina diferentes
formas de apropriação de um espaço coletivo enquanto espaço público. Neste contexto, as
diferentes formas de apropriação presentes nos diferentes tempos e espaços por olhares, usos
e redes de sociabilidade fazem da praça o palco possível da vida urbana.
1.2

Espaço livre público

Vários autores definem espaços livres, mas Magnoli (2006) salienta que as intervenções
humanas sobre a paisagem urbana se expressam sobre o solo em espaços edificados e não
edificados. Macedo (1995) define os espaços livres como todos aqueles espaços não contidos
entre as paredes e tetos dos edifícios construídos pela sociedade para sua moradia e trabalho.
Portanto, o espaço livre é todo o espaço não ocupado por um volume edificado (espaço‐solo,
espaço‐água, espaço‐luz) ao redor das edificações a que essas pessoas têm acesso. A
compreensão do espaço livre público refere‐se ao espaço não edificado nas cidades, locais de
interação social, onde podem ocorrer trocas e encontros entre as pessoas, onde circulam e
exercem atividades de lazer ou trabalho. Assim, a palavra livre refere‐se à dimensão espacial, e
a palavra público refere‐se à dimensão social. Para ser público implica em acessibilidade
irrestrita, sem barreiras e onde indivíduos de diferentes grupos sociais possam frequentá‐los
livremente independentes das diferenças sociais, culturais ou econômicas. Pode‐se dizer que os
espaços livres são áreas não edificadas e parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção
de elementos construídos e/ou de vegetação – avenidas, ruas, passeios, vielas, pátios, largos,
etc.‐ ou com presença efetiva de vegetação – parques, praças, jardins, etc. – com funções
primordiais de circulação, recreação, composição paisagística e de equilíbrio ambiental, além de
tornar viável a distribuição e execução dos serviços públicos.
O público compreendido por Arendt (2003) diz respeito ao que pode ser visto e ouvido por todos
nós, o próprio mundo, pois é comum a todos e diferente do lugar que nos cabe dentro dele.
Segundo Habermas (1983) O uso corrente de público e esfera pública denuncia uma
multiplicidade de significados concorrente. Assim entendemos espaço público como
dependente do perfil social, cultural, político e econômico da sociedade; como o principal local
de reprodução da vida coletiva.
2
2.1

RECORTE DE ESTUDO
Praça XV de Novembro

Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina situa‐se no sul do Brasil, no centro do litoral do
Estado de Santa Catarina, entre a latitude 27° sul e longitude 48° oeste. É constituída por uma
porção continental e uma porção insular, com uma área de aproximadamente 436,5 Km². A área
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insular ‐ Ilha de Santa Catarina paralela à costa continental tem 54 km (no eixo norte‐sul) e 18 km
(eixo leste‐oeste).
As primeiras ocupações pela colonização portuguesa datam de 1673 com a fundação do povoado
Nossa Senhora do Desterro na península insular próxima à baia sul. O núcleo foi estruturado
militarmente, construída a Igreja Matriz e a casa do Governo, assim como foi incentivado o
desenvolvimento da agricultura e regulado um pequeno comercio. A ocupação da ilha foi a partir
de freguesias que se transformaram nos núcleos no território insular, ligados por trilhas terrestres
e marítimas. A construção da Ponte Hercílio Luz em 1926 faz a ligação terrestre ilha – continente,
hoje em restauração. Outras duas pontes foram construídas nos anos setenta, Pontes Pedro Ivo
Campos e Colombo Salles, e ainda hoje são responsáveis pela conexão ilha‐ continente.
Segundo o IBGE (2010), a população atual é de aproximadamente 421.203 habitantes, entretanto
durante a temporada de verão (de dezembro a fevereiro), a população pode chegar a quase a 1
milhão de pessoas. A região metropolitana tem seu núcleo composto pela conurbação de
Florianópolis com municípios vizinhos, forma uma área urbana contínua com cerca de 880 mil
habitantes. Segundo pesquisa do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis
(2014), o maior problema desta região é a mobilidade, pois quase 50% da população usam carro
ou moto como principal meio de transporte.
A Praça XV no centro urbano de Florianópolis é um lugar simbólico, histórico e importante
referencial (fig.1). Esse é um espaço livre público por excelência, e localiza‐se na área central
insular próximo da orla marítima central. Marca do núcleo urbano original de Florianópolis, que
no passado caracterizava a vocação de cidade litorânea. A Vila ergueu‐se nos moldes expressos na
Provisão Real de D. João V. (1747), que constitui a primeira norma pública de regulamentação
urbanística. Nos séculos XVIII e XIX experimentou um incremento portuário e comercial, e com a
República, investimentos em infraestrutura. As intervenções urbanas buscando resolução dos
problemas de saneamento urbano criaram sucessivos aterros, distanciando a praça da orla
marítima e privando‐a da relação com o mar (SQUERA, SANTIAGO, PEREIRA, 2005; SANTIAGO,
2009). Em 1768 se inicia a construção da Casa da Câmara e Cadeia, nas bordas da Praça XV de
Novembro.

(a)
(b)
Figure 1.– a) Florianópolis em 1950, de frente para o mar (Veiga, 1993 1. Mercado Público, 2. Alfândega, 3. Piers, 4.
Miramar, 5. Praça XV. b) Foto do centro destacando‐se a Praça XV na mancha verde inferior. (Quapa Sel Floripa,
2009.).

A Praça XV de Novembro foi o primeiro espaço público claramente definido como abrigo das
atividades coletivas da população local. Ainda hoje, nos arredores da Praça XV, como é
comumente chamada, as atividades populares são frequentes, como o tradicional do carnaval de
rua, manifestações políticas, eventos culturais, feiras culturais, lugar de vida coletiva, de reunião,
encontro e lazer. Grupos de idosos se divertem e passam o tempo jogando dominó, juntamente
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com artesãos, músicos locais e engraxates. A velha Figueira, árvore centenária no centro da Praça
XV, é tema do Hino Oficial do município de Florianópolis (Fig.1).
A Praça XV caracteriza‐se fortemente com significação simbólica por ser um marco urbano
amplamente reconhecido e recortado pelos moradores e visitantes. De significação visual pelas
referências históricas e marcada pela presença da árvore figueira, Palácio Cruz e Sousa e edifícios
históricos no entorno imediato. Uma praça com função de circulação por sua inserção na malha
urbana e pela intensa circulação de pedestres que se deslocam por entre os calçadões no entorno
próximo e por veículos que cruzam o núcleo central da cidade. Seu desenho original data da
primeira norma pública de regulamentação urbanística. A função recreativa se faz presente pela
diversidade de encontros, passeio e estar constatado na praça em diversos períodos do dia e noite.
Os principais edifícios públicos também se localizavam de frente para o mar, como o Mercado
Público (fixado em frente da Praça XV e demolido em 1898) e a primeira Alfândega (explodida por
um acidente em 1866). As ruas comerciais como a Rua Conselheiro Mafra e a Rua Felipe Schmidt
eram exclusivas de pedestres, já que o sistema de transportes, de tração animal, era pouco
intenso. Os transportes coletivos surgiriam somente em 1880, com linhas de bondes de tração
animal.
2.2

A Praça XV e sua inserção urbana

A pesquisa de campo visa identificar os usos predominantes e a permanência de um espaço
público central. Optou‐se pela elaboração de um roteiro de análise para identificar o mobiliário,
os equipamentos e a infraestrutura existente na praça. Esta localiza‐se no Polígono Central de
Florianópolis num território de forma triangular, na porção oeste da Ilha de Santa Catarina,
tendo as encostas do Morro da Cruz no seu nascente e as pontes que ligam ao continente no
seu poente (Vaz, 1991). Seu tecido urbano tem tendência ao xadrez, com quadras irregulares.
Sua paisagem atual é caracterizada por edificações contemporâneas verticalizadas, aterro sobre
o mar, construções de grande porte, construções de infraestrutura viária, de transporte, mas
ainda persistem algumas edificações históricas importantes para a memória da cidade.
Diversos trabalhos sobre a evolução dos centros urbanos mostram diferentes processos de
crescimento e é evidente em muitos exemplos a perda de acessibilidade aos centros urbanos.

Figura 2. Uso do solo no centro de Florianópolis. (Loureiro, 2003).

No caso de Florianópolis, o centro urbano passou a ser discutido e medidas de alteração do fluxo
de automóveis, revitalização de prédios históricos, criação de ruas de pedestres e a retiradas de
funções administrativas do estado de Santa Catarina nas edificações de entorno da Praça XV
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foram executados, mesmo que de maneira um pouco tímida. A dinâmica interna do Centro se
modificou, comércios e serviços se transferem para outras áreas afastadas desta centralidade,
dentro de shopping centers ou centros de negócios alterando a vitalidade da área central.
Todavia, manteve‐se o tradicional comércio de rua e a instalação de colégios e cursinhos
preparatórios para o vestibular que dinamizam o centro com a presença de estudantes.
O uso previsto na legislação urbana é misto (comércio e residência, comércio e serviço, comércio
e institucional), mas o uso predominante é o comercial (ver Figura 2). Destaca‐se o comércio
ambulante, atacadista, de uso cotidiano, ocasional e excepcional. O uso residencial é ainda
presente, entretanto com poucas residências uni familiares. Nas edificações verticalizadas
encontram‐se o uso residencial multifamiliar, com combinação de serviços, comércios ou
instituições na mesma edificação. Ainda há presença de repartições públicas ligados às
administrações municipal e federal. O uso institucional é marcante pela presença de diversas
escolas de ensino fundamental, ensino médio, bem como de cursos pré‐vestibulares e
faculdades particulares estimulando a presença de pessoas também durante a noite e em finais
de semana. Relativo ao uso institucional cultural, há presença de teatros (Ulbro e Álvaro de
Carvalho), museus e sala de exposições, e no uso institucional cultual, a Catedral Metropolitana
e diversas igrejas evangélicas. Nota‐se a presença de uso institucional recreacional representado
pelos bingos localizados, sobretudo ao redor da Praça XV de Novembro. O uso de serviços é
comum na área, nas varias edificações com salas comerciais, e escritórios de profissionais
liberais. Enfim, a diversidade de uso é marcante: comércio popular (roupas, calçados e produtos
diversificados), bares, restaurantes e lanchonetes; serviços públicos, principalmente os
municipais; museus, equipamentos culturais, hotéis; terminal de ônibus municipais e
interestaduais; serviços ligados a profissionais autônomos, serviços bancários com a presença
de diversas agências, assim como a presença crescente de comércio informal.

Figura 3. Edificações tombadas na área analisada. Fonte: Adaptação do Mapa de Tombamento (IPUF,1990; Loureiro,
2003).
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Figura 4. Épocas de construções das edificações (Loureiro, 2003).

A Praça XV está no centro do Centro Histórico, com inúmeras edificações tombadas. O
tombamento foi instituído como lei em 1974, através da Lei Municipal n.1.202/74, decreto no
270/86. Dos 10 conjuntos tombados na Área Central de Florianópolis pelo Patrimônio Histórico
e Artístico do Município, 178 edificações pertencem ao conjunto do Centro Histórico, fazendo
com que quase a totalidade das edificações que dão face à praça seja de valor a ser conservado
ou restaurado, ou participa do conjunto de interesse histórico. Ao redor da Praça XV
identificam‐se exemplares representativos de edificações anteriores a 1920 (11 exemplares),
década de 20 (4), 30 (3), 40 (3), 50 (3), 60 (4), 70 (6), de 80(2) e apenas uma edificação construída
depois da década de 90 (Fig. 3, Fig. 4).
Da diversidade de usos ocorrem os fluxos de pedestres e veículos, tanto os de permanência
quanto de deslocamento. Os deslocamentos de pedestres ocorrem com muita intensidade em
direção às ruas exclusivas para pedestres como a Felipe Schmidt, Conselheiro Mafra e Tenente
Silveira, e nos horários comerciais nas demais ruas do entorno. O trafego de veículos ocorre com
mais intensidade nos horários comerciais também.
Para a pesquisa de campo, adaptamos a partir do diagrama de formas apropriação e potenciais
de uso de espaços livres urbanos (Queiroga, 2011) e complementamos com informações de
infraestrutura existentes e especificas para uma praça.
Formas de apropriação constatadas na Praça XV:
1. Eventos formais / informais de iniciativa pública e/ou privada.
1.1. Políticos: passeatas, shows, comícios.
1.2. Culturais: viradas culturais, shows.
1.3. Religiosos: procissões Corpus Christi, paixões de Cristo.
1.4. Recreativos: jogos, festas anuais, festas temáticas.
1.5. Musicais: concertos, shows, carnaval.
1.6. Esportivo‐recreativo: passeatas
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1.7. Comerciais: feiras livres, feiras mistas, banca de revistas, quiosque de alimentação e
ambulantes.
2. Atividades cotidianas (de acordo com a faixa etária).
2.1. Informais (eventuais ou continuas, licitas ou ilícitas): Uso de drogas ilícitas, catadores de
lixo, pedintes, andar a toa, andar com destino, passeios com crianças, passeios com idosos,
passeios com animais, jogos de cartas, de damas, de xadrez e de dominó.
2.2: Formais: vigilância, limpeza de ruas, podas de arvores e manutenção dos canteiros,
distribuição de jornais.
2.3 Comerciais: jornaleiro, catador de lixo, ambulantes de comida, trailers de comida,
flanelinhas, mesas nas calçadas dos bares, camelôs, volantes, jogo do bicho.
3. Infraestrutura. Critério: descrição / estado de conservação ‐ boa (B) ou ruim (R)
3.1. Bancos de madeira e de concreto (R)
3.2. Iluminação: alta e baixa (B)
3.3. Lixeiras: de plástico (B)
3.4. Sanitários público: masculino e feminino com cobrança de taxa para uso (B)
3.5. Telefone público: não encontrado
3.6. Bebedouros: não encontrado
d3.7. Caminhos e passeios em pedra portuguesa (B)
3.8. Palco com pequeno teatro de arena e uma pérgula com caminho de passagem pelo interior
da praça (B).
3.9. Obra de arte: monumentos em homenagem aos heróis mortos na Guerra do Paraguai, além
de bustos de personagens históricos da cidade, como o poeta Cruz e Sousa, o pintor Vítor
Meirelles, o historiador José Boiteux, e o fundador da imprensa no estado, Jerônimo Coelho,
além de placas comemorativas (B).
3.10. Espelho d'água/chafariz: não encontrado.
3.11. Estacionamento: junto à via, de forma linear ao redor da praça.
3.12. Ponto de ônibus: sim
3.13. Ponto de táxi: sim
3.14. Equipamento para prática de exercício físico: não encontrado
3.15. Parque infantil: não encontrado
3.16 Bom conforto ambiental (hidrotérmico, luminoso, sonoro e boa qualidade do ar).
3.17. Composição vegetal diversificada com a presença de árvores frondosas, arbustos,
trepadeiras e forrações com manutenção regular.
4 ‐ Entorno da praça:
4.1. Diversidade de usos: Entre os estabelecimentos ao redor da praça estão diversas edificações
históricas, a grande maioria delas restauradas e em bom estado de conservação mantendo seu
aspecto arquitetônico original, como a Catedral Metropolitana, Palácio Cruz e Sousa – atual
Museu Histórico de Santa Catarina, Correios, Câmera e Cadeia, Galeria de Arte Municipal, e
ainda cafés, farmácias e agências bancárias.
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4.2 Datas das edificações. No entrono imediato a praça, constata‐se edificações de diferentes
épocas de construção, salientando‐se que 30% delas foram construídas até 1920, e todo o
conjunto pertence ao Centro Histórico com legislação municipal de proteção.
5 – Entrevista aos usuários (foram entrevistados 30 pessoas, em horários e períodos diferentes
de dias da semana durante o mês de julho de 2014).
5.1. Idade: 90% possuem mais de 60 anos . Sexo: 95% masculino.
5.2. Local de moradia: diversos bairros de Florianópolis e grande Florianópolis.
5.3. Nível de instrução: 90% nível médio, 10% superior.
5.4. Renda familiar: 90% nível médio e 5% 1º grau e 5 % superior.
5.5. Atividade ocupacional: Trabalhador 10%, Aposentado 90%, Estudante 5% e Desempregado
5%.
5.6. O que faz nos dias de folga? Sai de casa 95% e fica em casa 5%
. Quais atividades: Vê
TV 75%%, Atividades ligadas ao trabalho ou estudo 20% e Leitura 5%.
5.7. Que lugar frequenta? Praça 90%, Cinema 1%, Praia 5% e Shopping 4%.
5.8. Que dia da semana vem à praça? Durante a semana 95% e Sábado 5%.
5.9.Qual período frequenta a praça? Manhã 20%, Tarde 80% e Noite 0%.
5.9. Quanto tempo permanência na praça? Média de 3h.
5.10. Qual é o motivo? Tomar sol 5%, Leitura 5%, Descansar 20%, Caminhar 5%, Levar criança p
brincar 5% e Encontrar amigos/jogar 60%.
5.11. O que mais gosta na praça? Encontrar amigos, conversar, jogar dominó, olhar amigos
jogando dominó, descansar, sombra das árvores, ambiente acolhedor.
5.12. O que acha que podia melhorar na praça? Melhorar limpeza, mau cheiro, carência de
cobertura nas áreas de mesas de dominó, mais conforto na área das mesas, lanchonete com
bebidas e WC, retirada de moradores de rua.
3
3.1

ANÁLISES E RESULTADOS
Entrevistas aos usuários

Os resultados das entrevistas aos usuários da Praça XV mostram que de maneira geral os
usuários se sentem bem e acolhidos no local. Constatamos um grande número de
frequentadores idosos nas áreas de mesas de jogos de salão, todas as mesas estavam completas,
com quatro jogadores e alguns idosos em pé acompanhando o jogo de dominó. Numa tarde de
sol contamos 115 idosos nas mesas perto da catedral e 95 pessoas nos bancos ao redor da velha
figueira. No meio da tarde constatamos a presença de alguns estudantes lanchando ou
conversando. Vários usuários ao redor da figueira permanecem por pouco tempo, havendo uma
grande rotatividade de usuários que apenas descansam, falam ao celular ou conversam.
Encontramos alguns casais jovens de namorados, artesões e mendigos, vendedores ambulantes
descansando, casal com bebê no carrinho, ou mesmo mãe amamentando, pessoas circulando,
varredores de rua, grupos de jovens conversando, entretanto, a maioria são usuários idosos. Os
idosos frequentam o local para encontrar amigos e jogar dominó diariamente nos dias da
semana. Estes passam várias horas na praça, e alguns passam mesmo o dia inteiro. Os idosos
frequentadores assíduos moram em diferentes bairros da cidade e mesmo da região
metropolitana, que chegam à praça de ônibus ou a pé. Encontramos artesões e moradores de
rua que estão na praça há alguns meses. Identificamos três bancas de jornal, uma floricultura e
um sanitário público na praça. A vegetação com árvores frontosas de densa cobertura
proporciona sombra intensa e acolhedora. As vegetações rasteiras e arbustivas não estão bem

2130

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

mantidas e com aspecto de abandono. A limpeza da praça é constante, e encontramos sempre
dois varredores da prefeitura limpando a área, entretanto o mau cheiro em alguns locais da
praça é intenso.
4

CONCLUSÃO

A Praça XV de Novembro fica na planície costeira próxima ao mar, ao pé de uma colina, onde foi
fundada a Vila Nossa Senhora do Desterro pelo bandeirante Francisco Dias Velho em 1662. Hoje
a praça é o coração da cidade, tem a pavimentação em petit pavê reproduzindo um desenho
com motivos do folclore ilhéu, desenhado pelo artista plástico Hassis (pintor brasileiro que
retratou a paisagem natural e humana de Santa Catarina). As informações levantadas de forma
sistemática permitiram o conhecimento da real situação da praça, avaliar o grau de satisfação
(ou insatisfação) da população com relação à mesma; assim como a aquisição de informações
que permitem sugestões para tomada de decisões para essa área pública, consoante com as
necessidades da cidade.
As áreas livres voltadas para a recreação não são presentes. Todavia, apesar da inexistência de
espaços ou equipamentos voltados para a recreação infantil ou para a prática de esportes (como
equipamentos de ginástica ou brinquedos infantis), constata‐se a apropriação dos espaços
existentes para múltiplos usos. A praça atende ao aspecto recreativo mais frequentemente nos
dias de semana, quando a presença do público adulto ou da terceira idade se apropria do espaço
para caminhadas ou mesmo realizando reuniões, e jogos de salão. Em contrapartida, o fator
contemplativo, em detrimento da função recreativa, é muito mais expressivo. Esta constatação
se reflete na segurança que facilita a presença, durante o decorrer da semana, de usuários que
escolhem a praça para passar alguns momentos do dia entre os horários de almoço ou no final
do expediente de trabalho. É frequente a presença de pessoas nos bancos e áreas de estar para
desfrutar da tranquilidade do espaço, da refrescante sombra ou da presença de sol nos dias frios
de inverso ou de vento sul. A imagem da vegetação da praça ameniza o impacto visual das ruas
do entorno tão carentes de arborização. A grande maioria dos usuários frequentes ou eventuais
da praça percebe a praça como um elemento integrador e articulador da paisagem urbana
central da cidade. Constata‐se uma diversidade de pontos de visuais interessantes, claras
indicações de orientação e destinações, sociabilidade e grande diversidade de usos no interior
e entorno da praça. Pela forma que a praça é percebida e apropriada pelos usuários pode‐se
afirmar que esse espaço consegue articular os valores de excepcionalidade, simbolismo,
afetividade e estética.
A praça é um grande referencial simbólico para cidade. A figueira centenária (datada de 1871)
se encontra no jardim central e cujos ramos se estendem por uma grande área proporcionam
sombra e aconchego. A àrvore é tema de versos e poemas, alvo de simpatias e crenças
populares. Além do valor histórico como marco de fundação do povoado original da cidade,
mantém em seu entorno edificações históricas bem conservadas como a Catedral Metropolitana
de Florianópolis, o Palácio Cruz e Sousa (antiga residencial oficial do Governador do Estado de
Santa Catarina, e hoje abriga o Museu Cruz e Sousa), a Casa de Câmara e Cadeia (em
restauração) e outras edificações importantes para a memória do centro urbano. A praça é o
lugar das manifestações e festas populares como festas religiosas, passeatas, carnaval, e feiras
de artesanatos.
Através de observação in loco e entrevistas aos usuários foi possível identificar, sobretudo que
os usos predominantes e a permanência estão relacionados às atividades presentes no entorno
e colaboram para a sustentabilidade ambiental. Esta reflexão sobre a Praça XV permite constatar
que mesmo localizada em área central, ainda mantém uma vitalidade que não é corrente em
outras praças centrais de outras cidades brasileiras. Destaca‐se como uma área publica que
concentra um intenso fluxo de pessoas em diferentes horas do dia. A análise de evolução desse
espaço central e sua inserção urbana atual possibilitou entender as transformações através do
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tempo e certificar a verdadeira apropriação pela sociedade florianopolitana. Assim a presença
desse espaço público na área central é essencial para que os citadinos possam vivenciar seu
tempo de descanso, lazer e estar. A praça XV de Novembro está cumprindo seu papel como local
de encontro, socialização e apropriação.
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ABSTRACT: The present study aims to presente a list of principles and recommendations for
project development of more sustainable squares. Experts testify that cities with a high number
of squares have environmental advantages that are reflected in the reduction of hot flashes,
decreased air pollution, the existence of large areas with access to heatstroke. In this article,
were identified and systematized principles and design recommendations denoting the
sustainable character of a square design, from the point of view of its low environmental impact
and representative spatial quality. The principles and recommendations were organized
according to the topics: 1) Analysis of the context; 2) Program requirements; 3) Habitability; 4)
Drainage Systems; 5) Layout and paving of roads and paths; 6) Vegetation appliance; 7) Types of
vegetation.
Keywords: sustainability, landscaping, public squares.
RESUMO: Este artigo apresentará uma listagem de princípios e recomendações, voltados ao
desenvolvimento de projetos de praças sustentáveis. Especialistas atestam que cidades com
elevado número de praças possuem vantagens ambientais que se refletem na redução das
ondas de calor, na diminuição da poluição atmosférica, na existência de grandes áreas com
acesso à insolação. Neste artigo, serão identificados e sistematizados princípios e
recomendações de projeto que denotam o caráter sustentável de um projeto de praça, do ponto
de vista de seu reduzido impacto ambiental e de sua representativa qualidade espacial. Os
princípios e recomendações foram organizados de acordo com os tópicos: 1) Análise do
contexto; 2) Programa de necessidades; 3) Habitabilidade; 4) Sistemas de drenagem; 5) Traçado
das vias e caminhos; 6) Usos e funções da vegetação; 7) Seleção de espécies.
Palavras‐chave: sustentabilidade, paisagismo, praças.
1

INTRODUÇÃO

Os acontecimentos atuais evidenciam que as mudanças climáticas produzirão um estresse
crescente no ambiente natural e construído das cidades, e criarão novos desafios para a provisão
dos serviços e sistemas urbanos (Braga, 2001). Esta pesquisa se propõe a contribuir com os
desafios enfrentados pela ocupação humana no planeta, objetivando o desenvolvimento de uma
sociedade futura que produza menores danos ambientais. Para tanto, considera que o projeto
de praças promove a sustentabilidade urbana, conjugando princípios e recomendações
específicas. Enquanto alternativas para minimizar impactos, identifica‐se que as praças podem
desempenhar um papel importante em duas escalas: à escala macrorregional, na gestão
ambiental das cidades, e à escala microrregional, na gestão do microclima e da paisagem local
(Rogers, 2001). Especialistas atestam que cidades com elevado número de praças possuem
vantagens ambientais que se refletem na redução das ondas de calor, na diminuição da poluição
atmosférica, na existência de grandes áreas com acesso à insolação (Mascaró, 1987). Rogers
(2001) afirma que uma praça com boa qualidade do ar, temperatura, solo, paisagem, será mais
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apreciada e, conseqüentemente, mais utilizada enquanto espaço público. Lynch (1999) define
que as praças são locais de escape dentro do contexto urbano, onde proporcionar o bem‐estar
dos indivíduos é sua principal função.
2

OBJETIVOS

Parte‐se da proposição de que, para se elevar o desempenho ambiental e a qualidade espacial
das praças inseridas no contexto urbano, no sentido da sustentabilidade, é necessário trabalhar
no âmbito do projeto. Entende‐se que, ao aplicar estratégias mais sustentáveis desde a etapa de
projeto, é possível garantir espaços energeticamente mais eficientes e ambientalmente
responsivos. Neste artigo, serão apresentados princípios e recomendações de projeto que
denotam o caráter sustentável de um projeto de praça, do ponto de vista de seu reduzido
impacto ambiental e de sua representativa qualidade espacial.
3

MÉTODO

O procedimento técnico compreendeu uma pesquisa bibliográfica, que abrangeu a leitura,
análise e interpretação de diferentes fontes. A pesquisa foi realizada a partir de livros, periódicos,
artigos, teses e páginas eletrônicas, produzidos por autores referenciais na área onde se
enquadra o estudo. A partir da pesquisa, elencaram‐se as informações mais relevantes, que
foram selecionadas pela pesquisadora de acordo com a pertinência ao objeto de estudo.
4

RESULTADOS

Neste artigo, os princípios e recomendações foram organizados de acordo com os seguintes
tópicos, conforme descrito a seguir: 1) Análise do contexto; 2) Programa de necessidades; 3)
Habitabilidade; 4) Sistemas de drenagem; 5) Traçado das vias e caminhos; 6) Usos e funções da
vegetação; e 7) Seleção de espécies. Estes tópicos estão diretamente relacionados com o
planejamento eficiente das praças, na medida em que este urbano é a base para a consolidação
das áreas de circulação e dos espaços públicos, possibilitando a disposição eficiente das massas
vegetais nos seus diversos caminhos, ambientes e recantos. Em cada espaço, o projetista deve
tirar partido do potencial paisagístico, buscando variações nos ângulos ao longo dos caminhos,
aumentando a atenção do usuário aos componentes de destaque na paisagem, e facilitando sua
orientação a partir da clareza direcional dos percursos.
4.1

Análise do contexto

A acurada leitura das condicionantes ambientais é prática fundamental para a implantação de
baixo impacto, fornecendo subsídios para o planejamento eficiente dos espaços e permitindo o
máximo desempenho do projeto. Durante o processo de projeto, deve‐se considerar,
inicialmente, as condicionantes naturais, que possibilitam compreender a vocação do local,
respeitar seus limites e tirar proveito de suas potencialidades, tais como: encostas voltadas para
o sol ou para a sombra; grupamentos rochosos; linhas de drenagem (cursos d'água); declives
acentuados; visuais boas ou ruins; alturas, inclinações e acessos das elevações; áreas
encharcadas, áreas suscetíveis à erosão; ventos frios e danosos; ventos quentes; ventos frescos
de verão; ângulo do sol para verão e inverno; áreas sujeitas a enchentes, entre outros (Mascaró,
2008; Reardon, 2011).
A partir de então, analisa‐se a forma pretendida para a implantação, que dependerá da função
que será desempenhada no local. Considera‐se que a forma tem influência direta no conforto
ambiental, visto que interfere diretamente sobre os fluxos de ar e, também, na quantidade de
luz e calor solar recebidos no local (Mascaró, 2008). A próxima questão a ser analisada é
referente à orientação solar: os espaços devem ser orientados, sempre que possível, na extensão
do eixo leste‐oeste, voltados para o norte solar (no hemisfério sul), a fim de maximizar os ganhos
solares. Também, consideram‐se as relações visuais estabelecidas entre a praça e o entorno, que
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influenciarão na definição da distribuição dos espaços. As visuais podem ser enquadradas, servir
como pano de fundo no contexto onde a atividade pretendida ocorrerá, e também configurar
emolduramentos (CHING, 1998). E, por fim, a última questão a ser analisada, na escala da
implantação, é referente aos materiais disponíveis no local, que podem ser aplicados para o
mobiliário e nos elementos paisagísticos (KEELER, 2010).
4.2

Programa de necessidades

A partir da análise do contexto, a fim de que seja realizado o planejamento eficiente do projeto,
deve‐se explicitar o programa de necessidades pretendido para os espaços, partindo‐se do
pressuposto de que os usuários associam as áreas verdes a uma forma valiosa de aproveitar o
tempo, possibilitar a distração da rotina e oportunizar o relaxamento e o prazer estético (Kaplan,
1983). A listagem das possíveis atividades e necessidades dos futuros usuários, a serem
consideradas nos projetos é (Coopermarcus, 1998; Backes, 2010):
Tabela 1: funções de uso para os espaços (Coopermarcus, 1998; Backes, 2010).

Funcional

Estar

Lazer e
recreação

Contemplação

4.3

Barreiras contra ruído;
Barreiras visuais nas divisas com o entorno;
Quebra‐ventos, cercas vivas, bosques;
Circulações (fluxos) de pedestres, escadas e rampas para acessibilidade;
Entrada social, circulação de veículos e vagas de estacionamento;
Espaços para o lazer ao ar livre, com recantos, estar e bancos;
Área para crianças, espaços de recreação (playground);
Área de sombra, com mesas, cadeiras e toldos;
Quiosques, pérgolas, treliças;
Espaço com infraestrutura para jogos, esportes e brincadeiras;
Espaços para refeições e convívio;
Estufas e viveiros de plantas;
Equipamentos meteorológicos: termômetro, relógio de sol, cata‐ventos, etc.
Elementos com água (para ornamentação): chafarizes, bebedouros, fontes, cascatas,
lagos;
Estátuas e esculturas;
Local abrigado dos ventos, destinados à contemplação e ao descanso;
Jardins floridos (contemplação), vasos, floreiras;
Áreas de silêncio.

Habitabilidade

A habitabilidade descreve um conjunto de estratégias bioclimáticas que se caracterizam pelo
máximo aproveitamento dos recursos naturais existentes, objetivando o conforto entre a
temperatura do corpo humano e do ambiente, e a redução de sistemas artificiais de energia
(Lamberts, 1997). Para tanto, antes de iniciar o projeto, é necessário realizar um estudo climático
do local, identificando quais estratégias se mostram mais adequadas para responder,
simultaneamente, à eficiência energética e às necessidades de conforto humano (Keeler, 2010).
Para auxiliar no zoneamento das atividades e no planejamento do traçado urbano, devem‐se
aproveitar as oportunidades oferecidas pelos entorno e realizar a gestão das vantagens e
desvantagens climáticas encontradas no local (Roaf, 2010). As características naturais, como as
formas da topografia, a localização da vegetação, e o fluxo das águas podem ser planejadas para
moldar a temperatura, a insolação, os níveis de umidade e as condições de ventilação (Sattler,
2007). Devem‐se identificar as principais fontes de ruído e locais com perda de privacidade a
partir das áreas vizinhas (como as áreas com concentração de comércio, as vias de fluxo intenso
e os espaços de recreação). Sugere‐se agrupar as áreas, afastando‐as daquelas que necessitem
maior silêncio, e localizar anteparos, cercas vivas e árvores entre as fontes de ruído e os diversos
espaços. As estratégias bioclimáticas para o projeto da implantação são (Moore, 1993; Lamberts,
1997, Mascaró, 2008):

2135

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

Tabela 2: recomendações para a habitabilidade dos espaços.

Princípios

Aquecimento
dos espaços

Resfriamento
dos espaços

Aumento da
umidade

Redução da
umidade

Redução das
correntes de
ar

Aumento das
correntes de
ar
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Recomendações
Enfatizar ao máximo de iluminação natural disponível em uma determinada área.
Dispor as superfícies pavimentadas, preferencialmente em pedra ou alvenaria, nas
encostas voltadas para norte.
Dispor as massas de vegetação nos locais onde se deseja reduzir a perda de calor
durante a noite.
Fornecer, permitir, ou manter clareiras em potencial, ou já existentes, no local.
Prever barreiras para desvio e quebra‐ventos que bloqueiem as correntes de ar frio
tanto com vegetação, cercas ou outros elementos construídos.
Localizar as áreas pavimentadas e terraças no lado norte e remover deste local os
elementos que geram sombra durante o dia.
Utilizar materiais absorventes de calor, como as pedras e a alvenaria.
Utilizar extensivamente as copas das árvores como coberturas aéreas para
sombreamento.
Utilizar trepadeiras em treliças, pergolados e outras coberturas, assim como nas
fachadas norte e leste.
Empregar beirais, treliçados, carramanchões, pérgolas ou as próprias copas das
árvores. (isto protege e torna a área mais fresca durante o dia e aquecida à noite, já
que libera o calor aos poucos).
Aplicar coberturas no solo (gramados ou relvados) preferíveis à superfícies
pavimentadas.
Remover quebra‐ventos que limitem as correntes de ar e as brisas durante os meses
quentes.
Estimular ou aumentar a sobrecarga de áreas com vegetação, que permitem a
evaporação mais lenta da água e aumentam os níveis de umidade devido à
transpiração das plantas.
Adicionar fontes e quedas d’água que aumentem os níveis de umidade do ar. Até
mesmo o som da água aumenta a sensação de frescor e umidade.
Utilizar gramados e vegetação forrageira nas superfícies onde não seja imprescindível
pavimentação.
Maximizar a exposição a radiação solar na praça e reduzir os dispositivos de
sombreamento.
Maximizar as correntes de ar e a ventilação através da praça.
Considerar um sistema de drenagem para as águas de escoamento superficial e da
chuva.
Pavimentar todas as superfícies do solo.
Reduzir as áreas com vegetação, especialmente gramados e espécies forrageiras.
Eliminar os corpos d’água e fontes.
Utilizar quebra‐ventos extensivos (vegetação, formas na topografia, estruturas
construídas).
Utilizar áreas de estar externas que sejam semi abertas, protegidas por elementos
paisagísticos.
Não podar galhos baixos de arbustos ou vegetação de sub‐bosque em áreas
densamente arborizadas.
Escavar e locar as atividades parcialmente abaixo do nível do solo, de forma a utilizar
as contenções em terra para bloquear os ventos.
Remover todos os obstáculos para as brisas frescas e ventos predominantes nas
estações quentes.
Utilizar plantas e moldar a topografia para afunilar e acelerar a passagem das brisas
quentes.
Localizar as atividades em áreas que possuam a máxima exposição aos ventos
refrescantes.
Construir decks e plataformas nas áreas mais expostas às brisas.
Localizar atividades de final de tarde nas depressões com ar fresco ou em vales
inclinados para tirar partido da convecção das correntes de ar.
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4.4

Sistemas de drenagem

Em relação ao manejo das águas, deve‐se considerar que o projeto contribua na redução da
velocidade de escoamento da água, garantindo a filtragem natural, a retenção e a infiltração no
próprio local. Recomenda‐se minimizar superfícies impermeáveis (como áreas pavimentadas,
telhados e caminhos para automóveis), e reter água da chuva (através de pavimentos
permeáveis, caminhos com seixos, valas de infiltração, cisternas, áreas de gramado e
ajardinadas, e canais de retenção) (REARDON, 2011). A preservação dos elementos da paisagem
local também contribui para a manutenção dos fluxos naturais de água no local.
O projeto das calçadas, passeios e praças deve buscar a preservação da permeabilidade do solo,
prevendo pisos permeáveis, a gestão das águas pluviais no próprio local, e privilegiando
superfícies com vegetação. As pavimentações permeáveis são aquelas compostas por
concregramas, intertravados e faixas de gramados ou jardins, juntamente com a arborização no
calçamento urbano. A arborização deve contabilizar uma área mínima adequada aos canteiros
gramados ou vegetados (MASCARÓ, 2008). São uma alternativa sustentável principalmente em
calçadas, passeios, estacionamentos, quadras esportivas e ruas de pouco trafego, já que
requerem maior manutenção do que as pavimentações convencionais e, portanto, possuem
restrição de implementação em situações de tráfego intenso. É importante observar que não são
recomendadas quando a declividade for superior a 20%.
Os córregos, os pântanos e a vegetação existente, além de aumentarem a beleza natural da área,
oferecem recursos para a drenagem, coletam a água da chuva, filtram o escoamento e
reabastecem os lençóis freáticos, desacelerando seu avanço e facilitando a infiltração no solo
(REARDON, 2011). Também, pode‐se reduzir o potencial de erosão durante as movimentações
de terra através da minimização do tempo em que a terra é deixada exposta, em condição
instável. Reardon (2011) apresenta as seguintes recomendações para os sistemas de drenagem:
Tabela 3: recomendações para o sistema de drenagem.

Princípios
Elementos
naturais
Drenagem pre‐
existente
Permeabilidade
Percurso total

Recomendações
Utilizar elementos naturais como recurso de drenagem, que coletem a água da
chuva, filtre o escoamento e reabasteçam os lençóis freáticos. A vegetação realiza
o manejo de modo natural, desacelerando a velocidade da água e facilitando a
infiltração no solo.
Utilizar as redes de drenagem pré‐existentes no terreno como estrutura a partir
da qual se distribui o projeto, uma vez que alterar a topografia implica na redução
dos corpos d’água, devido ao acúmulo de sedimentos nos corpos receptores.
Minimizar as superfícies impermeáveis, realizando o tratamento estratégico de
quantidades menores de escoamento em diferentes áreas da praça a fim de
reduzir a concentração de poluentes.
Definir o deslocamento da água da chuva desde o primeiro contato até o ponto de
descarga, após os tratamentos de descontaminação.

Manter a vegetação existente, particularmente árvores com raízes profundas, também pode
equilibrar os níveis das águas subterrâneas, filtrar nutrientes, atenuar a velocidade dos fluxos,
capturar sedimentos e reduzir as cargas de salinidade do solo (REARDON, 2011). Neste sentido,
importante destacar que a capacidade de retenção de água é determinada pela textura do solo:
solos mais finos possuem melhor capacidade de retenção, devido à maior quantidade de
superfícies de partículas, tendendo a acumular mais água, enquanto solos porosos funcionam
como filtros mais permeáveis (REARDON, 2011).
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Figura 1: imagens ilustrativas.

4.5

Traçado das vias e caminhos

Uma via de qualidade melhora a qualidade de vida de múltiplas formas, aumentando a interação
comunitária, promovendo um ambiente seguro e encorajando as pessoas a caminhar pequenas
distancias (Reardon, 2011). A qualidade de uma via está diretamente associada à sua ambiência,
e às características físicas que tornam sua espacialidade agradável. São elencadas as seguintes
recomendações para integrar a edificação ao entorno (Reardon, 2011; Coopermarcus, 1998;
Alexander, 1977):
Tabela 04: recomendações para o traçado de vias e caminhos.

Princípios

Relação com
o entorno

Qualidade
espacial

Recomendações
Voltar os espaços da praça para as ruas e espaços abertos circundantes, a fim de
potencializar as interações visuais e a segurança.
Evitar cercas e muros altos na divisa com as calçadas, uma vez que estes isolam a
edificação do contato com a vizinhança.
Projetar caminhos de acesso com larguras mínimas;
Conectar os caminhos de acesso às vias locais, observando que formas mais sinuosas
tendem a reduzir a velocidade dos veículos;
Plantar árvores para melhorar a qualidade da calçada e da via em frente à edificação;
Empregar trocas de direção ou larguras variáveis para salvar maciços de árvores,
construções de interesse ou acidentes geográficos;
Tirar partido da sinuosidade para criar áreas de estar contíguas dos caminhos;
Determinar pontos de interesse ao longo dos caminhos;
Conectar diferentes pontos através de caminhos agradáveis e confortáveis;
Dispor áreas de estar, com bancos e mesas, ao longo dos caminhos.

Figura 2: imagens ilustrativas.

4.6

Usos e funções da vegetação

Além de contribuir para o microclima urbano, a relação entre a vegetação e as edificações
estruturam a identidade de um lugar, caracterizando a permeabilidade, a conectividade e os
níveis de sociabilidade entre os habitantes e os espaços paisagísticos (Kaplan, 1981). Enquanto
sua principal contribuição, a vegetação atua sobre os microclimas urbanos, colaborando para o
controle da radiação solar, da temperatura e da umidade do ar, atenuando os extremos
climáticos (Mascaró, 2004; Schanzer, 2003; Sattler, 2003; Valesan, 2009). Também, controla a
ação dos ventos e da chuva e ameniza a poluição do ar. Kehl (2008) afirma que a presença de
vegetação garante a melhoria das características físicas dos solos e da hidrologia urbana, o
aumento da diversidade e quantidade da fauna urbana e contribui com melhorias para o bem‐
estar humano (Souto, 2002; Weingartner, 1990; Valesan, 2009).
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Na seleção das espécies, é fundamental que os projetistas valham‐se dos benefícios formais e
funcionais da vegetação, para além dos parâmetros estéticos. Desta forma, para seleção das
espécies mais adequadas a cada local, Cooper Marcus (1998) sugere que primeiro seja
identificada a função que será desempenhada em cada espaço do projeto, de forma que as
espécies implementadas possam contribuir para potencializar a dinâmica espacial que se deseja
promover naquele espaço. A autora indica que as principais funções que a vegetação pode
desempenhar, e as recomendações de projeto relacionadas são (Coopermarcus, 1998):
Funções
Preservação
Regeneração
Paisagístico
(embelezamento)
Climática
Funcional
Simbólica
Manejo

Recomendações
Identificar as espécies que são nativas do local e, dentre estas, as que ainda podem
ser encontradas no mesmo. Orientar as ações no local de forma a manter
preservadas as características da paisagem originária.
Indicar ações para a regeneração do solo e o replantio de espécies nativas em
locais degradados, necessários para a recomposição da paisagem originária.
Indicar espécies que contribuam para a estética e ao estímulo dos sentidos
humanos, através de suas cores, formas, aromas, sabores.
Indicar espécies que contribuam para o equilíbrio climático, através do controle
das temperaturas, da incidência do sol, dos ventos, e do regime de chuvas.
Indicar espécies que não obstruam os caminhos, que configurem estares e
recantos nas áreas abertas e que demarquem caminhos.
Projetar um marco referencial, ou espaço dotado de um significado especial
(algum sentido histórico ou característica importante, que descaracterizaria o
ambiente caso fosse extinto).
Prever uma área onde se observa a natureza agir. Deixa‐se brotar e crescer
espontaneamente, apenas manejando podas.

Tabela 5: funções da vegetação e as respectivas recomendações de projeto (COOPERMARCUS, 1998).

Considerando estas recomendações, o planejamento da vegetação é iniciado através da
definição de um plano de massas, onde é estudada a configuração da futura paisagem, a partir
das formas, portes, alturas e cores que se desenvolverão. Para cada item do plano, bem como
para seu conjunto, são produzidas alternativas espaciais que, depois de analisadas e
selecionadas, levam a um “esboço” da paisagem final pretendida. Na definição do zoneamento
destas espécies, devem‐se levar em consideração as questões de acessibilidade, a fim de facilitar
o manejo e a utilização destes espaços. As circulações e a composição da vegetação também são
elementos de destaque na qualidade espacial nos espaços públicos já que, nestes, a presença de
elementos construídos é menos representativa. O uso intencional da vegetação também pode
possibilitar o arranjo dos espaços, quais sejam:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A marcação de eixos e visuais;
A relação entre cheios e vazios, através da diferenciação de luz e sombra;
Os quebra‐ventos e barreiras físicas para a radiação solar, a poluição aérea e sonora;
A definição da forma dos ambientes, recantos e áreas de circulação;
A composição espacial, através das diversas colorações e tonalidades;
A diversidade de espécies, garantindo a preservação da biodiversidade no local.

Figura 3: imagens ilustrativas.
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4.7

Seleção de espécies

Na seleção das espécies, a vegetação nativa (adaptadas às condições biológicas específicas de
cada região), costuma ser a mais indicada, por ser mais tolerantes às intemperies, como os altos
índices pluviométricos, os ventos ou a presença de determinadas pragas (Keeler, 2010). Os locais
com vegetação podem estar associados a pontos de parada, e dispostos ao longo dos caminhos
ou de clareiras existentes, proporcionando bem‐estar e descanso, e instigando os habitantes à
exploração do ambiente através de caminhos sinuosos, passagens, elementos ocultos à visão,
entre outros (Sattler et al., 2004). Sugere‐se reduzir a extensão dos gramados e da utilização de
gramas exóticas, com pouca tolerância a seca, aumentando a área de canteiros ajardinados, uma
vez que estes demandam grande manutenção. Pode‐se substituir o gramado por um misto de
forragens com plantas não‐lenhosas e de superfícies permeáveis, como o cascalho, a brita e pisos
com junta verde. Além destas, outras recomendações, elencadas para a proposição da
vegetação, são (ABBUD, 2004, Backes, 2010; Coopermarcus, 2008):
Tabela 6: recomendações para a vegetação (ABBUD, 2004, BACKES, 2010; COOPERMARCUS, 2008).

Arranjo
volumétrico

Estações
variáveis

Elementos
isolados

Composição de
cores
Espécies
aromáticas
Espécies
frutíferas
Espécies com
textura

Estratos
vegetais

Recomendações
Considerar o formato dos maciços; variação de porte; proporção e tensão entre
cheios e vazios; agrupamentos enfileirados, isolados, estreitos, largos, fechados,
abertos ou voltados para alguma visual interessante. Organizar os vazios entre os
espaços de modo que resultem em lugares e não lugares. Uma forma de ampliar
virtualmente o jardim além de seus limites físicos é fazer terminar o gramado numa
seqüência escalonada de arbustos baixos, médios e altos.
Prever espaços sombreados e confortáveis sob a copa das árvores no verão;
ensolarados e quentes no inverno. Os espaços parecerão maiores quando as
árvores perderem as folhas no inverno.
Empregar elementos como uma escultura, uma planta isolada ou um maciço de
plantas. Estes devem permanecer soltos, com muito vazio ao seu redor, de
preferência com iluminação noturna planejada, de modo que possa se tornar ponto
focal do espaço. No posicionamento desses elementos escultóricos são preferíveis
os locais de chegada ou pontos finais nos caminhos.
Diversificar folhagens e florações. Usar pontos isolados de cor quando o jardim for
pensado para ser fruído de perto. Prever as mudanças cromáticas durante as
estações do ano. Considerar maciços homogêneos ou heterogêneos, mas sempre
com contrastes harmônicos.
Considerar espécies cujas fragrâncias sejam exaladas por flores diurnas ou
noturnas, com aromas fortes ou delicados.
Distribuir os volumes vegetais de modo que as frutas atraiam pássaros, insetos,
animais e pessoas. Compor as árvores frutíferas com as demais plantas, sem criar
pomares isolados.
Distribuir diferentes texturas para caracterizar todos os componentes da
vegetação: copas de aspecto grosso, fino, denso, rendilhado ou transparente;
florações abundantes ou esparsas; ramagem e caules grossos, lisos, marmorizados;
raízes aparentes ou não.
Dispor estratos arbóreos, arbustivos e forrações, que influenciam na
permeabilidade física e/ou visual. O estrato arbóreo é aquele em que o observador
atravessa confortavelmente por baixo da folhagem. Já o estrato arbustivo possui
altura um pouco acima ou abaixo da linha visual do observador, dificultando ou
impedindo o livre trânsito. O estrato de forração compõe tapetes pelo chão,
possibilitando ou não que se passe sobre eles.

A partir destas recomendações, conclui‐se que é de fundamental importância o emprego de
espécies vegetais que conjuguem produção e ornamentação, integrando estética com a
produção de alimentos, consorciando frutíferas, hortaliças, plantas nativas espontâneas e
ornamentais, medicinais, aromáticas, melíferas ou atrativas para fauna, e que sejam de floração
ornamental e comestível (Backes, 2010). Deve‐se empregar uma gama de plantas de diferentes
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categorias estruturais, como árvores, arbustos de proteção, arbustos medianos, arbustos baixos,
forragens, gramíneas, trepadeiras, perenes e bulbos (Reardon, 2011). Também se deve priorizar
o emprego de espécies caducifólias, que tem seu uso desejável principalmente em climas com
verões quentes e invernos de temperaturas baixas – no verão, as folhas auxiliam no
sombreamento, enquanto no inverno a queda das folhas permite a absorção dos raios solares
pelo interior da edificação (Mascaró, 2008).

Figura 04: imagens ilustrativas.

5

CONCLUSÕES

A partir da revisão bibliográfica realizada, puderam‐se identificar princípios e recomendações
para os projetos de praças, considerando que estes enderecem, simultaneamente, estética e
funcionalidade, manejo de águas, qualidade do ar, traçado integrado ao contexto local, criação
de habitats biodiversos e paisagismo ecológico. Compreende‐se que a presença de elementos
do ambiente natural, ou da direta relação entre eles e o ambiente construído, caracterizam um
projeto sustentável, não só do ponto de vista de seu desempenho ambiental, mas do benefício
psicológico que promove. Conclui‐se que o projeto de uma praça sustentável possui a
abordagem voltada ao projeto e a construção de paisagens (artificiais), que objetivam produzir
novos ecossistemas que respeitem e se integrem aos originalmente existentes, objetivando
favorecer o crescimento de espécies da flora e fauna local, economizar água e energia, e
empregar métodos naturais de controle.
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ABSTRACT: There are attributes of the cities landscape and the urban setting that qualify the
cities environment. In public spaces, it is believed that the squares improve the quality of life in
many ways, increasing the community interaction, providing an environment with more
courtesy and encouraging people to use the city. This article aims to conduct a literature
research on the spatial quality of cities, with an emphasis on urban public squares, presenting a
set of attributes related to this typology. The technical procedure used was the literature review,
involving the literature, reading, analysis and interpretation of referential authors, who served
as theoretical basis for the results. From the literature research undertaken, it was possible to
identify the importance of public spaces to strengthen civic and citizen awareness. The
attributes listed from the literature review, based on these authors, will be presented in the
development of this article.
Keywords: sustainability, urban landscape, spatial quality, spatial attributes, squares.
RESUMO: Existem atributos da paisagem e da forma do espaço urbano que qualificam o
ambiente das cidades. Em relação aos espaços públicos, acredita‐se que as praças melhoram a
qualidade de vida de múltiplas formas, aumentando a interação comunitária, promovendo um
ambiente com mais urbanidade e encorajando as pessoas a usufruir da cidade. Pretende‐se
realizar uma pesquisa bibliográfica acerca da qualidade espacial das cidades, com ênfase nas
praças públicas urbanas, apresentando um conjunto de atributos relativos à esta tipologia. O
procedimento técnico utilizado foi a pesquisa bibliográfica, envolvendo o levantamento
bibliográfico, leitura, análise e interpretação de autores referenciais, que serviram como
fundamentação teórica para os resultados alcançados. Resultados: A partir da pesquisa
bibliográfica realizada, pôde‐se identificar a importância dos espaços públicos para o
fortalecimento da consciência cívica e cidadã. Os atributos elencados na pesquisa bibliográfica,
a partir destes autores, serão apresentados no desenvolvimento deste artigo.
Palavras‐chave: sustentabilidade, paisagem urbana, qualidade espacial, atributos espaciais,
praças.
1

INTRODUÇÃO

Neste artigo, pretende‐se realizar uma pesquisa bibliográfica acerca da qualidade espacial dos
espaços públicos urbanos, com ênfase em suas praças, apresentando um conjunto de atributos
relativos à esta tipologia. Considera‐se que existem atributos da paisagem e da forma do espaço
urbano que qualificam as cidades e desempenham o papel de distinção e orientação,
possibilitando ao indivíduo movimentar‐se no espaço. Do ponto de vista ambiental, tem‐se que
as praças configuram espaços urbanos onde o terreno permeável e a infraestrutura verde
contribuem para a sustentabilidade. Nelas, a presença de vegetação, drenagem das águas
pluviais, usos do solo, mobiliário e equipamentos, iluminação pública, percursos peatonais,
entre outros, são indispensáveis para atrair a população e garantir a saudabilidade (MASCARÓ,
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1987). Parte‐se do pressuposto de que as cidades com significativo número de praças possuem
vantagens ambientais que se refletem na redução das ondas de calor, na diminuição da poluição
atmosférica, na existência de grandes áreas com acesso à insolação (ROGERS, 2001).
Acredita‐se que uma praça com boa qualidade do ar, temperatura, solo, paisagem, será mais
apreciada e, conseqüentemente, mais utilizada enquanto espaço público, na medida em que
estes atributos, ao promoverem a qualidade espacial, possuem o potencial de acrescentar
urbanidade ao espaço, aproximando e reunindo diferentes grupos sociais. Gehl (2010) afirma
que os espaços públicos sempre serviram como local de encontro, trocas e circulação. Segundo
Sennett (1979), embora tenham perdido em representatividade na sociedade contemporânea
(devido, principalmente, à privatização dos espaços de uso coletivo), sempre foram foco da vida
social ativa. Assim, os espaços públicos urbanos, em especial suas praças, são locais
qualificadores da coletividade, tanto em termos urbanísticos, quanto culturais e sociais.
Dentre as categorias de espaço público, Lynch (1999) define que as praças são locais de escape
no contexto urbano, onde proporcionar o bem‐estar dos indivíduos é o principal objetivo.
Conceitualmente, as praças são espaços públicos urbanos, de uso coletivo, caracterizados pela
organização espacial e intencionalidade do desenho, onde acontecem, nos centros urbanos, os
encontros do cotidiano (LAMAS, 1993). Nas cidades, as praças caracterizam lugares públicos de
permanência, de encontro, de comércio e de circulação, funcionando ainda como palco para
importantes acontecimentos festivos, comemorações e manifestações, onde a arquitetura
assume uma posição de destaque. Diante deste contexto, as praças assumem um sentido
fundamental na vitalidade urbana e no cotidiano dos cidadãos, pelo qual existe uma correlação
óbvia entre a configuração do espaço público e a qualidade de vida. Do ponto de vista cultural,
Mascaró (1987) considera ainda que as praças são locais com configuração singular, de grande
valor simbólico, que possuem caráter de centralidade e sustentam um patrimônio rico em
história e tradição sobre a cidade.
2

OBJETIVOS

Neste artigo, pretende‐se realizar uma pesquisa bibliográficarelativa a autores que, em suas
obras, abordaram a temática dos espaços públicos urbanos e, mais precisamente, das praças,
identificando e descrevendo a contribuição desta tipologia para a promoção da qualidade
espacial urbana. Parte‐se do pressuposto de que a qualidade do espaço urbano está
diretamente relacionada a atributos espaciais que qualificam a ambiência das cidades. Também,
acredita‐se que as praças promovem as relações de sociabilidade, e possuem vantagens
ambientais que contribuem para o bem estar da população. Assim, preocupam‐se os
procedimentos de planejamento da cidade por intermédio de sua forma, onde atributos
espaciais sustentam a análise dos aspectos plásticos das formas arquitetônicas, contribuindo
para o desempenho morfológico da cidade como um todo. No desenvolvimento deste artigo,
será elencado um conjunto de atributos relacionados aos projetos de praças, enquanto objeto
de estudo desta pesquisa, considerando‐se a integração das mesmas ao tecido urbano, bem
como a importância de elementos naturais em sua composição paisagística.
3

MÉTODO

O procedimento técnico utilizado foi a pesquisa bibliográfica, envolvendo o levantamento
bibliográfico, leitura, análise e interpretação de diferentes fontes, que serviram como
fundamentação teórica para os resultados alcançados. Adotou‐se o método de consulta à
documentação, obtendo‐se informações através de fontes secundárias, como livros, periódicos,
artigos, teses e páginas eletrônicas, produzidos por autores referenciais na área onde se
enquadra a pesquisa. Desta forma, esta é considerada uma pesquisa teórico‐conceitual, cujo
delineamento objetivou identificar e sistematizar conceitos.
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4

RESULTADOS

A partir da pesquisa bibliográfica realizada, pôde‐se identificar a importância dos espaços
públicos urbanos, com ênfase em suas praças, para o fortalecimento da consciência cívica e
cidadã. Sua representatividade para a qualidade espacial das cidades dá‐se, também, desde a
perspectiva ambiental, na medida em que as praças contribuem para o equilíbrio climático das
cidades e a preservação de ecossistemas naturais. Os atributos elencados na pesquisa
bibliográfica, de acordo com os autores referenciais estudados, serão apresentados a seguir.
4.1

Atributos espaciais

Os atributos físico‐espaciais estão relacionados a significados, interpretados pelos indivíduos em
função de seus valores e padrões de comportamento. Dentre os autores que teorizam sobre os
atributos dos espaços públicos urbanos e suas praças, destacam‐se as obras de Camillo Sitte,
Kevin Lynch e Christopher Alexander, cujas abordagens teóricas consideram desde as questões
históricas de formação dos espaços públicos até as questões sócio‐espaciais e formais, relativas
ao funcionamento e materialização do urbano. Ao presenciar as mudanças representativas
decorrentes do modernismo, dentre os seculos XIX e XX, estes autores foram pioneiros em tratar
da importância da qualidade espacial dos ambientes urbanos para o bem estar da população.
Devido à relevância de suas produções teóricas para a estruturação de muitos conceitos que
permeiam o planejamento urbano contemporâneo, e também por se tratarem de referencial
teórico estruturado, capaz de oferecer um embasamento para a operacionalização dos
conceitos, o recorte teórico delimitou estes três autores. Também, suas obras vem apoiando e
inspirando o desenvolvimento de inúmeros trabalhos acadêmicos.
4.1.1

Camillo Sitte

A partir e uma abordagem historicista, Sitte (1889) relata a importância da continuidade de
estruturas antigas para o fortalecimento da identidade cultural de cada localidade. Na obra “A
construção das cidades segundo seus princípios artísticos”, publicada em 1889, o autor –
preocupado com o funcionalismo extremo do período – buscou identificar espaços que fizessem
o povo da cidade se sentir como uma “comunidade com raízes” (HARVEY, 1992). A motivação
para sua pesquisa decorreu do fato de que, em função das transformações pós sociedade
industrial, muitas das grandiosas construções monumentais passaram a ser projetadas em
espaços inadequados e terrenos mal fracionados (SITTE, 1889). Assim, suas idéias podem ser
entendidas como uma reação à comercialização, ao racionalismo utilitário e às fragmentações
decorrentes das concepções iniciais do urbanismo moderno (HARVEY, 1992).
Em sua obra, verifica‐se um empenho em pesquisar, a fundo, uma série de praças antigas e
antigos conjuntos urbanos, identificando as causas de seus belos efeitos: o autor analisa a cidade
antiga, concentrando‐se no estudo de um conjunto de praças públicas européias, a partir das
quais descreve os atributos que qualificam espacialmente estas praças. Seu objetivo era
identificar os atributos cujo arranjo espacial garantiria a obtenção de resultados notáveis, a fim
de orientar o desenvolvimento de futuros projetos. De acordo com suas análises, a praça, na
cidade tradicional, bem como a rua, estabelece estreita relação do vazio (espaço de
permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as fachadas, organizando o cenário
urbano (SITTE, 1993). Para Sitte (1992), a qualidade de um traçado estaria diretamente
relacionada ao dimensionamento adequado dos espaços, à relação físico‐visual entre os espaços
públicos e privados, e à relação de cheios e vazios entre as edificações e o traçado urbano. Ele
cita os momentos no tempo histórico de formação das praças da seguinte forma:
1. Na civilização grega, a ágora constituia a principal praça, o lugar de encontro dos cidadãos.
Seu conjunto (pátio aberto circundado por edifícios públicos e administrativos) conformava
o centro sócio‐político. De semelhante forma, para a civilização romana, a praça do fórum
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desempenhava um papel central na vida cívica da urbs. Era um espaço delimitado por
edificações com fins institucionais, religiosos ou comerciais (CALDEIRA, 2007).
2. Posteriormente, na Idade Média e na Renascença, as praças, ricamente adornadas,
tornaram‐se o orgulho e a alegria de toda cidade independente. Nelas, concentrava‐se o
movimento popular, tinham lugar as festas públicas, organizavam‐se as exibições,
empreendiam‐se cerimônias oficiais, anunciavam‐se leis, e realizavam‐se eventos coletivos.
3. No urbanismo moderno, a relação entre os espaços vazios e construídos sofreu uma
inversão. Outrora, o espaço público (ruas e praças) formava um conjunto coeso e de efeito
calculado – tudo o que fosse oblíquo ou feio permanecia invisível no interior das áreas
construídas. No urbanismo moderno, toda sobra irregular, na disposição das construções ou
entre um conjunto de ruas, passou a ser designado por praça.

Figura 1: forum romano e ágora grego (imagens ilustrativas).

Com a finalidade de rever os conceitos urbanísticos do período, e resgatar as características
tradicionais que simbolizavam a qualidade do urbano, Sitte (1889) estruturou sua reflexão
teórica. Segundo ele, um dos atributos espaciais relativos às praças é a largura das vias que
chegam até elas, uma vez que esta relação proporcional, entre as praças e o traçado urbano,
caracteriza a escala humana. O autor relata que as estreitas vielas das cidades antigas
comportavam pequenas praças, já a largura colossal das vias contemporâneas exige espaços
gigantescos, nos quais as praças de vastas dimensões existem quase unicamente como lugar de
passagem, sem causar, de fato, o efeito integrador de uma praça voltada à escala do pedestre.
Sem uma relação proporcional entre praça e traçado, a intensidade da vida pública é
enfraquecida. Ainda em relação ao traçado, Sitte (1889) descreve que os trajetos retilíneos são
produto de uma concepção espacial que pressupõe a correlação lógica dos atos, a eliminação
do acaso e da surpresa, e a redução de variações no sistema; já os trajetos sinuosos,
caracteristicos dos espaços urbanos antigos, são o tipo de organização espacial que possibilita
maior fruição nos percursos, supreendendo as pessoas em cada nova curva (ARGAN, 1995).
Analisando a relação entre a praça e as edificações adjacentes, sob o aspecto da forma, Sitte
(1889) identifica que a relação proporcional entre praça e edificações é um atributo de grande
importância. Uma praça demasiado pequena não propicia a revelação de todo o efeito das
construções monumentais circundantes; em contrapartida, uma praça grande demais não causa
um efeito representativo, pois mesmo a construção mais imponente terá uma aparência
diminuta em relação à ela. Assim, a altura do edifício (medida do nível da praça à cornija mais
alta do edifício) deve encontrar‐se em relação proporcional com as dimensões da praça, medida
perpendicularmente à fachada do edifício. Ainda em relação à proporção entre praça e
edificações, Sitte (1889) define duas categorias: as praças de profundidade e as de largura. As
praças de profundidade tem efeito quando o edifício principal está ao fundo, em um dos lados
mais estreitos da praça, e apresenta uma dimensão similar à mesma, ou seja, maior em altura
do que em largura (como costuma ser o caso das fachadas de igreja). Por outro lado, uma praça
diante de um edifício em cujas dimensões predomina a largura (característica típica de
prefeituras, por exemplo) deve manter uma forma correspondente, portanto mais larga.
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4.1.2

Kevin Lynch

Em sua obra “A Imagem da Cidade”, Lynch (2011) descreve os atributos que estruturam a forma
urbana e a maneira como as pessoas percebem a cidade e suas partes constituintes. Nela, o
autor apresenta o conceito de “imagem ambiental”, definindo‐o como um conjunto de
sensações apreendidas quando indivíduos diferentes compartilham experiências perceptivas e,
coletivamente, tendem a formar imagens mentais semelhantes. De acordo com Lynch (2011),
do somatório de percepções individuais ter‐se‐ia um entendimento coletivo quanto aos
atributos que caracterizam determinado espaço, criando um “imaginário coletivo” relativo
àquele espaço. De acordo com sua abordagem, o espaço urbano é apreendido pela estrutura
física (tem direção, área, forma, padrão, volume e distância), e possui atributos que podem ser
mapeados e, portanto, captados pelos sentidos humanos (HARVEY, 1992). Deve‐se a ele a
descoberta do significado psicológico do ambiente urbano e, mais precisamente, dos atributos
espaciais que o compõem.
Lynch (2011) considera a acessibilidade como um dos principais atributos para o
estabelecimento das práticas de sociabilidade no espaço urbano, cuja “abertura” ou
“receptividade” resulta na variedade de práticas e atitudes que podem coexistir. O autor afirma
que espaços bem conectados tendem a facilitar o deslocamento, e identifica o predomínio visual
do sistema viário para a distinção e orientação do observador, descrevendo sua importância na
organização do todo da cidade. Assim, a acessibilidade pode ser entendida em termos da
distância, da quantidade de espaço disponível para realização de atividades e da existência de
barreiras físicas.
De acordo com Lynch (2011), a qualidade do espaço urbano também pressupõe o atributo de
identidade (o reconhecimento visual e o significado – prático ou emocional – que distingue
determinada forma urbana de outras). O autor defende a importância da identidade da forma
urbana e a clareza de sua posição, afirmando que sua diferenciação, em relação à outras partes
do tecido urbano, possibilita ao indivíduo atuar dentro do espaço na medida de suas
necessidades, conduzindo‐o ao destino desejado. Assim, as formas do tecido devem ser
propostas de modo que exista unidade entre as múltiplas características do espaço: dia e noite,
inverno e verão, proximidade e distância, estática e movimento, atenção e distração. Lynch
(2011) afirma que as pessoas costumam contar com a presença de outros, e com atributos
espaciais, para se deslocarem no espaço. No processo de orientação, o elo estratégico é a
imagem ambiental formada pelo observador, produto tanto da sensação imediata quanto da
lembrança de experiências passadas, que contribuem para interpretar as informações e orientar
a ação presente, caracterizando a identidade.
Outro atributo relativo aos espaços é a legibilidade, determinada pela existência de figuras
dominantes e planos de fundo extensos, pontos focais e um tecido conectivo, onde cada parte
é facilmente identificável, e está ligada ao todo de maneira inequívoca, criando um sistema
hierárquico a partir de uma sequência de eventos (LYNCH, 2011). Gehl (2010) sugere evitar a
existência de vazios urbanos, e projetar os espaços públicos considerando a escala humana,
concentrando o fluxo de pedestres e de atividades no nível do solo (evitando áreas e passagens
elevadas ou rebaixadas) e prevendo muitas portas entre o espaço público e o interior das
edificações, a fim de garantir segurança e integração. Desta forma, o modelo total será
percebido a partir da organização dos componentes no tecido urbano: a localização de marcos,
a criação ou o estabelecimento dos pontos nodais, o desenvolvimento de uma hierarquia visual
dos caminhos, o estabelecimento de unidades temáticas para os setores. De acordo com Lynch
(2011), os cinco componentes estruturais para a legibilidade do espaço urbano, aplicáveis ao
contexto de praças, são:
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As vias, ou caminhos, são os canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de
modo habitual, ocasional ou potencial. As pessoas se orientam no espaço, em grande parte,
segundo a principal afluência de fluxos. Assim, é uma necessidade lógica que os percursos, uma vez
identificáveis, tenham continuidade, de forma que a concentração de atividades gere uma imagem
Vias ou
ambiental clara na mente do observador. De acordo com Lynch (2011), as vias com origem e destino
caminhos
bem definidos possuem identidade mais forte, garantindo ao observador o senso de orientação (as
pessoas gostam de saber de onde surgem e para onde levam os caminhos). Para facilitar a
orientação, o autor sugere a diferenciação do início‐meio‐fim da via (através de mudanças de
direção, marcos, limites espaciais, etc.).
Os limites são os componentes representados, geralmente, pela fronteira entre duas áreas ou
setores, e caracterizados por distintas ambiências entre si. São estruturas limítrofes que, devido a
características organizacionais, conferem unidade a diferentes áreas. Funcionam como referências
situadas nas fronteiras entre áreas de características diferentes. Podem ser contínuos ou
Limites
fragmentários (apenas perceptíveis em alguns pontos). Ainda que a continuidade e a delimitação
sejam cruciais, os limites não devem ser, necessariamente, impenetráveis. Muitos limites são mais
interfaces do que propriamente barreiras, e é interessante estudar as diferenças de tais efeitos na
integração espacial, reforçadas por aspectos de fronteira.
Os setores são áreas com extensão bidimensional reconhecível por possuírem características
comuns que as identificam. São áreas relativamente extensas, que podem estar organizados do
Setores
ponto de vista interno (homogeneidade interna) e, ocasionalmente, servirem de referência externa.
As características físicas que determinam os setores são continuidades temáticas, que podem
consistir em textura, forma, diferenciações na topografia, etc.
Os pontos nodais são pontos estratégicos, com significativa importância funcional (típicas junções
de caminhos, ou concentrações de atividades com alguma característica em comum). Quando as
decisões quanto à direção a ser percorrida são tomadas nas junções dos caminhos, as pessoas
Pontos
reforçam a atenção em tais locais, evidenciando a importância de clareza perceptiva em tais
nodais
localizações. Para a segurança emocional e para a eficiência funcional dos percursos, é importante
que as sequências sejam contínuas, sem grandes interrupções, embora possa haver um
adensamento de pontos nodais em determinadas áreas.
Os marcos são pontos de referência perceptíveis desde as áreas externas à paisagem, são
componentes físicos de porte significativo (variantes em altura ou constituição) que contribuem
para a orientação do observador. Sua característica‐chave é a originalidade, um aspecto que é
memorável ou único no contexto. Podem ter uma forma clara, de fácil identificação, contrastar com
o cenário de fundo ou localizarem‐se espacialmente num ponto de destaque. Uma sequência de
Marcos
marcos, na qual um antecipa ao próximo, orientando o percurso do observador, configura‐se como
uma forma‐modelo de deslocamento das pessoas no espaço, uma vez que a sequência facilita o
reconhecimento e a memorização. O predomínio visual pode fixar os componentes como marcos
de duas maneiras distintas: tornando o componente visível a partir de muitos outros locais, ou
criando um contraste local com os componentes circundantes.
Tabela 1: componentes estruturais para a legibilidade do tecido urbano (LYNCH, 2011).

A partir da organização destes componentes, torna‐se possível planejar a disposição eficiente
do mobiliário urbano, da infraestrutura e das massas vegetais nos diversos caminhos, ambientes
e recantos das praças. Do ponto de vista de sua ambiência, a qualidade das praças está
diretamente associada à presença de elementos físicos (infraestrutura, equipamentos e
mobiliário urbano) que tornam sua espacialidade agradável. O projeto dos percursos externos e
internos à praça (caminhos, vias, calçadas e passeios) deve prever franca acessibilidade aos
pedestres, e acessibilidade secundária para transportes, ciclovias, bicicletários e áreas de
descarga próximas às zonas de serviço. Em cada ambiente, o projetista deve tirar partido do
potencial paisagístico, buscando variações nos ângulos ao longo dos caminhos, aumentando a
atenção do usuário com os componentes de destaque na paisagem, e facilitando sua orientação
a partir da clareza direcional dos percursos (ABBUD, 2007). Os cinco componentes estruturais
para a legibilidade do espaço urbano, aplicáveis ao contexto de praças, podem ser ilustrados da
seguinte forma:
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Figura 2: componentes estruturais para a legibilidade do tecido urbano (LYNCH, 2011).
O contraste entre os espaços pode dar‐se em relação ao entorno imediatamente visível ou à
experiência do observador a partir de uma interrupção abrupta no percurso; ou do contraste
Nitidez dos
entre superfície, forma, intensidade, complexidade, tamanho, uso, localização. Quando
limites
aumenta o conhecimento dos limites espaciais, os observadores dependem menos de
continuidades físicas volumosas para perceberem a organização do todo.
Simplicidade da
As formas que possuem clareza e simplicidade, tanto em sentido geométrico quanto na
forma
delimitação de suas partes, são mais facilmente identificadas.
A continuação de limites ou superfícies; a repetição de um intervalo rítmico; a similaridade,
Continuidade
analogia ou harmonia (de superfície, forma ou uso) são atributos que facilitam a percepção
de uma realidade física complexa como sendo única.
O predomínio de uma parte sobre as outras, em decorrência do tamanho, da intensidade ou
Predomínio
da centralidade, resulta na leitura desta parte em relação ao conjunto.
A alta visibilidade das conexões e a relação clara entre as partes são estratégicos para o
Clareza de junção
entendimento do conjunto.
As assimetrias, gradientes e referências radiais que diferenciam uma extremidade da outra,
Diferenciação
ou que diferenciam um lado do outro, ou uma direção da outra, são extremamente usadas
direcional
na estruturação dos espaços públicos.
Os atributos que facilitam a apreensão do todo, tanto concreta quanto simbolicamente, são:
transparências; sobreposições; vistas e panoramas que aumentam a profundidade de visão;
Alcance visual
elementos de articulação (que definem visualmente o espaço); concavidades (que expõem
objetos mais distantes ao campo visual); etc.
Os artifícios que, através dos sentidos visuais, tornam sensível o observador ao seu próprio
Consciência do
movimento, podem ser: a experiência perspectiva de um percurso, a continuidade ou
movimento
mudança de direção, a visibilidade do intervalo entre distâncias.
As sequencias espaciais podem ser uma sucessão formal de espaço, textura, movimento, luz
Séries temporais
ou silhueta. São percebidas com o passar do tempo, incluindo tanto as ligações simples
(ambiente por ambiente), ou as séries ritmadas ou gradativas.
Os significados e associações, sejam sociais, históricos, funcionais, econômicos ou
Nomes e
individuais, reforçam as sugestões de identidade ou de estrutura que podem estar latentes
significados
na forma física. Os nomes, por exemplo, são importantes para a cristalização da identidade.
Tabela 2: atributos formais para a estrutura e identidade do tecido urbano (LYNCH, 2011).
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Por fim, Lynch (2011) descreve que as vias e caminhos mais indicados, na composição espacial
das praças, são aqueles que margeiam a vegetação, pois facilitam a manutenção e evitam
segregar o espaço destinado às áreas verdes (BACKES, 2004). Já as áreas de recreação e os
espaços de convívio devem ter ambientes diversificados (ensolarados, sombreados, tranquilos,
agitados, etc), favorecendo o contato e a vida social. De acordo com Backes (2004), os acessos,
bem como suas diferentes funções, devem passar por um processo de hierarquização: os
caminhos funcionais e de serviço devem receber o tratamento de pisos confortáveis, resistentes
e seguros, enquanto os caminhos de lazer ou recreação podem ser traçados com maior
sinuosidade, conduzindo a uma apreciação visual dos pontos em destaque. Os atributos de
acessibilidade, identidade e legibilidade, descritos por Lynch (2011), podem ser detalhados de
acordo com as características espaciais na Tabela 2.
4.1.3

Christopher Alexander

Alexander et al. (1977) na obra “A Pattern Language” (Uma Linguagem de Padrões)1,
caracterizam atributos espaciais que reforçam o papel da forma urbana em si. Na obra, os
autores listam um conjunto de 253 padrões aplicáveis a projetos arquitetônicos e urbanísticos,
objetivando à qualidade espacial urbana. Cada padrão descreve um problema recorrente e, a
seguir, sua solução, de tal maneira que esta solução possa ser replicável em diferentes projetos.
Em cada descrição, os autores citam uma sequencia de padrões relacionados, de maneira que,
para cada problema de projeto, há um conjunto de soluções adequadas à sua resolução, a partir
de múltiplas combinações (MOEHLECKE, 2008). Considerando‐se o objeto de estudo, realizou‐
se uma revisão dos 253 padrões, identificando aqueles padrões cujos atributos são aplicáveis ao
contexto das praças. Assim, a seleção concentrou‐se no grupamento de padrões do 119 ao 126
que, na classificação proposta pelos autores, abordam a escala de praças e espaços públicos.
Alguns poucos foram selecionados em outros grupamentos. Os padrões selecionados serão
descritos a seguir, de forma sintética em relação ao detalhamento apresentado na obra original
(ALEXANDER et al., 1977).
Padrão
102
Family of entrances
Conjunto de acessos

Descrição do padrão
Considera que, quando uma pessoa chega num complexo de edificações desconhecido,
há grande chance de possuir dificuldades de orientação. Assim, é fundamental garantir a
clareza imediata de acessos às edificações, locando as entradas agrupadas, próximas
umas às outras e/ou orientadas para o mesmo espaço central.

106
Positive outdoor
space
Espaço exterior
positivo

Refere‐se à geometrização do espaço exterior, recomendando tornar positivos
(convexos) todos os espaços exteriores aos edifícios, dando‐lhes certo grau de
delimitação a fim de favorecer sua identificação enquanto lugar. É considerado um
espaço positivo aquele que se encontra delimitado pelas edificações circundantes, de
forma que seus limites pareçam conectados, com forte contiguidade.

114
Hierarchy of open
space
Hierarquia de espaços
públicos

Nos espaços públicos, as pessoas tentam, por vezes, encontrar um local onde possam se
sentir protegidas, de onde possam observar o movimento. Noutras vezes, buscam
espaços para interagir com outras pessoas. Essencialmente, qualquer lugar onde as
pessoas se sintam confortáveis possui: um espaço mais intimista, onde se possa admirar
um jardim, por exemplo; e um espaço mais amplo, aberto para grandes visuais. É
interessante que haja um gradiente de usos entre estes dois extremos.
A forma de um caminho somente parecerá correta se for naturalmente compatível com
o processo de caminhar. Assim, inicialmente definem‐se os pontos de parada e de
interesse (pontos nodais) no espaço, para então estabelecer os caminhos de conexão
entre eles. Estes caminhos podem ser estreitos, ou suavemente sinuosos nos trechos de
menor fluxo. Os pontos nodais não devem distar mais de 100m uns dos outros.

120
Paths and goals
Caminhos e metas

1
Nesta obra, a apresentação dos padrões se dá numa escala gradual de abrangência, que vai desde aspectos
urbanísticos até detalhamentos construtivos, ou seja, são apresentados do amplo ao específico (iniciando por regiões,
cidades, bairros, grupamentos de edificações, edificações isoladas e finalizando nos detalhamentos construtivos).
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Padrão
121
Path shape
Forma do percurso
122
Building fronts
Frentes dos edifícios
123
Pedestrian density
Densidade de
pedestres
124
Activity pockets
Bolsões de atividades
126
Something roughly in
the middle
Elemento central
164
Street Windows
Janelas para a rua

Descrição do padrão
Considera as ruas como um local de permanência, que devem ser tratadas, em projeto,
como lugares para estar. As ruas não devem ser apenas canais de circulação – é
importante que elas possam reter as pessoas por mais tempo, favorecendo a vida
pública. A estratégia seria alargar a rua em alguma parte de seu trajeto, para permitir
áreas mais generosas, formando um ambiente de permanência.
Descreve que os recuos frontais dos edifícios enfraquecem o caráter da rua enquanto
espaço de socialização, prejudicando a relação direta público/privado. Assim, defende
que as fachadas dos edifícios não só sejam posicionadas nos limites do espaço público,
mas que tenham quantidade suficiente de aberturas para este espaço.
Faz uma correlação entre as dimensões da praça e a presença de pessoas, demostrando
que, quanto maior a relação área x pessoa, maiores as chances de o espaço parecer vazio.
Embora os autores saibam que o superdimensionamento de um espaço não é a única
resposta para se compreender sua desertificação, eles afirmam que é um fator influente.
Sugerem que se tenha como parâmetro uma área entre 14 a 28m²/pessoa.
Sugere que se estabeleçam bolsões de atividades nas principais vias de acesso. Isso faz
com que as pessoas tenham que passar por estas atividades, o que torna o simples rito
de passagem um encontro naturalmente ocasionado, estimulando as pessoas a parar e
se envolverem com o que está acontecendo.
Alega que as pessoas costumam escolher, para permanecer, lugares onde há algum
elemento fixo que lhes sirva de apoio ou referência. Destaca que espaços públicos de
maiores dimensões podem ficar vazios no centro se não houver algo que auxilie a fixar
as pessoas. Assim, sugere‐se a colocação de bancos, árvores, esculturas, postes, fontes,
etc, nos caminhos de passage naturalmente definidos pelas pessoas.
As janelas proporcionam integração visual entre o interior das edificações e o espaço
público, garantindo a relação entre dentro e fora. Se a finalidade for a permeabilidade
visual dos espaços, as aberturas devem ser posicionadas nos locais onde as pessoas
costumem circular, onde normalmente costumam parar e observar o movimento.

241
Sugere a distribuição de assentos ao ar livre, que estejam voltados para onde ocorrem as
Seat spots
atividades, e de onde se aproveite o melhor das condições climáticas locais.
Locais para sentar
Tabela 3: atributos formais para a imaginabilidade do tecido urbano (ALEXANDER et al., 1977)

5

CONCLUSÕES

Este artigo apresentou a síntese da pesquisa bibliográfica realizada, que objetivou estabelecer
um paralelo teórico‐conceitual entre diferentes autores, considerando‐se o objeto de estudo de
praças. A partir da pesquisa, pôde‐se compreender como são abordados os atributos que
garantem a qualidade espacial dos espaços públicos urbanos: Sitte defende o resgate de
atributos antigos na formação dos espaços públicos contemporâneos, a partir da relação
proporcional entre praças e traçado urbano, e entre praça e edificações; Lynch apresenta o
conceito de imagem ambiental e um conjunto de componentes físicos que podem ser mapeados
no tecido urbano, de forma a estabelecer as relações de acessibilidade, identidade e legibilidade
entre os diferentes espaços públicos; Alexander et. al. listam um conjunto de padrões aplicáveis
a projetos arquitetônicos e urbanísticos, objetivando à qualidade espacial urbana, dos quais a
pesquisa destacou aqueles relativos ao objeto de estudo selecionado.
Com os atributos elencados na pesquisa bibliográfica realizada, pretende‐se contribuir para o
desenvolvimento de futuros projetos. Acredita‐se que as praças, enquanto locus da
sociabilidade urbana, constituem espaços em potencial para o sentido de pertencimento dos
habitantes às cidades, reforçando os atributos espaciais e as características formais que fazem
delas um espaço público referencial para a qualidade de vida. Do ponto de vista ambiental,
compreende‐se que a presença de elementos do ambiente natural, ou da direta relação entre
eles e o ambiente construído, qualificam espacialmente os projetos, não só do ponto de vista
do desempenho ambiental, mas também do benefício psicológico que promovem. Pretende‐se
que os projetos, desenvolvidos a partir desta perspectiva, enderecem, simultaneamente,
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estética e funcionalidade, manejo de águas, qualidade do ar, traçado integrado ao contexto
local, criação de habitats biodiversos e paisagismo ecológico, fortalecendo a apropriação
coletiva do domínio público através da qualificação do tecido urbano.
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ABSTRACT: This research aimed to identify how private open spaces are treated by the archi‐
tects: if as residual or as architectural design element space. It was chosen, as a case study, the
city of Colatina (ES, Brazil). The goal was to diagnose how the architects, working in Colatina,
plan such open spaces, on the assumption that they are a result of legal restrictions and do not
constitute essential elements of architectural composition of party or possessing any qualitative
function to the building or its surroundings. The methodology consisted in mapping major sub‐
divisions, the analysis of the planning legislation, and the elaboration of a questionnaire, which
addresses issues related to professional actions regarding the free spaces on the issues imposed
by urban legislation, intentions and influence of sustainability decisions by customer choice. The
responses obtained permit to conclude that most plans clearances between legal determina‐
tions, while indicating concern in the issue of sustainability.
Keywords: private open space, urban legislation, permeability.
RESUMO: Esta pesquisa buscou identificar como os espaços livres privados são tratados pelos
arquitetos: se como espaço residual ou como elemento projetual. Usou‐se como estudo de caso
a cidade de Colatina (ES, Brasil). O objetivo foi diagnosticar como os arquitetos, atuantes em
Colatina, planejam tais espaços livres, partindo da hipótese de que são resultantes de
condicionantes legais e não constituem elementos de composição do partido arquitetônico
essenciais ou possuidores de alguma função qualitativa para a edificação ou seu entorno. A
metodologia consistiu no mapeamento dos principais loteamentos, na análise da legislação
urbanística, e na elaboração de um questionário, que aborda questões relacionadas à atuação
profissional referente aos espaços livres quanto às questões impostas pela legislação
urbanística, intenções de sustentabilidade e influência das decisões por escolhas dos clientes.
As respostas obtidas possibilitaram concluir que a maioria planeja os espaços livres em função
das determinações legais, embora indiquem preocupação no quesito de sustentabilidade.
Palavras‐chave: espaço livre privado, legislação urbanística, permeabilidade.
1

INTRODUÇÃO

Colatina é uma cidade da região noroeste do estado do Espírito Santo (Fig. 1) que se desenvolve
seguindo as margens do Rio Doce entre uma cadeia de montanhas (Fig. 2), com população
estimada de 121 mil habitantes e área da unidade territorial de 1.416 Km² (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).
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Figura 1. Localização de Colatina. Fonte: Prefeitura Municipal de Colatina (2014)

Figura 2. Foto panorâmica da cidade de Colatina. Fonte: Maraeliza Penitente Poleze (2014)

Conforme Campos Junior (2004), a formação histórica de Colatina, de certa maneira, facilitou o
surgimento de grandes loteamentos. Seus primeiros habitantes foram os índios Botocudos e,
após muitas tentativas de colonização pelos imigrantes europeus, que em 1891 fundaram a Vila
de Colatina, a cidade passou a integrar a região de Linhares. Foram várias as disputas políticas e
geográficas até a emancipação, em 1921. Nesse período, grande parte do território pertencia a
poucas famílias, produtoras de café, que detinham influência política e econômica na região, e
hoje seus descendentes vendem as propriedades ou parcelam em lotes urbanos (Fig. 3),
localizados em grande parte nas bordas da cidade consolidada.

Figura 3. Loteamentos recentes. Fonte: Prefeitura Municipal de Colatina e Google Maps (Montagem dos autores)

Nas áreas de expansão urbana de Colatina, que seguem o modelo predominante de ocupação
horizontal, dispersa e linear de baixa densidade, a proliferação de loteamentos sobrecarrega a
rede de infraestrutura viária e de serviços existentes na cidade, já que muitas vezes não contam
com áreas para equipamentos urbanos e comunitários (educação, cultura, saúde e lazer),
acessos consolidados, linhas de transportes públicos, serviços de comércio local e saneamento
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básico. Para Maricato (2012, p. 69), “um empreendimento mal localizado gera desperdícios, pois
a extensão das redes e equipamentos urbanos para lugares não urbanizados impõe um alto
preço ao conjunto da sociedade, que financia seus custos.” Além disso, este tipo de ocupação
não incentiva a valorização dos espaços livres públicos e privados, e dificulta o entendimento
dos mesmos como sistema. Para Campos (2011, p. 13), “entende‐se como sistema de espaços
livres (SEL) urbanos os elementos e as relações que organizam e estruturam o conjunto de todos
os espaços livres de um determinado recorte urbano.”
M’Ikiugu et al (2011) consideram que a qualidade de vida dos centros urbanos está relacionada
à qualidade ambiental manifestada nos seus espaços livres. E uma cidade desprovida de espaços
livres, em termos de quantidade e qualidade, pode tornar‐se uma selva de pedra ou uma cidade
vulnerável a poluição, calamidades e baixo índice de habitabilidade. Os autores ainda afirmam
que a urbanização acelerada contribui para a fragmentação da paisagem e que nos países em
desenvolvimento, o alto crescimento populacional e a migração campo‐cidade, geram um
quadro em que a intervenção municipal, geralmente, limita‐se ao planejamento de ruas. E, neste
cenário no qual o espaço livre recebe pouca atenção, Mendonça (2011) defende que é
importante que haja um planejamento prévio para estabelecer a relação entre os espaços livres
e conformar um sistema articulado na malha.
Em se tratando de espaços livres, vale ressaltar que a conexão física não é a única forma de
relação entre eles. Os vários fragmentos de espaços livres permeáveis e vegetados constituem
um importante serviço ambiental para a cidade. E, para Scalise (2001, p.27), “O urbano se
constrói não só da massa edificada, mas da relação entre áreas edificadas e áreas livres (de
comunicação e de encontro, nas mais variadas concepções, funções, formas e escalas) e da
relação de contiguidade dos espaços livres entre si”. Contudo esse pensamento não exclui a
responsabilidade do Poder Público de criar diretrizes para que a legislação privilegie o
planejamento e não tanto o projeto. Os instrumentos de controle urbano, definidos pelo Plano
Diretor Municipal, limitam‐se a restringir o desenho das edificações e não garantem a qualidade
espacial da cidade. Dessa maneira, os espaços livres, segundo Tardin (2008, p. 53), “são
frequentemente o que ‘sobra’, seja como restos da construção de vias, como reservas de
mercado de espaços urbanizáveis, como restos ‘sem valor’ dos assentamentos, como campos
agrícolas improdutivos, entre outros”. Podem ser acrescentados nesta lista os espaços privados
intralotes resultantes dos afastamentos obrigatórios exigidos pela legislação urbanística.
Os espaços livres privados pertencem a áreas particulares, cujo acesso é restrito e condicionado
à permissão dos proprietários. Tais espaços podem ser considerados um subsistema inserido no
SEL (sistema de espaços livres) urbanos, e têm uma relação intrínseca com a massa edificada.
Sua forma e dimensão variam conforme a adequação de necessidades e as transformações são
constantes: diminuição do jardim frontal, transformação de quintais em áreas de convívio,
pavimentação para garagens, construção de anexos às residências sobre os recuos frontais,
laterais e de fundos do lote.
Os quintais, antes grandes e arborizados, com hortas ao fundo, reduzem‐se a espaços menores,
pavimentados e com pouco espaço para o plantio de árvores de porte ou criações, os ‘jardins’ frontais são
pequenos e exercem funções antes destinadas às garagens e corredores laterais, e, quando existem, são,
na maioria das vezes, espaços de simples circulação. Os espaços livres de edificação dentro do lote tendem
a um mínimo e as diversas atividades possíveis se superpõem nestes espaços (CAMPOS, 2011, p. 36)

Decisões projetuais de arquitetos e ações individuais de proprietários formam e transformam o
espaço não edificado, que pode potencializar questões referentes à sustentabilidade e ao
conforto. E em áreas de expansão urbana, como as que estão surgindo na cidade de Colatina‐
ES, estas ações podem interferir na dinâmica urbana de toda a cidade, seja sobrecarregando
uma infraestrutura pré‐existente ou modificando a ambiência local. Sendo assim, considerando
a trajetória de desenvolvimento urbano da cidade em questão, a hipótese desta pesquisa é de
que os espaços livres decorrentes da implantação das edificações são resultado direto da
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aplicação da legislação urbanística pertinente, especialmente no que concerne aos recuos
frontais, laterais e de fundos, sendo pouco explorados enquanto potencial instrumento de
melhoria da qualidade ambiental urbana e da edificação.
Diante do exposto, o principal objetivo da pesquisa foi identificar como os espaços livres
privados intralotes são tratados pelos arquitetos na etapa de projeto – se como espaço residual
ou como elemento de projeto – e qual a influência dessa forma de tratamento no contexto da
cidade.
2

MÉTODO

Para o estudo e compreensão de como os espaços livres privados são tratados, os procedimentos
metodológicos envolveram três etapas fundamentais: a primeira, referente à revisão bibliográfica,
quando foram pesquisados artigos, teses e dissertações com temas correlatos ao objeto da
pesquisa, bem como levantados os documentos, mapas e legislação pertinente; a segunda,
quando foi elaborado e aplicado um questionário dirigido aos arquitetos da cidade de Colatina
visando coletar informações para que fosse possível compreender como os espaços livres
influenciam no momento de projetar; e a terceira, de sistematização das informações coletadas e
análise em relação ao referencial teórico e à legislação vigente.
Os questionários foram elaborados considerando questões de livre resposta e questões objetivas,
de múltipla escolha conforme a seguir exemplificado. Destaca‐se que algumas questões de
múltipla escolha admitiam mais do que uma resposta.
Exemplo de questão livre:
 Com relação ao espaço livre obrigatório (afastamentos exigidos pela legislação), você
mudaria alguma coisa no PDM? O que?
Exemplo de questão de múltipla escolha:
 Você costuma usar mais do que 10% de área permeável?
( ) Sim

( )Não

Os objetivos deste questionário foram identificar:
 o tipo de tratamento dado à área, como forma de reconhecer pontualmente a postura do
arquiteto com relação aos afastamentos obrigatórios (perguntas 1, 2 e 3);
 a qualidade dos afastamentos e compreender se, mesmo com a obrigatoriedade da geração
desses espaços livres, o profissional agregava algum elemento ou conceito de
sustentabilidade (pergunta 4);
 se há relação entre o processo projetual e os afastamentos (pergunta 5);
 se o espaço livre privado é residual ou parte condicionante do projeto (pergunta 6);
 se o arquiteto segue a legislação (referente ao espaço livre) e se a mesma atende ao que o
profissional entende como ideal para o projeto (perguntas 7 e 8);
 a postura do cliente que contrata um arquiteto e saber se o mesmo contribui com soluções
sustentáveis (perguntas 9, 10 e 11).
O questionário foi gerado através do Google Drive e o link enviado por e‐mail para 20 arquitetos.
De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, na cidade de Colatina
existem 38 profissionais registrados, sendo então este questionário enviado para 52,6% dos
arquitetos do município. O critério de envio para os arquitetos foi de efetiva atuação no mercado
de Colatina, considerando que a pesquisa deveria estar relacionada, preferencialmente, a uma
obra construída. Assim, foi solicitado aos respondentes que no momento das respostas utilizassem
como referência uma obra construída, para que as mesmas pudessem ser baseadas em decisões
reais, e não ideológicas, proporcionando ainda a possibilidade de estes referenciarem mais de uma
obra.
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Ao final do prazo foram obtidos 11 arquitetos respondentes, sendo obtidos 15 estudos de casos.
A identificação do profissional era opcional e o tempo dado para o envio das respostas foi de 15
(quinze) dias.
3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Colatina, os afastamentos obrigatórios (frontais,
laterais e de fundos) têm o objetivo de garantir iluminação e ventilação naturais para a edificação.
Por norma, o afastamento frontal deve ser de no mínimo 3m, enquanto os afastamentos laterais
e de fundos devem ser de 1,50m, quando houver aberturas. Contudo, a legislação permite que
elementos que poderiam contribuir para captar (ou potencializar) luz e ventilação naturais, como
beirais, platibandas, brises, jardineiras e marquises, avancem no espaço destinado aos
afastamentos.
As interferências da legislação aliadas à postura do arquiteto foram a base para a geração do
questionário e, para efeito de análise, seguem explicitados os resultados obtidos em cada
pergunta com a respectiva representação gráfica de uma análise estatística simples.
O gráfico da Figura 4 representa as respostas à Pergunta 01, que trata do afastamento frontal,
onde se percebe que 60% das respostas indicaram a opção por tratamento do espaço com
cobertura vegetal; 40% com cobertura semi‐permeável; e 24% por tratamento impermeável,
mostrando a preocupação dos profissionais com a permeabilidade do terreno.

Figura 4. Tratamento dado ao afastamento frontal

No gráfico da Figura 5 seguem representadas as respostas relativas à Pergunta 02, que aborda o
tratamento dado aos afastamentos laterais, onde se percebe que em 53% das obras citadas os
arquitetos optam pelo uso da cobertura vegetal para esses espaços; 27% optam por cobertura
impermeável e outros 27% por cobertura semi‐permeável. Somente um caso foi descrito como
nenhum tratamento, ou seja, 7% das respostas e 20% não aplicam tratamento à área, o que
demonstra a visão diversificada dos arquitetos para o tratamento desse espaço.

Figura 5. Tratamento dado aos afastamentos laterais

O gráfico da Figura 6 apresenta as respostas da Pergunta 03, que trata do afastamento de fundos
e o resultado obtido mostra que 67% dos casos foram tratados com cobertura vegetal e outros

2157

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

27% com cobertura impermeável. Já em 20% das obras citadas, os arquitetos afirmaram a opção
por cobertura semi‐permeável e 1% das obras não obtiveram tratamento na área, mostrando,
novamente, que os arquitetos possuem diferentes visões com relação ao que deve ser aplicado
nesse afastamento.

Figura 6. Tratamento dado ao afastamento de fundos

O gráfico da Figura 7 representa o resultado da Pergunta 04 que trata da qualidade dos
afastamentos. Os resultados mostram que a função principal desses espaços nas obras citadas
serve à Permeabilidade do Solo, com 93% das respostas. Já a ventilação e a iluminação naturais
foram utilizados em 80% e 73% dos casos, respectivamente. 47% das respostas indicaram que as
áreas livres nas edificações citadas também são utilizadas como redutor de temperatura ambiente
e 33% indicaram a captação pluvial como uma das aplicações a esses espaços.

Figura 7. Função das áreas livres

A Pergunta 5 é uma questão de livre resposta e abordou o processo projetual, ou seja, indaga se
na concepção do projeto existe algum elemento que privilegie a captação de ventilação. Adotando
palavras chave como respostas, os termos mais frequentes foram:
 Utilização de grandes aberturas;
 Ventilação cruzada;
 Posição das aberturas;
 Correta implantação da edificação com relação ao terreno
 Correta implantação da edificação com relação ao terreno;
 Grandes aberturas e maiores afastamentos nas laterais;
 Espaços internos interligados, permitindo a ventilação cruzada.
A Figura 8 demonstra as respostas obtidas em relação à Pergunta 6, que trata do surgimento dos
afastamentos, onde 67% dos arquitetos expressaram que os espaços livres surgiram pela
obrigatoriedade da legislação e 33%, que esses espaços fizeram parte da decisão projetual.
Em relação à Pergunta 7, que indaga se a legislação atende às necessidades do profissional e se o
mesmo a segue, todos os respondentes alegaram que sim, que deixariam os recuos, independente
da legislação.
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O questionamento da Pergunta 08 sobre se o arquiteto adota mais do que o exigido na legislação
também teve unanimidade na resposta, na qual 100% dos profissionais afirmaram que deixaram
mais do que 10% de área permeável nos projetos citados.

Figura 8. Como surgem as áreas livres na concepção projetual.

Objetivando identificar o entendimento do arquiteto em relação aos aspectos inerentes à
sustentabilidade, observa‐se que as respostas à Pergunta 09 mostram que 67% dos profissionais
responderam afirmativamente que as soluções de projeto adotadas contribuíram para a
sustentabilidade da edificação; já 20% alegaram que não e outros 13% afirmaram não saber (Fig.
9).

Figura 9. Relação das soluções de projeto com a sustentabilidade

A Pergunta 10 (Fig. 10) procurou identificar o perfil do cliente que contrata o arquiteto e as
respostas apontam que 73% dos profissionais alegaram que a postura do contratante aos
argumentos de soluções sustentáveis para os projetos referenciados foi parcialmente aceita,
dependendo do custo das mesmas, 20% responderam que essas soluções foram bem aceitas pelas
pelo cliente e 7% das obras o cliente não aceitou as propostas.

Figura 10. Postura do cliente em relação às soluções propostas para as áreas livres

Objetivando instigar a reflexão do profissional em relação à legislação vigente, a Pergunta 11
abordou a necessidade, pelo ponto de vista do profissional, de se realizar alterações no PDM de
Colatina com relação aos afastamentos hoje exigidos, e as respostas obtidas foram:
 Não faria nenhuma alteração no momento, só deveria haver mais fiscalização;
 Para o cliente, afastamento é visto como “perda de terreno”;
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 O Plano Diretor permite terrenos com tamanhos mínimos, não sendo possível aplicar todos
os afastamentos necessários;
 Os afastamentos não estão diretamente ligados à boa qualidade do projeto, pois estes
dependem mais do trabalho do profissional e da visão de seu cliente;
 A questão de afastamentos não implica diretamente na boa qualidade dos espaços livres.
Isto está muito mais ligado ao trabalho do profissional e da visão de seu cliente.
 O tamanho do lote permitido para o parcelamento complica o processo de projeto;
 Relação entre os recuos e o tamanho do terreno;
 Maior fiscalização quanto aos recuos e taxas de ocupação após a liberação da obra, visto
que na maioria das vezes essas áreas acabam sendo encobertas, tornando o ambiente
totalmente insalubre.
4

CONCLUSÃO

O conjunto de respostas obtido com o questionário confirmou a hipótese inicial da pesquisa de
que os afastamentos existem pela obrigatoriedade da legislação, mostrando que as áreas livres
privadas são residuais e não fazem parte da concepção do projeto. A relação entre os vazios e a
massa edificada acontece por uma imposição legal e não por uma questão de partido
arquitetônico e paisagístico. Porém, percebe‐se uma preocupação, voltada para a sustentabilidade
– ou, minimamente, à preocupação econômica em relação ao consumo de energia –, quando os
profissionais relacionam os recuos aos ganhos de insolação, ventilação natural, controle de
temperatura ambiente e, também permeabilidade do solo.
As ações implementadas no lote urbano não definem por si só o desenho da cidade e não alteram
de maneira significativa as variáveis de conforto ambiental do seu entorno não imediato. Mas o
sistema formado pela articulação entre os espaços edificados e vazios, vegetados e impermeáveis,
pelo conjunto de lotes urbanos e vias entre si, e demais espaços livres, sejam praças, ruas ou
quintais, é relevante para qualificar o conjunto urbano.
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ABSTRACT: The civil construction sector requires the adoption of actions linked to the insertion
of sustainability practices in their production system, especially during the execution phase of
the works. As the construction site is a heavy manual job site, it is important to understand the
context in which services are developed and which practices can improve the comfort local
work. This paper presents a reflection on the types of comfort possible at the construction site
and proposes a classification of the level found sustainability. As a research strategy, we used
the case study, being visited four construction sites, whose leaders were willing to collaborate
with the research. The results demonstrate that even the workplace is a temporary place of
reside for workers; this should receive more attention in their planning, especially when it
targets the three key aspects of sustainability: environmental, economic and social.
Keywords: Sustainability, Civil construction, Construction site, Comfort to users.
RESUMO: O setor da construção civil necessita da adoção de ações ligadas à inserção das boas
práticas de sustentabilidade em seu sistema de produção, principalmente durante a fase de
execução das obras. Como o canteiro de obras é um local de trabalho manual intenso, torna‐se
importante entender o contexto em que os serviços são desenvolvidos e quais as práticas que
podem melhorar o conforto do ambiente de trabalho. Este trabalho apresenta uma reflexão
sobre os tipos de conforto possíveis no canteiro de obras e propõe uma classificação do nível da
sustentabilidade encontrada. Como estratégia de pesquisa, utilizou‐se do estudo de caso, sendo
visitados quatro canteiros de obras, cujos responsáveis se mostraram dispostos a colaborar com
a pesquisa. Os resultados demonstram que mesmo o ambiente de trabalho sendo um local
provisório de permanência dos trabalhadores, este deve receber especialmente atenção em seu
planejamento, principalmente quando se visam os três aspectos fundamentais da
sustentabilidade: ambiental, economia e social.
Palavras‐chave: Sustentabilidade, Construção civil, Canteiro de obras, Conforto aos usuários.
1

INTRODUÇÃO

O processo de produção de edificações demanda grande esforço gerencial, procurando integrar
diferentes escopos de gestão: operários, materiais, recursos envolvidos, sistemas de
certificação, bem como o atendimento das considerações técnicas para o correto
desenvolvimento da obra tal como planejado, orçado ou projetado. Além disso, Araújo (2009)
destaca que a etapa de construção de um edifício responde por uma parcela significativa dos
impactos negativos causados ao meio ambiente, principalmente os relacionados às perdas de
materiais e à geração de resíduos e os referentes às interferências na vizinhança da obra e nos
meios físico, biótico e antrópico do local no qual a construção é edificada.
Para Kowaltowski et al.(1998), é importante que se compreenda a relação da produtividade e
da qualidade de vida com o conforto no ambiente de trabalho. Por isso, o ambiente deve ser
projetado no sentido de harmonizar os diferentes critérios e indicadores do conforto na busca
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da melhor solução de conjunto, segundo as exigências específicas de cada caso. Para que o
projeto seja bem concebido é fundamental entender também os fenômenos físicos atuantes
durante a construção.
Os canteiros de obra normalmente estão sujeitos a diferentes situações e condições de trabalho.
Segundo Lopes, Baptista, Diogo (2008), o ambiente da construção civil possui diferenças
significativas nas condições de trabalho em relação ao nível do ambiente térmico, tanto no longo
do dia como nas diferentes fases de execução da obra. O ambiente da obra foi classificado pelos
autores como “ambiente não controlado” com alta interferência na qualidade de vida e no
rendimento direto do trabalho. Por isso, torna‐se importante buscar mais informações sobre
este assunto.
Neste contexto, este artigo é voltado diretamente ao entendimento das necessidades e
diretrizes para o conforto dos trabalhadores e usuários do canteiro de obras. Foram
consideradas nas análises as diretrizes das principais certificações de sustentabilidade na
construção civil em relação aos tipos de confortos olfativo, térmico, acústico e visual presentes
nos canteiros de obras. Este artigo está baseado na pesquisa Zeule (2014).
2

A DINÂMICA DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras é um ambiente de trabalho que conta com vários operários e com
características de elevado grau de risco de acidentes e doenças do trabalho. Assim entende‐se
que o ambiente deva ser antecipadamente estudado, seguindo as normas técnicas, as
prescrições legais e as diretrizes projetuais de logística e de uso e ocupação do mesmo (SERRA,
OLIVEIRA, 2003). Com isso, o ambiente de trabalho se tornará mais seguro e adequado ao uso
humano.
A Norma Regulamentadora NR‐24 ‐ Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
(Brasil, 1993) apresenta uma série de requisitos para vários ambientes que possuem
permanência dos trabalhadores. A NR‐18 apresenta as condições mínimas de segurança e saúde
do trabalho para canteiros de obras (Brasil, 2014), inclusive das áreas de vivência, local em que
há um tempo permanência maior dos operários.
Existem diferentes locais no canteiro que são denominados como “instalações provisórias”
destinadas à realização de serviços administrativos, operacionais e áreas de vivência (DIAS,
SERRA, 2013). Observa‐se que essas instalações provisórias em canteiros de obras abrigam
atividades que podem exigir a permanência prolongada de pessoas, tais como escritórios, salas
de reunião e almoxarifados. Para isso, os ambientes devem estar em boas condições de
habitabilidade respondendo a determinados requisitos de desempenho e salubridade.
Rodrigo; Soares; Cardoso (2012) propõem a avaliação simplificada dessas instalações por meio
da adaptação da regulamentação da NBR 15.575 (ABNT, 2013) para este tipo de edifício
temporário. A NBR 15.775 apresenta os critérios mínimos e as diretrizes necessárias para o
desempenho das edificações habitacionais, tais como: Desempenho estrutural; Segurança
contra incêndio; Segurança no uso e na operação; Estanqueidade; Desempenho térmico;
Desempenho acústico; Desempenho luminoso; Durabilidade e manutenibilidade; Saúde,
Higiene e Qualidade do Ar; Funcionalidade e acessibilidade; Conforto tátil, visual e
antropodinâmico; Adequação ambiental: Gestão de resíduos, Gestão da energia, Gestão da água
e Escolha de materiais.
Outra análise diz respeito às recomendações dos selos de certificações de sustentabilidade que
apresentam diversas abordagens de requisitos para serem atendidos nos canteiros de obras,
inclusive em relação ao conforto ambiental. A certificação do selo britânico Building Research
Establishment Assessment Method (BREEAM, 2009), por exemplo, avalia se existe acesso seguro
e adequado no entorno e no canteiro; se existem estratégias para melhorar a consciência
ambiental e tornar o ambiente de trabalho seguro e saudável; como ocorre a interação com a
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vizinhança e se existem práticas visando à atenuação de poluição sonora advinda das atividades
de produção e a poluição visual e de iluminação.
Existem também os outros selos. O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) –
Liderança em Projeto de Energia e Ambiental é um sistema de classificação criado pelo conselho
norte americano United States Green Building Council (USGBC) e conta com diversas avaliações
relacionadas ao canteiro de obras e sua relação com o conforto, tal como: “Energia e atmosfera”
e “Qualidade ambiental interna” (Zeule, 2014)
O selo de certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental) foi desenvolvido baseado no selo
francês HQE (Haute Qualité Environnementale) e adaptado às necessidades brasileiras (Cardoso,
2007). Possui um item específico para avaliação do conforto no canteiro de obras relacionado
aos seguintes aspectos: higrotérmico, acústico, visual e olfativo.
O Selo Casa Azul é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de
empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer os 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 de seu
entorno (John e Prado, 2010). Os critérios de avaliação são divididos em seis categorias
principais, sendo um deles referente ao “Projeto e Conforto” do ambiente.
A partir desses aspectos, pode‐se mencionar a complexidade de gestão deste ambiente de
trabalho e a quantidade de itens que precisam ser observados durante a concepção e operação
do canteiro de obras.
3

CONFORTO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Segundo Rheingantz (2001), o ambiente humano é determinado pela fisiologia dos sentidos –
ambiente térmico, ambiente visual, ambiente auditivo, ambiente olfativo, ambiente táctil,
ambiente higiênico e ambiente psíquico.
Para Santander (2011), como “conforto ambiental no edifício entende‐se o desempenho térmico,
luminoso e acústico da construção, que interfere diretamente no usuário. Um ótimo desempenho
ambiental é alcançado quando esses três componentes (térmico, luminoso e acústico) são
desenvolvidos de forma integrada”.
Além destes, pode‐se incluir o conforto olfativo que está relacionado com os odores do local,
com o bem estar ou não mal estar das pessoas, que pode afetar a saúde do ser humano, de
acordo com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA, 2012).
Para Cardoso (2007), para melhorar o conforto olfativo torna‐se importante considerar: a) as
fontes de odores desagradáveis que provêm do exterior devem ser identificadas a partir da
análise do local do empreendimento realizada pelo empreendedor; b) os locais de
armazenamento dos resíduos devem ser arejados e ventilados; c) o sistema predial de esgoto
sanitário deve ser projetado de modo a impedir que os gases provenientes do interior do sistema
atinjam áreas de utilização por pessoas.
De acordo com Construção Sustentável (2014), o conforto térmico das casas é uma condição
importante para as pessoas alcançarem o bem‐estar, a saúde, a longevidade, e também
apresentar produtividade. John e Prado (2010) apresentam diretrizes de dimensionamento das
aberturas, uso de proteções solares, uso de cores e eleição dos materiais a serem usados para
proporcionar maior conforto térmico aos usuários com menor consumo de energia.
Construção Sustentável (2014) afirma que o conforto acústico significa o atendimento a níveis
adequados de ruído, que não comprometam a audição. A ausência de conforto acústico
interfere fortemente na saúde e na produtividade dos trabalhadores no ambiente de trabalho.

2165

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

O conforto visual, por sua vez, é entendido como sendo visto de dentro da edificação, para
promover o bem‐estar, a saúde e, também, para aumentar a produtividade das pessoas
(Construção Sustentável, 2014). AsBEA (2012) relata a importância da iluminação para o
conforto visual nas edificações, destacando que a iluminação inadequada pode levar a
alterações de comportamento e desempenho das pessoas.
Segundo Cardoso (2007), a Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) é a capacidade do conjunto
de apresentar características intrínsecas (as do edifício, de seus equipamentos e de seu terreno)
de satisfazer as exigências relacionadas ao controle dos impactos sobre o ambiente externo e a
criação de um ambiente interno confortável e saudável. O selo LEED (2009) apresenta um item
que visa saber a Qualidade do Ar Interior (QAI) nos edifícios buscando um índice de desempenho
mínimo para promover o conforto e bem‐estar dos ocupantes.
Sumarizando, estes fatores citados estão relacionados com o conforto do trabalhador, visitante
e vizinhança de determinada construção, e precisam ser considerados a fim de proporcionar
qualidade ao ambiente de trabalho e inserção de práticas de sustentabilidade.
4

MÉTODO E INSTRUMENTOS DE PESQUISA

A lista de verificação foi elaborada a partir de um quadro baseado nas quatro certificações
ambientais citadas anteriormente ‐ LEED, AQUA, BREEAM e SELO CASA AZUL ‐ e dois autores
que identificaram práticas sustentáveis no canteiro de obras ‐ Cardoso e Araújo (2007), Brandão
(2011), conforme extrato da lista apresentado na Tabela 1.
As grandes áreas de avaliação da sustentabilidade do canteiro de obras consideradas na lista
proposta foram: Canteiro Sustentável; Uso Racional da Água; Uso Racional de Energia; Materiais
e Recursos; Qualidade do Ambiente; Inovações e Processos. Neste artigo, são analisados os
aspectos relacionados com o subitem “conforto aos usuários do canteiro de obras e entorno”
que provém do item macro “Qualidade do Ambiente” conforme Tabela 1. Em outro artigo Zeule,
Serra (2014) apresentam a análise do item “Uso Racional da Água” focada também no uso
racional no canteiro de obras.
O método de pesquisa propõe que a cada parâmetro listado seja observada a real situação no
canteiro e assinalada a melhor opção de acordo com as alternativas elencadas na lista. O sistema
de pontuações foi determinado seguindo a proposta da Escala de Likert, que faz uma escala de
pontos variando em número ímpar de opções (Bertram, 2009). Também foi adotada a
possibilidade de se assinalar a opção “Não se aplica” (NA) para casos que não apresentam
determinada condição, excluindo este item da quantificação da pontuação.
A Tabela 2 exibe um extrato de uma das perguntas da lista de verificação para o subitem
“Conforto aos usuários do canteiro de obras e entorno” com as opções de respostas que podem
ser assinaladas. Procurou‐se elencar as várias possibilidades existentes identificadas na prática
e na literatura, estabelecendo que a ponderação seja de acordo com a não realização da prática
(nota 0) melhorando as características até a melhor pontuação (nota 4).
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Tabela 2. Apresentação dos critérios de conforto ambiental para análise das situações de sustentabilidade em canteiro de obras (continuação)
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Tabela 2. Opção das respostas do subitem “Conforto aos usuários do canteiro de obras e entorno”
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Pergunta
Opções de resposta
O entorno da
0= Não
construção (calçadas e 1= Regular ‐ calçada não pavimentada, rua com resíduos de obra
ruas) permanecem
2= Bom ‐ calçada pavimentada provisoriamente, rua com resíduos de obra
limpas?
3= Ótima ‐ calçada pavimentada, rua sem resíduos de obra
4= Excelente ‐ calçada pavimentada definitivamente, rua sem resíduos de obra
NA= Não há ruas pavimentadas no entorno da obra

Com isso, espera‐se também obter uma faixa de classificação do canteiro segundo os aspectos
da sustentabilidade, proposta na Tabela 3.
Tabela 3. Classificação dos canteiros de obras

Níveis
0
1
2
3
4

Classificação
canteiro não sustentável = 0% a 20%
canteiro com poucas práticas sustentáveis = 21% a 50%
canteiro com bom nível de práticas sustentáveis = 51% a 70%
canteiro com ótimo nível de práticas sustentáveis = 71% a 80%
canteiro com excelente nível de práticas sustentáveis = 81% a 100%

Ressalta‐se que o presente artigo se atenta somente a um dos parâmetros de análise, que se
relaciona ao “conforto dos usuários do canteiro e entorno”, como mencionado.
5

APLICAÇÃO EM CANTEIROS E RESULTADOS

Nesta pesquisa foram visitados quatro canteiros de obras localizados em diferentes cidades no
Brasil. Procurou‐se escolher canteiros que estivessem em fases semelhantes de execução
durante a aplicação da lista, em fase de estrutura e/ou vedação. A Tabela 4 apresenta as
principais características de cada obra visitada.
Tabela 4. Características das obras visitadas

Obras

Cidade/Estado

Sistema Construtivo

HIS

Selo de Certificação

Obra A
Obra B
Obra C
Obra D

Fortaleza/CE
Pindamonhangaba/SP
Fortaleza/CE
Limeira/SP

Alvenaria Estrutural
Alvenaria Estrutural
Pré‐moldado em concreto
Concreto Armado

Sim
Não
Sim
Não

Não
AQUA
Não
AQUA

Os relatos apresentados a seguir estão separados pelas obras visitadas. A Figura 1 ilustra
algumas práticas adotadas na Obra A. Os locais para trabalho dos operários, tais como
carpintaria (Fig.1a), armação e dobragem de aço, central de argamassa e concreto, são cobertos
protegendo os operários dos raios solares e chuva, possuem ventilação e iluminação natural.

a
b
c
Figura 1. Ambiente de produção, sinalização de segurança e refeitório na Obra A

Na Fig.1b é mostrado um exemplo de conforto visual proporcionado pelas placas de sinalização,
que incentivam o uso de Equipamentos de Proteção Individual para melhor conforto e segurança
dos trabalhadores. O refeitório (Fig.1c) apresentou iluminação e ventilação natural, porém, não
apresentou vedação do ambiente, ficando exposto às impurezas como poeira e insetos.
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Na Figura 2 pode ser visto parte da instalação provisória do canteiro da Obra B (Fig.2a) que está
em bom estado de conservação, porém observou‐se que internamente o ambiente é muito
quente, as aberturas permanecem fechadas, sem ventilação, não oferecendo adequado
conforto térmico. A Fig.2b mostra a falta de organização e a falta de sinalização por placas,
gerando falhas de conforto visual. A entrada do canteiro de obras (Fig.2c) possui portão seguro
e guarita com vigia, protegendo o ambiente de trabalho da entrada de pessoas não autorizadas.

a
b
c
Figura 2. Instalações provisórias, falta de organização e portão de acesso na Obra B

A Figura 3 exibe a instalação provisória construída com revestimento de plástico reciclado
(Fig.3a) no canteiro da Obra C; observa‐se que a mesma está em perfeito estado. O interior da
placa de plástico é preenchido com placas de isopor para melhorar o conforto térmico. A área
de lazer dos trabalhadores (Fig. 3b), cercada por tela de proteção para prevenir a entrada de
insetos e poeira. A vista do empreendimento em execução, entretanto, é direcionada para uma
favela (Fig. 3c) que fica no entorno da obra.

a

b

c

Figura 3. Instalação Provisória, área de lazer e vista do entorno na Obra C

Por fim, a Obra D ilustrada na Figura 4, possui instalações provisórias em ótimo estado e o
canteiro oferece um conforto visual com paisagismo interno (Fig. 4a); as instalações de áreas de
vivência dos trabalhadores são bem organizadas, iluminadas e ventiladas naturalmente, como
se pode observar no caso do vestiário (Fig.4 b). As calçadas externas (Fig.4c) estão pavimentadas
definitivamente, e possuem faixa de vegetação em excelente estado de limpeza.

a
b
c
Figura 4. Instalação provisória, paisagismo interno, vestiário e calçada externa na Obra D

Ao final, a lista de verificação foi aplicada nestes canteiros para serem avaliadas as práticas
sustentáveis ocorrentes em cada canteiro de acordo com a Tabela 3 exibido no Método de
Pesquisa. Assim, a avaliação do nível de conforto adotado nos canteiros pode ser observado na
Tabela 5 apresentado.
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Tabela 5. Porcentagem do item conforto aos usuários do canteiro de obras e entorno

Obra
Porcentagem de atendimento aos
quesitos de conforto

Obra A

Obra B

Obra C

Obra D

64%

81%

73%

98%

Analisando‐se a Tabela 5, pode‐se verificar que a Obra A possui menor adoção de práticas de
sustentabilidade relacionadas ao conforto dos usuários do canteiro e entorno, a Obra B e C
obtiveram nível razoável de práticas sustentáveis, e a Obra D se destaca com 98% de
atendimento às boas práticas identificadas na literatura. Fazendo comparação com a Tabela 4,
verifica‐se que as obras B e D, que apresentam certificação AQUA, alcançaram as maiores notas
de acordo com o instrumento proposto e apresentam melhores práticas de sustentabilidade em
relação a qualidade do ambiente.
Em relação aos principais parâmetros que foram bem atendidos nas quatro obras, pode‐se
mencionar: a) a qualidade do ar nos ambientes de trabalho; b) o controle de acesso aos canteiros
de obras; c) a existência dos vestiários. Os aspectos mais negativos encontrados foram: a) o
conforto olfativo; b) a permissão sobre o fumo dentro do canteiro de obras; c) problemas no
entorno da obra.
6

CONCLUSÕES

Pelos resultados obtidos pode‐se avaliar que existem estratégias para viabilizar o conforto
térmico, acústico, visual e olfativo tendo sido encontradas práticas de sustentabilidade nas
quatro obras visitadas. Entretanto, as melhores pontuações foram obtidas pelas duas obras que
possuem selo de certificação ambiental, que consideram de forma antecipada, durante a etapa
de projeto, como inserir os requisitos necessários para a fase de uso e ocupação. Destacou‐se
que as Obras A e C, que são empreendimentos HIS, obtiveram notas menores. Para melhorar o
desempenho destes tipos de obras, acredita‐se que poderia haver iniciativas por parte do
contratante, como agente financiador, no caso do governo brasileiro, para incentivar e solicitar
melhores práticas voltadas ao conforto dos trabalhadores e usuários do entorno. Esta situação
está sendo melhorada com a adoção do Selo Casa Azul por vários empreendimentos no Brasil.
Torna‐se importante que o conhecimento gerado seja utilizado durante a fase de planejamento
do canteiro de obras, por meio da realização de um projeto logístico que considere as
especificidades dos ambientes internos e externos ao empreendimento. Sendo que a lista de
verificação é proposta justamente para melhorar o cenário dos canteiros de obras
implementando sustentabilidade.
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ABSTRACT: In XXI century the production of construction and demolition waste (CDW) is one of
the most important problems for societies, due to the high environmental impacts. Therefore,
the production and management of this waste is a priority policy for governments. CDW are
mostly composed of concrete and ceramic material, both used in the manufacture of recycled
construction material. This study presents an analysis of the evolution of CDW research over the
last thirty years, using a software tool called SciMAT (Science Mapping Analysis software Tool).
The results show that research has been on the rise, both in the number of publications and in
the emergence of topics related to their management and use. It has been concluded that in the
90´s the possibility of recycling of CDW was the most discussed theme. Nowadays, the most of
investigations aims on the production of construction materials, like recycled aggregates and
their use.
Keywords: Construction and Demolition Waste, CDW, evolution research, scientific maps,
bibliometric.
1
1.1

INTRODUCTION
CDW management and applications

In recent years, the recyclable potential of CDW is a point of interest and the main focus of waste
management policies, based on a hierarchy of options. First of all, waste should be reduced at
its site of origin. Secondly, priority must be given to the reuse, recycling, and valorization of the
waste as opposed to its final disposal in landfills (Esin and Cosgun, 2007; Solís‐Guzmán et al.,
2009). These principles encourage sustainable recycling in the construction sector.
CDW appropriately treated in recycling plants can be used in construction as recycled aggregates
(RA) instead of natural aggregates (NA) in different applications such as in mortar (Cuenca‐
Moyano et al., 2014), concrete (Martín‐Morales et al., 2011), precast concrete (Mas et al., 2012)
or in road construction (Martín‐Morales et al., 2013).
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However, RA often contains impurities, such as crushed clay brick, crushed ceramic materials,
and gypsum and they may also be contaminated if the original concrete was previously
subjected to chlorides, sulfates, siliceous gel, oil, or other harmful materials. Adhered mortar,
impurities, and contaminants have a negative influence on the quality of the recycled product
(de Juan and Gutiérrez, 2009).
1.2

Analyzing scientific maps

Analyzing scientific maps is a technique used in Library Sciences to graphically represent the
relationships between documents published by the different disciplines or specific scientific
fields. This highlights the specific subareas where research has placed its focus in order to
identify, analyze and visualize the intellectual, social and conceptual structure of the field as well
as its evolution over time (Cobo et al., 2011a).
A large number of tools have been specifically designed to analyze scientific maps (Cobo, 2012).
They include:
Bibexcel (Persson et al. 2009), CiteSpace II (Chen 2004), CoPalRed (Bailón‐Moreno et al., 2005;
Bailón‐Moreno et al., 2006), INSPIRE (Wise, 1999), Loet Leydesdorff´s Software, Net‐work
Workbench Tool (Börner et al., 2010; Herr et al., 2006), Science of Science (Sci2) Tool (Sci2 Team,
2009), VantagePoint (Porter & Cunningham, 2004) y VOSViewer (Cobo et al., 2011b)
A comparative analysis of each tool reveals that each of them has a different set of basic
characteristics. As with any tool, cognitive mapping has limitations (Village et al., 2013). So,
many of the packages include powerful processing tools (CoPalRed and VantagePoint), others
can generate a large number of bibliometric networks, and others are only able to extract one
type of network (CoPalRed). From this comparative analysis it thus follows that not all of the
steps of the analysis can be performed by each tool (Cobo et al., 2012).
Consequently, a detailed and comprehensive analysis of a scientific discipline based on
bibliometric maps should be done using several different software tools to extract the greatest
amount of information as possible and different perspectives on the same field of study (Cobo
et al., 2012).
SciMAT (developed by the Department of Computer Science and Artificial Intelligence,
University of Granada) includes most of the advantages of previous applications, while at the
same time limiting the reliance on external tools.
Specifically, SciMAT includes everything needed for a complete analysis of scientific maps in a
longitudinal study based on bibliometric impact measures. It also facilitates analysis of the social,
intellectual and conceptual evolution of a scientific field (Cobo et al., 2012).
SciMAT has two key features that are either lacking or poorly implemented in other tools:
 A powerful pre‐processing module of the data under study;
 The use of impact and quality as bibliometric indicators.
SciMAT builds a knowledge base from a set of scientific publications where it stores the
relationships between each publication (document) and the different items (authors, keywords,
journals, references, etc). This database helps editing and pre‐processing the information, which
improves data quality and the resulting analysis of the scientific maps (Cobo et al., 2012).
The aim of this paper is to analyze the evolution of themes in the CDW over the last few decades.
The authors use SciMAT tool to analyze this evolution.
2

METHODOLOGY

In this paper a bibliometric co‐word analysis tool is used to identify the CDW topics published
during the period 1991‐2014.

2174

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

The bibliometric application (reference) used, combines both performance analysis and
scientific mapping tools to analyze a research field and to detect and visualize its conceptual
subdomains (particular topics/themes or general thematic areas) and its thematic evolution.
Additionally, three stages were defined to analyze the themes and thematic evolution of the
research field.
2.1

Detection of research themes

The data sources used were the ISI Web of Science and Scopus. Database searches for
“Construction and Demolition Waste” were performed. During the search process, constraints
were established for periods (1991‐2014), subject areas (construction, engineering, etc), or
source title, in order to obtain the articles containing the keywords to be analyzed.
After the results were imported into SciMAT, a significant amount of effort was dedicated to
cleaning up the data. First, duplicate documents and documents that did not belong to the study
area, were eliminated. Second, the data was subject to preprocessing. This is perhaps one of the
most crucial steps for improving the quality of the units of analysis (mainly words) and is key to
obtaining better results from the scientific mapping analysis. In this process the data was
normalized by combining singular and plural forms, as well as grouping together different terms
relating to the same concept. Misspelled words were also detected and combined with their
corresponding representative. Once pre‐processing was completed, 2882 articles and 16756
keywords were available for analysis. 290 journals and proceedings,have been analyzed. A list
with 25 of them, those with the largest number of documents related, appear in Appendix 1.
The period analyzed (1991‐2014) was divided into six four‐year periods. In Figure 1, the
distribution of documents per period is shown. Figure 2 shows the overlapping‐items graph
across the two consecutive periods. The circles represent the periods and their number of
associated items (unit of analysis). The horizontal arrow represents the number of items shared
by both periods. The diagonal incoming arrow represents the number of new items in, for
example, Period 2, and the diagonal outgoing arrow represents the items that are presented in
Period 1, but not in Period 2 (Cobo et al., 2012).

Figure 1. Distribution of documents per year.

Figure 2. Overlapping‐items graph.
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SciMAT performs various processes to locate keyword networks that are strongly linked to each
other and that correspond to centers of interest or to research problems that are the object of
significant interest among researchers (Cobo et al., 2012).
2.2

Building strategic diagrams

In which each keyword network or theme can be characterized by two parameters (Callon et al.,
1991):
 Centrality: Measures the strength of external ties to other themes. This value can be
understood as a measure of the importance of a theme in the development of the entire
research field analyzed;
 Density: Measures the strength of internal ties among all the keywords describing the
research theme. This value can be understood as a measure of the theme’s development.
Themes in the upper‐right quadrant (I) (Fig. 3) are both well developed and important for the
structuring of a research field. They are known as the drivers or principal themes of the specialty
given that they exhibit strong centrality and high density.
Themes in the upper‐left quadrant (II) have well‐developed internal ties but unimportant
external ties and so are of only marginal importance for the field. These themes are very
specialized and peripheral in character. Those in the lower‐left quadrant (III) are both weakly
developed and marginal. They have low density and low centrality and mainly represent either
emerging or declining themes. The themes in the lower‐right quadrant (IV) are important for a
research field, but are not developed. Hence, this quadrant groups transversal and general or
basic themes.
Once the knowledge base is ready, the scientific mapping analysis can begin. To build the maps,
the tool has an eleven‐step process that must be completed.
The parameters to be analyzed are selected in this stage, such as period, unit of analysis, data
reduction (the data are filtered using a minimum frequency threshold), network building,
selection of the performance and bibliometric quality measures, etc. (Cobo et al., 2011a; Cobo
et al., 2011b)
2.3

Conducting a performance analysis

In this phase the most prominent, productive, and highest impact subfields can be detected by
measuring (quantitatively and qualitatively) the relative contribution of themes and thematic
areas to the whole research field.
3

RESULTS AND DISCUSSION

In order to explain the evolution of the themes in the CDW field strategic diagrams for each
period were built using SciMAT.

(a)
(b)
Figure 4. (a) Strategic diagrams for subperiod 1991‐1994; (b) Thematic networks related with Aggregate
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Figure 4a shows the major issues around CDW for the period 1991‐1994 by means of spheres
whose volume is proportional to the number of documents associated with each theme. As can
be seen in the thematic networks corresponding to the strategic diagram for this period, the
lonely motor cluster is the Aggregate as the main application for the CDW with a high centrality
and density. Researches were mainly focused on the study of the Aggregates Properties and
their applications in Mortars and Concretes with Cement, which appear strongly related (Figure
4b).

(a)
(b)
Figure 5. (a) Strategic diagrams for subperiod 1995‐1998; (b) Thematic networks related with CDW

For the next period, 1995‐98, Figure 5 shows that Aggregate continues to be the focus of the
publications and CDW in the maximum level of density. In this sense, can be found with the same
significance the management of CDW and it use as Recycled Aggregates. The relationship
between these concepts is very hard.
During 1999‐2002 Recycled Aggregate (RA) is the most important theme for researchers. Never
before RA reached a level so high with big implications in regards to its use in the manufactured
of Construction Materials, Concrete and Road Subbases (see Figure 6). This phenomena could be
explained because in these years the most governments were concerned in the development of
the legal and technical regulation in CDW and RA, respectively. Thereafter the focus of the
publications turned around the use of RA in the production of different construction materials
and their applications (Figure 7).
The themes so important as management and CDW, respectively, turned on basic and
transversal clusters very important for the state of the knowledge but a very little developed.

(a)
(b)
Figure 6. (a) Strategic diagrams for subperiod 1999‐2002; (b) Thematic networks related with recycled‐aggregate
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(a)
(b)
Figure 7. (a) Strategic diagrams for subperiod 2003‐2006; (b) Strategic diagrams for subperiod 2007‐2010

Currently, the themes in the scientific screen on CDW are diverse (see Figure 8). The motor
clusters continued to be the main applications of RA, Concrete and Asphalt, but new studies on
Microstructures and Tire‐rubber appears highly developed and isolated cluster.
In this sense, it is observed that microstructural scale investigation technics are being
incorporated into the recently published research. It is expected that those will improve the
knowledge of the products what incorporate RA and applications.Therefore, publications on the
study of the properties of RA and performed construction materials are basic and transversal
clusters, very important but not so developed because these themes are yet wellknown.

Figure 8. Strategic diagrams for subperiod 2011‐2014

4

CONCLUSIONS

SciMAT has proved to be a tool of considerable interest to study the development over time of
the publications relating to construction and demolition waste (CDW), since it has been
observed an increasing interest in the theme because of the number of papers in each thematic
areas.
In this study the main thematic area found in CDW fundamentally has been linked to its recovery
as recycled aggregates (RA). In this sense, the management of this kind of residues and their
application in form of RA in construction works could be considered the second thematic areas
in the study carried out by different authors.
With respect to the objective of the studies through the time, the initially focuses on the
knowledge of the properties of RA in substitution of natural aggregates (NA) in traditionally
applications (concrete, road subbases…) has revolved on its incorporation as a novel material in
new applications.
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5

APPENDIX 1. 25 JOURNALS AND PROCEEDING WITH THE LARGEST NUMBER OF
DOCUMENTS RELATED
Source
Construction And Building Materials
Waste Management
Journal Of Materials In Civil Engineering
Resources Conservation And Recycling
Materials And Structures
Transportation Research Record
Proceedings Of The First International Conference On Sustainable Urbanization (Icsu
2010)
Waste Management & Research
Journal Of Cleaner Production
Materiales De Construccion
Cement & Concrete Composites
Cement And Concrete Research
2nd International Conference On Waste Engineering Management
Journal Of Hazardous Materials
Magazine Of Concrete Research
International Journal Of Life Cycle Assessment
Building And Environment
Aci Materials Journal
Proceedings Of The Institution Of Civil Engineers‐Transport
Sustainable Construction, Materials And Practices: Challenge Of The Industry For The
New Millennium
Chemie Ingenieur Technik
Novel And Non‐Conventional Materials And Technologies For Sustainability
Sustainable Development Of Urban Environment And Building Material
Journal Of Environmental Engineering‐Asce
Environmental Ecology And Technology Of Concrete

Documents
100
41
35
28
17
13
13
12
10
10
9
9
9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
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ABSTRACT: Auditing management systems is a common procedure nowadays in all economic
activities, covering all management systems, including the Environmental Management System
(EMS). Auditing is a systematic, independent and documented process that seeks evidence and
objectively assess the level of compliance and implementation of management systems. No
significant differences are perceptive in auditing models for different economic activities, but
the same does not apply for the production areas of some economic activities, particularly in
construction. In this case, it is important to consider not only the characteristics of the works,
but also the specific regulations, particularly in the management of construction and demolition
waste. This communication analyses the applicability of ISO 19011: 2011 to construction
auditing. After some introductory remarks, the text addresses, general aspects of audits, the
procedures for managing an auditing programme to an EMS and guidelines for auditing a
construction site according to the standards. Finally, the results of a survey to Portuguese
construction professionals are presented on the implementation of environmental audits in
Portuguese construction sites; the results of a similar survey conducted in Brazil are also
presented.
Keywords: Construction sites; Environment management plan; Environmental audit.
RESUMO: São comuns, hoje em dia, as auditorias aos sistemas de gestão, em todas as atividades
económicas, abrangendo todos os sistemas de gestão, incluindo o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA). A auditoria é entendida como um processo sistemático, independente e documentado
que visa obter evidências e avaliar objetivamente o nível de cumprimento e implantação dos
sistemas de gestão. Não há diferenças significativas no modelo de auditoria a utilizar, em função
do tipo de atividade económica, mas o mesmo não se passa na área produtiva de algumas
atividades económicas, nomeadamente, na construção. Neste caso, é importante considerar
não só as caraterísticas das obras, mas também a legislação específica aplicável, nomeadamente
em matéria de gestão de resíduos de construção e demolição. Esta comunicação analisa a
aplicabilidade da norma ISO 19011:2011 a auditorias de obras de construção. Depois de algumas
considerações introdutórias, o texto aborda, aspetos gerais das auditorias, os procedimentos
utilizáveis para a gestão de um programa de auditorias a um SGA e orientações para a execução
de uma auditoria a uma obra de construção, com base na norma. Finalmente, apresentam‐se os
resultados de um inquérito realizado a profissionais da construção em Portugal sobre a
implementação de auditorias ambientais em estaleiros portugueses de construção e os
resultados de uma pesquisa similar realizada no Brasil.
Palavras chave: Estaleiros de construção; Canteiros de obra; Plano de gestão ambiental;
Auditoria ambiental.
1

INTRODUÇÃO

Atualmente, as auditorias têm sido praticadas como forma de confrontar uma determinada
condição com um critério preestabelecido, que se configura como a situação ideal, para que se
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possa opinar a respeito (Oliveira, 2008). Considerando a preocupação atual mundial com os
aspectos de sustentabilidade, uma grande aplicação das auditorias tem foco nos aspectos
ambientais dos empreendimentos.
Existem dois tipos principais de auditorias, segundo Brenny (2011): as auditorias legais,
estabelecidas pela legislação e que são compulsórias (obrigatórias); e as auditorias facultativas
(não obrigatórias) que são as internas e as externas (de certificação). Na auditoria legal, observa‐
se se a atividade do empreendimento está de acordo com uma determinada lei, principalmente
para se obter o licenciamento ambiental. Neste caso, existe uma fiscalização do Poder Público a
fim de verificar se os requisitos legais foram atendidos.
Outra definição é a de Rovere (2001) que apresentam a classificação da auditoria ambiental por
meio do seu objetivo. Dentre as categorias mais aplicadas destacam‐se: auditoria de
desempenho ambiental, auditoria de Sistema de Gestão Ambiental, auditoria de certificação,
auditoria de descomissionamento (descommissioning), auditoria de responsabilidade (due
dilligence) e auditoria de conformidade legal (compliance).
Todos os sistemas de gestão carecem de auditoria, incluindo o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA). A auditoria pode ter lugar tanto ao nível organizacional, como ao nível dos processos
produtivos da organização. Ao nível organizacional, não há diferenças significativas entre
modelos de auditoria aplicáveis em diversas atividades económicas. Mas ao nível dos processos
produtivos, as diferenças são sensíveis, nomeadamente na atividade da construção, atendendo
às caraterísticas próprias dos empreendimentos de construção e das obras necessárias para os
concretizar. Ao nível dos empreendimentos, salienta‐se a necessidade de proceder avaliação do
respetivo impacto ambiental aos que sejam suscetíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente. Em Portugal esta necessidade encontra eco na legislação em vigor, nomeadamente
no decreto‐lei n.º151‐B/2013, de 31 de outubro que transpõe para a ordem jurídica portuguesa
a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011
(Portugal, 2013). À luz desta legislação, é obrigatório proceder à avaliação do impacto ambiental
(AIA) de projetos de infraestruturas de vários tipos (operações de loteamento urbano, parques
industriais, estradas, vias férreas, etc.), de dimensão superior ao especificado (Anexos I e II do
diploma). A mesma obrigação surge para as obras de edifícios e de outras instalações
necessárias à instalação de projetos industriais (incluindo turísticos) de dimensão superior ao
especificado, por força da necessidade de AIA para esses projetos (Anexos I e II do diploma).
No Brasil, têm‐se várias leis que fazem menção aos aspectos de sustentabilidade ambiental,
entre elas: a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 237, de 19 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados para o
licenciamento ambiental; a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Brasil, 1998) que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente; e a própria Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 225 (Brasil, 1988), que define:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo‐se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê‐lo e preservá‐lo para as presentes e futuras gerações”.
Segundo a Resolução CONAMA nº 237 (Brasil, 1997), a licença ambiental para empreendimentos
e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do
meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto
sobre o meio ambiente (RIMA). Entre os empreendimentos e as atividades obrigados a terem
este tipo de estudo estão as Obras Civis referentes a rodovias, ferrovias, hidrovias, barragens e
diques, canais para drenagem, entre outros.
Mas necessidade de minimizar o impacto ambiental está presente em todas as obras (estando
ou não sujeitas a AIA ou EIA por requisitos legais). De facto, a atividade da construção determina
um conjunto de impactos no ambiente, em menor ou menor grau, em função da dimensão e
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das características das obras – uma pequena obra de pintura interior pode ter impactos
significativos no ambiente envolvente, se não houver cuidado em preveni‐los, porque gera
resíduos potencialmente perigosos para o ambiente que carecem de ser adequadamente
geridos.
De uma forma geral, a produção de resíduos de construção e demolição (RCD) tem efeitos
potenciais na contaminação do terreno e da água, constituindo assim impactos ambientais
importantes dos estaleiros/canteiros de construção, e na saúde dos cidadãos, por exemplo,
problemas respiratórios provocados pela produção e poeiras durante as operações de
movimentação de terras e de demolições. Outros impactos relevantes são; o aumento local do
tráfego automóvel e redução dos espaços de aparcamento; o ruído provocado pela operação de
equipamentos, buzinas diversas, comunicação entre o pessoal da obra, etc.; o aspeto visual das
vedações (Couto e Couto, 2009).
A prevenção dos impactos ambientais dos estaleiros/canteiros está presente na legislação de
muitos países. Em Portugal, o decreto‐lei n.º 46/2008, de 12 de março (Portugal, 2008),
introduziu a obrigação legal de prevenir a produção e a perigosidade dos RCD com origem nos
estaleiros de construção. Esta obrigação consubstancia‐se na elaboração, na fase de conceção,
do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e na sua implementação em obra, na fase construção.
Relativamente aos outros impactos referidos, o quadro legal português remete largamente para
os municípios a responsabilidade pela respetiva regulamentação (através de regulamentos
municipais), e há bons exemplos disso ao longo do país, nomeadamente, no que se refere ao
tráfego automóvel, ao estacionamento, às características das vedações devem ter, etc. O
Regulamento Geral do Ruído (decreto‐lei nº 9/2007 de 17 de janeiro, alterado pelo decreto‐lei
n.º 278/2007, de 1 de agosto) estabelece restrições quanto ao horário e períodos de atividade
dos estaleiros de construção, mas permite que as mesmas sejam ultrapassadas mediante
“licença especial de ruído” a emitir pelo respetivo município e tem, por isso sido considerado
demasiado permissivo (Estêvão, 2009).
No Brasil, a Lei nº 12.305 (Brasil, 2010), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), permitiu a discutiu dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Dessa forma, estimula‐se a prevenção
e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo
sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da
reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou
reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser
reciclado ou reutilizado). Entre os instrumentos previstos está a elaboração de planos de gestão
dos resíduos sólidos. Com essa lei, passou a ser responsabilidade dos geradores, a elaboração
dos planos, cabendo ao poder público, ao setor empresarial e à coletividade, a garantia e
fiscalização da efetividade dos planos.
Face ao exposto, os SGA de estaleiros/canteiros de construção apresentam especificidades que
justificam uma análise dirigida às auditorias ambientais a estas instalações de produção e
correspondentes processos produtivos.
2

AUDITORIAS

2.1 Aspetos gerais
De acordo com a norma ISO 19011:2011 (ISO, 2011a), uma auditoria é um processo sistemático,
independente e documentado que visa obter evidências e avaliar objetivamente o nível de
cumprimento dos critérios da auditoria. As evidências tomam a forma de registos, factos
declarados ou outras informações relevantes para os critérios da auditoria; os critérios são
conjuntos de políticas, procedimentos ou requisitos usados como referencial de comparação
das evidências recolhidas na auditoria. Nesta conformidade, a auditoria ao SGA de uma obra de
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construção (ou de uma parte da obra) visa obter evidências e avaliar objetivamente o nível de
cumprimento dos critérios aplicáveis a essa obra (ou à parte da mesma, em apreço). A auditoria
pressupõe, em primeiro lugar, identificar os referenciais a utilizar (ou critérios da auditoria). Os
referenciais são os documentos que constituem a base de avaliação do cumprimento do SGA da
obra
Em Portugal, constituem‐se referenciais os documentos legais referidos no ponto anterior, para
além de outros que os regulamentam mais especificamente (por exemplo, a portaria n.º
209/2004, de 3 de março que aprova a Lista Europeia de Resíduos (Portugal, 2004) e a portaria
n.º 417/2008, de 11 de junho que se refere ao transporte de RCD) (Portugal, 2008), de
especificações técnicas diversas (por exemplo, especificações do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil) e de códigos de boas práticas CIRIA (2005).
Distinguem‐se três tipos de auditorias de obras:
 Auditoria interna (ou de primeira parte): determinada pela empresa de construção (por
exemplo, empreiteiro geral), abrangendo a totalidade da obra ou parte dela, apenas (por
exemplo, a parte executada por um subempreiteiro).
 Auditoria externa, compreendendo: ‐ Auditoria conduzida pelos clientes aos seus
fornecedores (ou de segunda parte): determinada por uma entidade (o dono de obra, o
empreiteiro geral, uma autoridade externa interveniente na obra), abrangendo a totalidade
da obra ou parte dela; ‐ Auditoria de terceira parte: realizada por uma entidade externa
independente, com objetivos legais ou similares, ou por uma entidade externa acreditada,
no âmbito de um processo de certificação do SGA.
A norma de referência para todos os tipos de auditoria é a ISO 19011:2011; no entanto, para
auditorias (de terceira parte) no âmbito do processo de certificação de SGA, a norma aplicável
é a ISO/IEC 17021:2011 (ISO, 2011b). Ambas as normas são aplicáveis a qualquer atividade
económica, incluindo a atividade da construção.
Em geral, as obras de construção carecem de várias auditorias ao SGA. Em primeiro lugar,
porque as obras têm uma duração considerável que, em alguns casos, se prolonga por meses;
em segundo lugar porque é necessário prever auditorias iniciais (a uma determinada realidade)
e auditorias de seguimento que visam apreciar a implementação de medidas corretivas
identificadas na primeira; em terceiro lugar porque uma obra pode incluir trabalhos de natureza
muito diferente que poderão aconselhar a realização de auditorias independentes. Assim, é
importante implementar um programa de auditorias, ou seja, organiza‐las de forma sequencial
(não necessariamente periódica) de maneira a cobrir adequadamente as necessidades de
auditoria da obra.
Há vários métodos utilizáveis na realização de auditorias: revisão dos registos, retroalimentação,
entrevistas, observação, exame e revisão pós‐auditoria. Todos estes estão identificados no
anexo B1 da norma ISO 19011:2011 que adverte para a necessidade de selecionar o(s) mais
adequado(s) de acordo com as caraterísticas da auditoria (objetivos, âmbito, localização, etc.) e
com as competências dos auditores. As auditorias das obras utilizam abordagens com interação
humana entre os membros da equipa auditora e os recursos humanos da obra, e abordagens
sem interação humana. Inclui‐se nas primeiras a condução de entrevistas (com a equipa de
gestão do SGA na obra, com trabalhadores selecionados, etc.), o preenchimento presencial de
listas de verificação (checklists) e questionários, cobrindo uma multiplicidade de aspetos, a
análise dos documentos do SGA, em conjunto com os auditados e a amostragem (de registos do
SGA, de equipamentos de proteção individual, etc.); inclui‐se nas segundas a observação de
trabalhos em curso na obra, a análise de documentos e o preenchimento de registos que não
careçam da intervenção do auditado.
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3

GESTÃO DE UM PROGRAMA DE AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

3.1 Aspetos gerais
A condução de auditorias implica a respetiva programação de maneira a melhor contribuir para
a boa aferição do SGA a auditar. O programa pode dizer respeito a diversas auditorias, cobrindo
várias áreas do SGA, e decorrendo sequencial ou simultaneamente. A gestão de topo da
organização responsável pela condução da(s) auditoria(s) deve assegurar que o programa das
mesmas seja desenvolvido por pessoas competentes e que os objetivos do programa sejam
estabelecidos antecipadamente. O programa da(s) auditoria(s) deve contemplar a informação e
os recursos necessários à organização e condução da(s) auditoria(s). A implementação do
programa deve ser monitorizada e medida de maneira a assegurar o cumprimento dos seus
objetivos. Finalmente, o programa deve ser revisto no sentido de identificar oportunidades de
melhoria. A Figura 1 apresenta o processo de gestão de um programa de auditoria, segundo a
norma ISO 19011:2011. As seções seguintes complementam o conteúdo da figura com alguns
aspetos particulares relevantes para auditorias a SGA.

Figura 1: Processo de gestão de um programa de auditorias, adaptado da norma ISO 19011:2011

3.2 Estabelecimento dos objetivos do programa
Os objetivos do programa de auditorias deverão ser estabelecidos de maneira a orientar o
planeamento da auditoria e a assegurar a implementação do próprio programa; devem ser
consistentes com os objetivos da organização responsável pela sua realização; e são diferentes,
consoante o tipo de auditorias a que o programa diz respeito.
3.3 Estabelecimento do programa de auditorias
Esta seção segue os conteúdos da norma ISO 19011:2011, segundo as cláusulas 5.3.1 a 5.3.6.
3.4 Implementação do programa de auditorias
Esta seção segue os conteúdos da norma ISO 19011:2011, segundo as cláusulas 5.4.1 a 5.4.7. O
anexo B da norma fornece orientações para seleção de métodos de auditoria, aplicáveis a SGA.

2185

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

3.5 Monitorização do programa de auditorias
Esta é uma responsabilidade do gestor do programa de auditorias, no sentido de aferir o
cumprimento do programa, do planeamento de cada auditoria e dos seus objetivos; avaliar o
desempenho dos membros da(s) equipa(s) auditora(s); estimar a capacidade da(s) equipa(s)
auditora(s) para implementar os respetivos planos de auditoria; e avaliar o feedback recebido
(da gestão de topo da organização responsável pelo programa de auditorias, dos auditados e de
outras partes interessadas (cláusula 5.5 da norma ISO 19011:2011).
3.6 Revisão e melhoria do programa de auditorias
Conforme a cláusula 5.6 da norma ISO 19011:2011, compete ao gestor do programa de
auditorias a revisão do programa e nos termos descritos.
4

PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DE UMA AUDITORIA AO SGA DE UMA OBRA

4.1 Aspetos gerais
Seguem‐se aqui os procedimentos previstos na norma ISO 19011:2001, relativamente à
preparação e condução de uma auditoria. A Figura 2 apresenta a sequência desses
procedimentos, organizados em cinco fases. As seções seguintes complementam o conteúdo da
Figura 2 com alguns aspetos particulares relevantes para auditorias a SGA.
4.2 Início
Nesta fase, desenvolve‐se o contacto inicial com a obra que vai ser auditada e avalia‐se a
viabilidade da auditoria. Os resultados deste contacto inicial permitem ao líder da equipa
auditora avaliar a cooperação esperada por parte da obra e as expetativas levantadas na equipa
de gestão da obra, relativamente à auditoria. É também necessário avaliar a viabilidade da
auditoria, antes de avançar para as fases posteriores de preparação e execução, de maneira a
ganhar confiança sobre a consecução dos objetivos estabelecidos para a auditoria.
4.3 Preparação das atividades da auditoria
A preparação das atividades da auditoria começa com a análise dos documentos que integram
o SGA, nomeadamente, o Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGA), o Plano de Prevenção e
Gestão de RCD (PPGRCD); relatórios de auditorias anteriores; e outros documentos de gestão
da obra (por exemplo, plano do estaleiro, programa de trabalhos e cronogramas de mão‐de‐
obra e de equipamentos etc.). Note‐se que o próprio PGA pode incluir o PPGRCD, os registos e
mesmo outros documentos de gestão da obra, por exemplo, o plano do estaleiro/canteiro, o
cronograma, etc., embora, estes últimos têm frequentemente existência autónoma, por se
tratar de documentos de utilização mais geral. O anexo B.2 da norma ISO 19011:2011 apresenta
um conjunto de indicações sobre a análise de documentos (aplicável nesta fase e, mais tarde,
durante a execução da auditoria em obra).
Seguidamente, o líder da equipa auditora deve preparar o plano da auditoria, com base no
programa das auditorias em que esta se insere e nos documentos facultados pela obra. A
extensão e conteúdo do plano da auditoria são variáveis em função de se tratar de uma auditoria
interna ou externa, de ser a primeira à obra em causa ou ter havido outras antes, no mesmo
tema, etc. Por outro lado, o plano deve ser suficientemente flexível para permitir alterações, à
medida que a auditoria decorre. A cláusula 6.3.3.2 da norma ISO 19011:2011 contém indicações
sobre o modelo de organização do plano da auditoria.
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Figura 2: Preparação e execução da auditoria segundo a norma ISO 19011:2001

Em terceiro lugar, o líder deve atribuir as tarefas necessárias aos restantes membros da equipa
auditora, incluindo responsabilidades por auditar processos específicos, atividades e locais onde
deverão ter lugar na obra. Esta atribuição de tarefas tomará, obviamente, em conta a
competência de cada membro da equipa.
Finalmente, a preparação da auditoria compreende a preparação dos documentos de trabalho
necessários, por exemplo, listas de verificação (cheklists), planos de amostragem, modelos de
fichas de registo de informação, modelos de atas de reuniões, etc. O anexo B4 da norma ISO
19011:2011 fornece alguma informação sobre a preparação de documentos de trabalho.
4.4 Execução da auditoria
A execução da auditoria decorre conforme a sequência apresentada na Figura 2 (ISO
19011:2001). A reunião de abertura destina‐se a apresentar a equipa auditora, confirmar o
acordo quanto ao plano da auditoria e assegurar a possibilidade de executar as atividades
previstas. É necessário proceder à análise dos documentos relevantes da obra para determinar
a conformidade do SGA com os critérios da auditoria e para recolher informação de suporte das
atividades da auditoria. Nos casos mais graves de falta de documentos (por exemplo, falta do
PPGRCD ou falha generalizada da respetiva implementação), poderá ser tomada a decisão de
abortar o processo de auditoria.
Durante a realização da auditoria, é essencial implementar e manter um sistema de
comunicação adequado entre os membros da equipa auditora, com a obra auditada e,
eventualmente, com entidades externas. Este sistema de comunicação pode ser mais ou menos
formal, dependendo das circunstâncias, mas, nos casos correntes, é durante as reuniões de
trabalho que os factos são comunicados verbalmente.
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O trabalho da equipa auditora pode ser acompanhado por guias (da obra auditada) e
observadores (da entidade por conta de quem a auditoria é realizada, de entidade certificadora,
etc.). O papel dos guias é importante no sentido de apoiar os membros da equipa auditora a
executar as suas funções, por exemplo, selecionando trabalhadores da obra para as entrevistas,
testemunhando depoimentos ou clarificando questões surgidas, garantindo as condições de
acesso a frentes de obra em condições de segurança, etc.
O princípio básico deste processo é que apenas informação que possa ser verificada deve ser
usada como evidência da auditoria. As fontes de informação a utilizar dependem do âmbito e
da complexidade da auditoria, mas, é usual utilizar‐se as seguintes:
 Entrevistas com a equipa de gestão da obra e com a equipa de gestão do SGA;
 Entrevistas com trabalhadores selecionados;
 Observação dos trabalhos em curso na obra;
 Documentos;
 Registos, atas de reuniões, etc.
As evidências encontradas devem ser confrontadas com os critérios (quantitativos ou
qualitativos), de maneira a produzir os resultados da auditoria que podem, então, indicar
conformidade ou não‐conformidade com os critérios. As não‐conformidades devem ser
acompanhadas dos registos das respetivas evidências. A atribuição de relevâncias aos critérios
tem importância em auditorias externas, quando está em causa, por exemplo, um processo de
certificação ou de continuidade da certificação; a graduação tem mais interesse em auditorias
internas, em que se pretende auscultar oportunidades de melhoria.
A reunião de encerramento deve ser adequadamente preparada pela equipa auditora, revendo
os resultados da auditoria, acordando nas conclusões, estabelecendo recomendações e
discutindo atividades de continuação (follow up). A cláusula 6.4.8 da norma ISO 19011:2011
refere o conteúdo habitual das conclusões da auditoria.
4.5 Preparação e distribuição do relatório da auditoria
Conforme as cláusulas 6.5.1 e 6.5.2 da norma ISO 19011:2011.
4.6 Finalização
A cláusula 6.6 da norma ISO 19011:2011 refere os processos de finalização, aplicáveis a
auditorias de SGA a obras de construção.
5

AUDITORIAS AMBIENTAIS EM ESTALEIROS/CANTEIROS DE CONSTRUÇÃO EM PORTUGAL

No âmbito de um projeto em curso na Universidade do Minho, desenvolveu‐se, em 2013, um
inquérito a 23 profissionais da construção com responsabilidades em SGA de 106 obras
portuguesas de diversos tipos (edifícios de habitação unifamiliar e coletiva; edifícios industriais
e/ou fabris; estradas e obras de arte; instalação de equipamentos; infraestruturas diversas). O
inquérito teve como objetivo avaliar o nível de implementação dos PPGRCD (Cardoso, 2013).
À pergunta “Em função dos horizontes temporais expectáveis de realização das obras, são
planeadas Auditorias Ambientais” obtiveram‐se respostas muito variáveis que apontam, para as
seguintes conclusões:
 Em termos gerais, pode dizer.se que são efeituadas auditorias ambientais, com
periodicidade muito variável, decorrente da natureza de cada obra (com respostas do tipo
“sim, uma vez por ano”; “muito pouco frequentes”, etc.).
 São também efetuadas auditorias ambientais arbitrárias, em função do número de obras no
devido espaço temporal definido pelo normativo aplicável.
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Uma parte significativa dos inquiridos revelou a ausência total de realização de auditorias
(através de respostas assertivas como, “não se tem verificado”; “nunca vi”; “não sei).

6

AUDITORIAS AMBIENTAIS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO PESADA NO BRASIL

Vieira (2012) analisou 30 relatórios de auditorias ambientais no período de 2005 a 2011, de três
grandes empresas brasileiras, que realizaram diversas obras de construção pesada (adutoras,
barragens, rodovias, pontes etc.). As auditorias internas seguiram procedimentos específicos
organizacionais (próprio das empresas) elaborados com base na ISO 14.001: 2004 – Sistema de
Gestão Ambiental (ISO, 2004), ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos
(ISO, 2008) e ISO 19.011: 2002 ‐ Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade
e/ou ambiental (ISO, 2011a). A autora citada verificou que as desconformidades apresentaram
um alto índice de incidência e puderam ser agrupadas segundo os percentuais:
 Não atendimento a requisitos ambientais por parte das construtoras, com 29%;
 O não atendimento de requisitos legais ambientais por parte dos fornecedores contratados
pela construtora, com 27%;
 Falta de planejamento para atender as possíveis situações de emergência e acidentes que
causem impactos ambientais, com 19%;
 Disposição inadequada de resíduos sólidos, com 15% e;
 Falta de controle da poluição por ruídos e emissões atmosféricas, com 8%.
7

CONCLUSÕES

As auditorias aos SGA são importantes mecanismos de verificação da eficiência e da eficácia dos
próprios sistemas e de deteção e correção de eventuais erros de conceção e de implementação
dos mesmos. Outra finalidade das auditorias é conhecer o posicionamento das organizações
face à sua concorrência, através de processos de benchmarking, normalmente baseados em
indicadores de desempenho.
As auditorias são processos independentes e objetivos que têm por finalidade acrescentar valor
e melhorar o desempenho das organizações em termos ambientais. Estas caraterísticas deverão
estar presentes em todos os tipos de auditorias, sejam elas conduzidas por pessoal interno
(auditorias internas) ou externo (clientes ou outras entidades externas, nomeadamente, no
âmbito de processos de certificação) às organizações.
Ao nível organizacional, as auditorias não apresentam diferenças significativas entre atividades
económicas, uma vez que o referencial normativo utilizado é idêntico (designadamente, a
norma ISO 19011:2011; para auditorias no âmbito de processos de certificação de sistemas de
gestão da SST, a norma utilizada é ISO/IEC 17021:2011). O mesmo não sucede ao nível das áreas
produtivas, com destaque para as obras da construção, por um conjunto de razões que
decorrem das especificidades desta atividade.
No inquérito realizado com profissionais da construção em Portugal, verificou‐se que a prática
de auditar SGA apresenta ainda fragilidades, em função da variabilidade e ambiguidade das
respostas obtidas. No caso do estudo realizado no Brasil, observou‐se a importância de contar
com SGA para melhorar a estratégia operacional e competitiva das construtoras.
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ABSTRACT: Although the use of temporary edge protection systems (TEPS) is an important
measure to prevent falls from height in construction, there are no widely accepted methods for
evaluating their performance. The aim of this study is to present a protocol to evaluate the
compliance with TEPS performance requirements. The protocol was developed by identifying
and categorizing requirements, establishing sources of evidence to evaluate each requirement
and setting a scoring system to differentiate levels of requirement compliance. This article
illustrates the application of the protocol to two types of TEPS, called “metallic” and “wooden”.
The results of the evaluation were discussed with representatives of contractors and suppliers
of TEPS. The limitations and strengths of the protocol are discussed based on these applications.
Key words: Temporary edge protection systems, performance requirements, workplace safety.
1

INTRODUCTION

One of the most commonly used physical protections on construction sites is the Temporary
Edge Protection System (TEPS), which prevents falls from height (Garcia, 2010). As a matter of
fact, construction safety regulations, both in Brazil and abroad, have several requirements
which TEPS must meet. These requirements, in turn, tend to emphasize the structural strength
and geometrical configuration of TEPS. Despite the importance and extent of regulatory
requirements, several national studies indicate that the requirements associated with TEPS
usually are the ones that are least frequently met (Lantelme, 2000; Rocha, 1999; Araújo, 2000;
Miranda & Dias, 2004). Among the possible causes of this situation, the lack of TEPS solutions
suitable to the technological and managerial characteristics of the works can be mentioned.
Nevertheless, previous studies in Brazil and abroad (Hiliard, 1996; Rocha, 1999; Ostrow, 2001;
Martins, 2004; Lan 2009, Garcia, 2010; Nascimento, 2011; HSE, 2012; Rodriguez, 2013) have
identified good TEPS solutions. It should also be noted that studies about the TEPS usually
provide information on resistance and construction of TEPS, do not take into account
requirements associated with the efficiency and flexibility and do not investigate its assembly
and disassembly processes.
In this context, this article presents a protocol for evaluating the performance of TEPS, which
aims to contribute to the identification of promising solutions available in the market. The lack
of methods to verify the compliance with TEPS requirements creates difficulties for all
stakeholders, such as government enforcement agents, companies and workers, who have few
data to compare different systems and evaluate their effectiveness. It should be noted that this
study was conducted in the context of the research project "Technologies for Sustainable
Construction Sites of Social Interest Housing (Cantechis)". This project has six subprojects, one
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of them being "Improvement of collective protection systems on construction sites of the Minha
Casa Minha Vida (MCMV) Program ", which is financially supported by FINEP, involving
researchers from three Brazilian universities (UFRGS, UFBA and UFSCar).
2
2.1

RESEARCH METHOD
Study Design

To develop this study, we adopted the strategy of constructive research or Design Science, which
aims to develop an artifact intended to solve practical problems and, at the same time, to
contribute to theory (Lukka, 2003). In the case of this research, the "artifact" is the protocol for
evaluation of TEPS. On the one hand, it helps to solve the practical problem of how to evaluate
TEPS performance and compare different alternatives. On the other hand, it helps to outline the
theoretical construct "TEPS requirements", by identifying what these requirements are, how
they can be classified and how they relate to each other. This research was conducted in three
stages. Initially, the protocol was developed by: (a) identifying the requirements; (b) analyzing
and categorizing the requirements according to their nature; (c) establishing sources of evidence
to assess each requirement; and (d) developing a scoring system that describes the degree to
which they are met. The second stage comprised applying the protocol, which included: (a)
choosing a specific TEPS to be assessed; (b) choosing construction projects that used the
selected TEPS and (c) collecting and analyzing data resulting from the application of the protocol.
In the third stage, the results of the evaluations were validated and discussed with
representatives of contractors, designers and manufacturers in specific feedback meetings with
every stakeholder and in a workshop that involved the joint participation of representatives of
different stakeholders.
2.2

Identifying the requirements

The TEPS requirements were identified through: (a) a literature review of national standards
and regulations such as NR‐18 (MTE, 2013) and RTP 01 (FUNDACENTRO, 2003), international
standards such as UNE EN 13374 (2004) and OSHA 1926.502 (2006), scientific papers, (b)
descriptive memorials of patented TEPS; (c) technical reports of TEPS laboratory tests;
interviews with nine engineers responsible for works that used TEPS, five security engineers,
two collective protection designers, two fiscal inspectors, two representatives from companies
that supply industrialized TEPS and nine workers responsible for installing TEPS. The interviews
were recorded and transcribed, lasting on average an hour and being based on a script
comprising fifteen questions that gave rise to others in the course of the interview. In the
interview transcripts and consulted documents, we identified evidence of TEPS requirements
which would fit in the requirement definition used in this study: conditions quantitatively
expressing the attributes that a system must possess in order to meet user requirements (NBR
15575). An attribute is the quality of a product that a consumer or user requires. Under the
concept of performance, the user’s needs are the parameters that define construction
attributes.
2.3

Classifying the requirements

After this analysis, 34 requirements were identified, which were grouped into three categories:
(a) safety, 17 requirements; (b) efficiency, 11 requirements, and (c) flexibility, 6 requirements.
The requirements in the Safety category originate mostly (88%) in standards and are associated
with aspects of structural strength, durability and geometry. As occurs in the other two
categories, the requirements associated with safety are related to one another. For example,
the compliance with the requirement “to minimize the fall of people” relies on another
requirement that establishes the TEPS size, as well as another that defines TEPS resistance to
stress‐strains. Thus, the fulfillment of certain requirements contributes to the fulfillment of
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others. On the other hand, most (81%) of the requirements in the category “TEPS efficiency”
originated in interviews, observations while in use and analysis of projects. Efficiency‐related
requirements include ergonomics, productivity, reuse and low cost during the life cycle.
Similarly, the requirements associated with flexibility also originated mostly (94%) in interviews
and in the analysis of TEPS available in the market. Flexibility includes mainly requirements of
adaptability to different geometric configurations, construction techniques and stages of the
work.
2.4

Levels of compliance

For each requirement, evaluation criteria were established. According to NBR 15575, criteria are
connected to the quantitative specifications of a requirement. However, in this study, some
criteria have a qualitative specification, so that it is possible to have multiple criteria associated
with a requirement. In addition, we proposed a scoring system from zero to ten to differentiate
the levels of requirement compliance. Although any score from zero to ten can be assigned,
benchmarks were established to describe what characterizes some of the possible scores
between zero and ten, whenever possible, based on criteria defined by standards. Where
standards did not provide any input, the literature contributed to the description of the levels
or researchers developed a proposal.
2.5

Sources of evidence

To facilitate the application of the protocol, sources of evidence were established to evaluate
each requirement, such as: analysis of projects and technical reports of TEPS testing,
observations while in use, interviews with engineers and workers. Establishing these sources
was important because, due to their nature, some requirements can only be validated through
certain sources of evidence. Thus, specific approaches in the literature were used to assess
certain requirements. For example, the requirement to "reduce physical exertion in TEPS
assembling, disassembling and transporting tasks", Kodak’s proposal was used (1986), which
establishes a formula for calculating the percentage of maximum heart rate (PMHR), used for
industrial workers performing activities in 8‐hour shifts. The same author states that the PMHR
should be at most 33%. Similarly, another efficiency requirement concerns the postures
assumed by workers, which were evaluated using the WinOwas method (KIVI & MATILA, 1991).
Table 1 shows an example of how the requirements were organized and parameterized to
comply with the evaluation protocol.
Table 1 – Evaluation Protocol

Category: Safety
Requirement: to minimize the risk of people falling
Origin: NR‐18
Criteria: to meet minimum and maximum TEPS sizes.
Levels of compliance:
 Score 10: Fully meets the requirement. Minimum height of TEPS: 1.20 m. Maximum height of
the intermediate putlog: 0.70 m. Maximum vertical distance between intermediate beams: 0.48
m.
 Score 7: Partially meets the requirement with shortcomings that have a moderate impact on the
TEPS performance.
 Score 3: Partially meets the requirement with shortcomings that have a great impact on the
TEPS performance.
 Score 0: Does not meet the requirement.
Sources of evidence: Project Analysis/Technical Report. Observations while in use. Interview with
engineers and workers. (Are the heights of the main and intermediate guardrails suitable? Has any
fall accident or near accident involving TEPS happened?).
Opportunities for improvement:
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2.6

Choosing an TEPS and characterizing the works visited

Work at heights involves significant risks of falls against which workers must be protected. In
buildings with large decks, the TEPS are the most appropriate means of collective protection
whose main function is to prevent falls. They also allow the mobility, dismissing the employee,
to connect voluntarily the lifeline system (CATTLEDGE et al., 1996; KISNER AND FOSBROKE, 1994;
RUSER, 1995; SURADA et al., 1995; TOSCANO, 1997). This study emphasizes wooden and
metallic TEPS. The choice was based on the following reasons: (a) such systems are known to be
the most common in the region where the study took place; (b) local businesses recently
developed metal and wooden TEPS designs that are supposedly better than those that they had
been using previously, and they had an interest in having them evaluated independently, which
could be done through this study. Table 2 shows the characteristics of each system and its use
within the building under construction.
Table 2 –Characterizing the systems evaluated.

Wooden (WO)
Characteristics: System consisting of wood with a protection screen. The
components are united using nails. The frames are secured to the beam by
an anchor bar, washer and wing nut.
Use: Building systems with concrete pillars and beams, in the formwork,
concreting and brickwork stages.
Metallic (ME)
Characteristics: System consisting of metal modules, at the dimensions of
1.50 x 1.30 m. The modules are held together by being fitted. The frames
are fixed to the bricks through an anchor bar, already incorporated into the
system.
Use: Building systems with concrete pillars and beams and load‐bearing
masonry, in the formwork, concreting and brickwork stages.

Altogether, we analyzed four wooden TEPS (WO) and four metallic TEPS (ME). 17 visits were
made to eight construction sites in the city of Porto Alegre and its metropolitan area. Data
collection, at each visit, had an average duration of four hours involving observations,
measurements and interviews and two to three investigators. Due to space constraints, this
paper presents only the results of the evaluation of a metal and a wooden TEPS. In Table 3 are
characterized the construction sites visited and activities evaluated for both TEPS that make this
study.
Table 3 –Characterization of activities and construction sites visited

Site

1

2

3
3.1

Characteristics
Building system: traditional
Observation scene: inside the building
Workers installing TEPS: Own labor force
Project: Designer
Building system: load‐bearing masonry
Observation scene: Outdoors
Workers installing TEPS: Outsourced
Project: Manufacturer

TEPS

Activity evaluated

Visits

WO

Assembly/Use/Disassembly

3

ME

Assembly/Use/Disassembly

3

RESULTS
Safety

Figure 1 shows an example of good practice relating to the requirement "to minimize the fall of
people." This requirement was met by both TEPS evaluated, which received a score of 10 in this
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regard (Fig. 2). Note that this requirement relies on requirements 4 and 5 (to resist stress‐strains
and to be rigidly fixed to the structure), which were also met.

(a)
(b)
Figure 1. Example of compliance with TEPS requirements Both figures show workers supported on the TEPS, a
frequent situation of use during the concreting stage.. (a) ‐WO. (b) TEPS‐ME.

Another situation concerns the requirements that were not met (grade 0), although their project
provided for their compliance. For example, the requirement "to minimize the fall of materials
and tools" received a score of 0 for both TEPS evaluated (Fig. 2). In the case of TEPS‐WO, that
was due to improper procedures that were identified during its use, such as interference from
other collective protections as protective platforms, the presence of struts and slabs at the edge
which often hamper the installation of the system, or component sizes incompatible with the
fixing framework, as illustrated in Figure 3, where the spacers of the frame are larger than those
specified in the design. These problems favored the presence of gaps between the baseboard
and the work floor, allowing materials and tools to fall down. In the case of TEPS‐ME, this
requirement is not met due to the toe board component design, which accumulates materials
and waste due to its gutter shape. This brings about difficulties when the gutter is moved from
one floor to another, as this results in a heavy, time‐consuming task and, for this reason, its use
is rejected. Thus, the design of the gutter component for the toe board is in conflict with the
purpose of the metallic system of being quick and easy to move, a characteristic especially
necessary for the agility of the building system in load‐bearing masonry. Regarding opportunities
for improvement, three examples were selected to illustrate said conflicts between use and
design, as shown in Figure 3.

Figure 2. Evaluation matrix: Safety.
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D
A
(a)

B
(b)

(c)

Figure 3. Opportunities for improving TEPS. (a) Left in TEPS‐WO, the toe board is above the work floor due to the
interference of the fastening hook of the protection platform framework; (b) In the middle, the spacers of the frame
are larger than those specified in the design; (c) On the right in the metallic system, no containment gutters indicated
by the manufacturer are seen.

Another situation is related to a requirement that is partially met. For example, TEPS‐ME was
given a score 7 for the requirement establishing that “TEPS must be rigidly fixed according to
the specifications of the manufacturer or designer” (Fig. 2). This happened because the
condition suggested by the manufacturer was not observed, which indicates that the course of
blocks to which struts are secured can be reinforced with concrete or alike. Thus, even if the
suggested effort was not made, TEPS‐ME was found to show good performance regarding
impacts exerted on the work, working adequately without putting workers’ lives at risk (Fig. 4).

Figure 4. Partial compliance with moderate impact on TEPS performance.

Lastly, there are requirements that were partially met, with deficiencies that generate a high
impact on TEPS performance. For example, TEPS‐WO was given a score 3 for the requirement
“installation and removal must be performed safely” (see Table 4). In this case, the lack of safety
was clear, because when the frame was installed and removed, workers had their body partially
positioned out of the edge. Another factor that worsens the risk of fall arises from the worker’s
attitude of clinging to the struts so as not to lose balance, as seen in Figure 5.

Figure 5. Partial compliance with a high impact on TEPS performance.

3.2

Efficiency

In this item, the requirement to "reduce physical exertion in TEPS assembly and disassembly
activities" is highlighted. Thus, TEPS‐WO was given a score 0 for this requirement, since the
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PMHR(percentage of maximum heart rate) calculation was 34% (above the maximum) com‐
pared with TEPS‐ME, which obtained an 18% PMHR as shown in Figure 6. These data correspond
to the evaluation of two workers for 30 minutes. Similarly, to analyze the postural load for TEPS‐
WO, the posture of standing on both knees bent occurred in 75% of observations, falling, thus,
in the high risk category according to the OWAS method (Fig. 7). This posture contributes to the
bent back posture that is in risk category 2 (medium risk) in 75% of observations. The unfavora‐
ble back and knee postures are due to fixing every single part with nails.

Figure 6. Evaluation matrix: Efficiency

Figure 7. Postures analyzed with WinOWAS. (TEPS‐WO assembly).

For TEPS‐ ME, the most critical position was found to be that which involves keeping an arm
above the shoulder, which occurred in 56% of observations. This posture is in risk category 2
according to the OWAS method and lasted, on average, 3 seconds (Figure 6). In this sense it is
noteworthy that equipment for work at height should be simple in nature because a complicated
process affects the effectiveness and efficiency of the installation and removal of TEPS (CHEUNG,
2012). Therefore, the locking systems safe and fast should be designed and conceived from the
beginning as well as its quick release system is also essential.

2197

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

Figure 8. Postures analyzed with WinOWAS. (TEPS‐ME assembly).

3.3

Flexibility

TEPS‐ME was found to have a better behavior related to aspects of flexibility, adapting and
adjusting to all phases of the work and to different geometric configurations. This is because the
project is designed to meet the specific format of each building, serving each particularity and
providing solutions to situations that generate interference. Another important aspect of this
category are manipulable metal frames whose length can be adjusted and struts with adjustable
height, which allows them to better adapt to different building systems. In TEPS‐WO, the only
noteworthy aspect of its flexibility is the adaption to different geometric configurations, allowing
you to shape and adjust the system to specific or unexpected situations arising from the
construction site. However, some suggestions were made from the point of view of the design
of work equipment in height, which should consider adjustable levels to increase applications
within the construction site and the dimensions must be flexible for different types of building
systems (Bobick et. al., 2010).

Figure 9.Evaluation matrix: Flexibility

4

CONCLUSIONS

This study presented a protocol to assess the compliance with TEPS performance requirements.
Among the main advantages of TEPS‐WO, we can highlight: (a) low cost in comparison with
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TEPS‐ME; (b) easy handling in terms of the material used, as it consists of smooth wood easy to
work on; (c) adaption to different geometrical configurations in terms of system flexibility.
Conversely, the main disadvantages of TEPS‐WO are: (a) amount and variety of loose
components (10 units) compared with TEPS‐ME; (b) when components are fixed, the parts are
nailed manually, without following specific criteria (number and spacing of nails), which causes
the rigidity of connections to be lost over time, favoring the accidental removal of components;
(c) low reuse; (d) high cost throughout its life cycle; (e) large amount of losses and resulting
waste compared with TEPS‐ME; (f) interferences and incompatibilities with guardrails,
equipment and fixing structure, because its design is restricted to specific scenarios (edge,
slopes, shape) and not to the building as a whole; (g) it does not adapt to different building
technologies. The main advantages of TEPS‐ME are: (a) more resistant and durable materials
than TEPS‐WO; (b) low number of components (4 components); (c) hard and safe connections
between components by means of sockets and locks incorporated into the system; (d) high
reuse; (e) low cost throughout its life cycle; (f) no amount of losses and waste; (g) easy to handle
as it is a compact system with incorporated mechanisms; (h) it can be used in all stages of the
work; (i) adapts to different geometrical configurations as it is previously adjusted in the design.
The main disadvantage of TEPS‐ME concerns the toe board component design, since it is
designed with the shape of a gutter. This component is rejected by workers because it
accumulates materials and is too heavy to move, which favors the fall of materials and tools.
Within the limitations of this study, it is considered that the protocol has been applied just a few
times, so we intend to keep expanding the study in order to validate the method by using better
defined levels. So far, a workgroup was created in the meetings with representatives from
companies, and the results of evaluations have been discussed. This paper also gives suggestions
for future studies, such as: (a) updating the protocol according to new requirements, bearing in
mind that the process evolves over time; (b) identifying and testing improvement opportunities
and possible solutions, which would allow stakeholders to be encouraged to develop
innovations.
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ABSTRACT: This paper evaluates the acoustical airborne insulation in ten office facilities of
construction sites. For this purpose, the average sound pressure level of the exterior and interior
environment have been determined under conditions of both open and closed window frames.
The interior sound pressure level was corrected by the reverberation time conditions. This
procedure allowed the estimation of the difference of the average sound pressure level between
the emission and the receptor environment, as well as the determination of sound insulation of
each studied case. A spreadsheet for the verification of the sound insulation conditions of the
offices was proposed, taking into account the NBR15.575 as a reference for analysis. Finally, the
analysis demonstrated that the acoustical performance criteria should be considered in the
conception process of the office facilities on construction sites, in order to achieve the
appropriate acoustical conditions for working comfort and productivity.
Keywords: construction site, acoustic comfort, noise, labor health, environmental comfort
RESUMO: Neste artigo são avaliadas as condições de isolamento sonoro de ruído aéreo em
instalações de dez escritórios de canteiros de obras. Para isso, determinou‐se o nível médio de
pressão sonora externo e interno sob condições de esquadrias abertas e fechadas. Os valores
do nível de pressão sonora interno foram corrigidos pelas condições de tempo de reverberação
dos escritórios. Com isso foi possível estimar a diferença de nível médio de pressão sonora entre
os ambientes de emissão e recepção e determinar o isolamento sonoro proporcionado por cada
caso de estudo. Foi proposta uma planilha de verificação das condições de isolamento acústico,
tendo como referência os parâmetros da NBR‐15.575. Por fim, a análise demonstra que o
critério de desempenho acústico deve ser utilizado para conceber a edificação que servirá para
os escritórios em canteiro de obra, com a finalidade de proporcionar condições adequadas de
trabalho e produtividade aos operários.
Palavras‐chave: canteiro de obras, conforto acústico, ruídos, saúde ocupacional, conforto
ambiental
1

INTRODUÇÃO

Dentre as diversas etapas de produção de obras, o canteiro de obras é a fase inicial composta
por suas instalações provisórias, construídas com materiais leves. As atividades realizadas nesta
fase envolvem a utilização de máquinas pesadas e equipamentos mecânicos, que caracterizam‐
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no como um ambiente emissor de ruídos. No entanto, apesar dessa característica inerente aos
canteiros de obras, não existem regulamentações específicas sobre o ruído para as instalações
e atividades que estão envolvidas nessa fase da construção (Ballesteros et al. 2010).
O ruído coloca em risco à saúde do trabalhador e, segundo Fernández et al. (2009), é um dos
contaminantes mais encontrados na construção civil, causando efeitos negativos para o sistema
auditivo. Além disso, a exposição prolongada aos ruídos intensos pode gerar problemas
cognitivos, transtornos psicológicos e problemas cardiovasculares (Szalma & Hancock 2011;
Banerjee et al. 2014). Por essa razão, a aplicação de instrumentos que promovam a melhoria
das condições acústicas em canteiros de obra merece especial atenção dos diversos agentes
envolvidos na construção civil.
Diante da importância da questão e da falta de instrumentos específicos para o seu combate
efetivo, uma forma simplificada e prática de se ter rápida aproximação com o problema é
realizar em campo um diagnóstico do desempenho acústico encontrado nas instalações dos
canteiros de obras. Nesse contexto, a regulamentação da NBR‐15.575 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT, 2013) torna‐se uma ferramenta de apoio, mesmo que não concebida
para fins de instalações provisórias. Essa norma pode fornecer alguns subsídios para que sejam
verificados diversos níveis de desempenho do edifício e seus sistemas, incluindo entre eles o
desempenho acústico. Direcionada a edificações habitacionais, essa norma aponta alguns
critérios mínimos a serem adotados nas construções e que, guardadas as limitações e objetivos
da norma, podem ser estendidos como referência mínima para avaliação de diversas etapas de
produção da construção.
As instalações provisórias com materiais leves são elementos suscetíveis à transmissão de
ruídos, quando não tratados para promover o isolamento acústico. O isolamento é uma
característica do material que promove a perda de energia sonora por transmissão e que
mantém relação direta com a massa construtiva. Assim, a utilização da NBR‐15.575 como
referência mínima para esse tipo de instalação pode trazer ganhos para o desempenho acústico
dos canteiros de obras e consequente melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Na prática,
os níveis de desempenho mínimo apontados pela norma para o isolamento acústico de
edificações pode servir de base para análise das condições encontradas em canteiros existentes.
Com esse enfoque, a pesquisa apresentada nesse artigo procura estudar as condições de
isolamento sonoro promovidas em escritórios de canteiros de obras, em função das tipologias
de seus materiais de construção. Para isso apresenta os levantamentos acústicos realizados para
diversas tipologias de materiais aplicados nesse tipo de instalação em algumas cidades do
estado de São Paulo, Brasil. Demonstra ainda a possibilidade de criação de instrumentos de
verificação do desempenho acústico em canteiros de obras.
2
2.1

MATERIAS E MÉTODOS
Casos de Estudo e Tipologias estudadas

Foram analisados os ambientes acústicos de dez escritórios de canteiros de obras com as
características físicas e materiais tipológicos discriminados conforme a Tabela 1.
Na Figura 1 pode ser verificada a situação de algumas das instalações provisórias pesquisadas.
Destaca‐se, que as instalações da obra 1 e da obra 8 são semelhantes entre si e, por isso, sendo
registrado aqui apenas a obra 8.

2202

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

Tabela 1. Características físicas e materiais dos casos de estudo.

Obra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Material da Vedação

Madeirit
Madeirit
Container metálico
Madeirit
Madeira OSB
Container metálico
Isolante acústico
Madeirit
Container metálico
Madeira OSB com
estrutura metálica

Material da Janela
ou abertura

Área do piso

Madeirit
Madeirit
Porta metálica
Madeirit
Vidro
Vidro
Vidro
Madeirit
Porta metálica
Vidro

m2
6,93
22,65
11,66
7,32
19,03
24,63
13,75
7,18
8,04
34,56

Dimensões da
abertura
m
0,81x2,10
2,00x1,00
2,30x1,20
2,10x1,11
1,15x0,59
2,15x1,00
1,23x1,10
0,81x2,10
1,05x1,80
1,00x1,00

Volume do
ambiente
m3
20,79
71,34
26,83
22,33
45,68
59,11
32,99
18,82
18,89
81,22

(a) Obra 2

(b) Obra 3

(c) Obra 4

(d) Obra 5

(e) Obra 6

(f)

Obra 7

(g) Obra 8
(h) Obra 9
(i) Obra 10
Figura 1. Vista geral das instalações provisórias para escritórios nos canteiros de obra pesquisados.

2.2

Método e Parâmetros

Não havendo uma norma brasileira específica que trate da questão do ruído em canteiros de
obra, procurou‐se determinar o isolamento acústico promovido pelos casos de estudo,
tomando‐se como base de referência a NBR‐15.575 – parte 4 (ABNT, 2013). Nessa norma, a
verificação do desempenho de edificações habitacionais deve considerar as seguintes classes de
ruído determinada pela localização do edifício:
I – instalações que se localizam distante de fontes de ruído intenso de quaisquer natureza,
II – instalações localizadas em áreas sujeitas a ruídos não enquadráveis nas classes I e III,
III – instalações sujeitas a ruído intenso de meios de transporte e de outras naturezas, desde que
esteja de acordo com a legislação, que servem como subsídio na definição dos requisitos
acústicos dos edifícios, previstos pela mesma norma de desempenho.
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Dentre os métodos sugeridos pela norma para a determinação do desempenho, o método de
engenharia (ou de campo) possibilita a determinação do isolamento de ruído aéreo em campo.
Isto é, permite determinar a diferença padronizada de nível ponderada (DnT,w), que é um número
único de isolamento de ruído aéreo, derivado dos valores encontrados para as diversas bandas
de frequências sonoras. Nesse método, a determinação da classe de ruído das instalações é dada
pelo valor da diferença padronizada de nível ponderada medida a 2m de distância (D2m,nT,w) da
vedação externa do edifício (no caso da norma, do dormitório), medida com portas e janelas
fechadas. Assim, as classes de ruído correspondem às diferenças apontadas na Tabela 2.
Portanto, o mínimo de isolamento admitido é de 20dB, para ambientes distantes de ruídos
intensos.
Tabela 2. Correspondência entre classes de ruído e diferença padronizada de nível ponderada a 2m.(ABNT, 2013)

Classes
I
II
III

D2m,nT,w
dB
>=20
>=25
>=30

Para determinação do isolamento acústico pelo método de engenharia, considerou‐se que em
campo não é possível isolar o efeito da parede avaliada e, por isso, o nível registrado no
ambiente de recepção resultou do som transmitido pela composição da parede, piso e teto.
Além disso, no ambiente interno, as reflexões sonoras sobre as superfícies provocam um tempo
de reverberação na sala que influi sobre o nível registrado. Para isolar esse efeito, foi ainda
medido o tempo de reverberação (TR) e considerado o tempo ótimo de reverberação (TRo) igual
a 0,6s para todos os casos de estudo.
Determinou‐se o nível médio de pressão sonora externo e o nível médio de pressão sonora
interno, corrigindo‐se as condições de reverberação do ambiente interno (TR/TRo). Assim, foi
possível estimar a diferença de nível médio de pressão sonora entre os ambientes de emissão e
recepção, aplicando‐se a equação 1.
1

2

10

log

(1)

onde TR= tempo de reverberação; TRo = tempo ótimo de reverberação; L1= nível médio de
pressão sonora externo; L2= nível médio de pressão sonora interno; DnT= diferença de nível
médio de pressão sonora.
Adotou‐se como parâmetro de conforto acústico, o nível de ruído admitido pela NBR‐10.152
(ABNT, 1987) para salas de administração e projetos, que equivale a 45 dB(A).
Nas coletas de dados de níveis de pressão sonora, as medições foram realizadas em altura de
1,5 m e distante de paredes e superfícies, aplicando‐se o medidor de nível de pressão sonora
(sonômetro) Hand‐Held Analyser 2270 da marca Brüel & Kjær, precisão 1, com microfone
protegido contra o vento. Foi utilizado um cabo “Y” para medições simultâneas interna e externa
e selecionada opção de canal duplo no medidor. O equipamento foi calibrado a cada medição.
O tempo de reverberação interno foi medido a partir da geração de fonte de ruído por estouro
de balão.
As medições foram realizadas sob situação de esquadrias abertas e esquadrias fechadas, para
que fosse possível verificar as condições apresentadas pelas situações normais de utilização.
2.3

Verificação do desempenho acústico

Adaptando‐se e simplificando‐se o método de avaliação acústica para fins de avaliação
imobiliária proposto por Righi (2013), aplicou‐se uma planilha de verificação como ferramenta
de análise do desempenho acústico em canteiros de obra. A ferramenta contém quatro partes:
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a) Classe de ruído: identificação da classe de ruído devido à localização do empreendimento; b)
Caracterização dos elementos construtivos da fachada: descrição dos materiais de composição
das 4 paredes, sistemas de piso e cobertura; c) Medidas Acústicas: entrada de dados acústicos
e cálculo do isolamento identificado pela composição; d) Atendimento à norma: Verificação de
atendimento à norma quanto aos limites mínimos e o nível de desempenho obtido. Nela foram
programados campos de preenchimento manual e automático. Os campos manuais referem‐se
à caracterização física do escritório do canteiro de obras em si, juntamente com os dados
registrados nos levantamentos acústicos. O campo automático é o verificador do atendimento
aos limites da NBR‐15.575. O produto resultante dessa ferramenta é a ficha de caracterização
demonstrada na Figura 2.

OBRA No

Cobertura

Figura 2. Ferramenta para verificação do atendimento ao nível de desempenho acústico de canteiros de obra, com
base nos limites referenciais da NBR‐15.575.

3

RESULTADOS

Os resultados relativos aos níveis de pressão sonora, internos e externos, durante as medições
realizadas com a situação de esquadrias abertas, são apresentados na Figura 3, enquanto
aqueles encontrados com a situação de esquadrias fechadas podem ser observados na Figura 4.
Observou‐se que em condição de esquadrias abertas, 50% das obras analisadas encontravam‐
se acima do limite de conforto acústico de 45dB sugerido pela NBR‐10.152. Para condições de
esquadrias fechadas, 40% das obras não atendem ao limite.
De uma forma geral, os níveis de pressão sonora encontrados no ambiente externo da obra 5
tenderam a permanecer acima de 60 dB(A) em todos os momentos de análise. Os níveis das
obras 9 e 10 também alcançaram a faixa acima de 60 dB(A) nas medições de esquadrias abertas,
mas essa característica não se manteve constante, uma vez que, no período em que foram
realizadas as análises para as janelas fechadas, isso não se repetiu. O entorno das obras 6, 7, 8,
9 e 10 são caracterizados por níveis sonoros acima de 50dB(A), estando os demais canteiros de
obras implantados em locais que apresentam níveis sonoros acima de 40dB(A). Essa primeira
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62
48

59

56
53

56

58
54

42

45
44

43
38

LAEQ (DBA)

38

43

44

48

54

63

67

análise aponta que pelo entorno dos escritórios analisados, a obra 5 requer isolamentos sonoros
de maior magnitude para o conforto acústico do usuário.

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9 OBRA 10

externo

interno

44

42

53

56

58
51

48

50

42

33

37

39
35

37

LAEQ (DBA)

42

48
45

52

58

60

Figura 3. Níveis de pressão sonora nos ambientes externos e internos para a condição de esquadrias abertas.

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9 OBRA 10
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Figura 4. Níveis de pressão sonora nos ambientes externos e internos para a condição de esquadrias fechadas.

As maiores diferenças entre os ruídos externos e internos foram encontradas no escritório
implantado na obra 7. Pelas características tipológicas dos materiais construtivos, observa‐se
que é também a obra 7 que apresenta material isolante acústico em sua composição.
Para que o isolamento acústico promovido por cada uma das tipologias analisadas pudesse ser
calculado sem a influência das reflexões sonoras internas, foi verificado o tempo de
reverberação ocorrido no interior daqueles ambientes (Fig. 5).
Observou‐se que os maiores TR encontrados relacionaram‐se com a obra 2, que possui o
ambiente de maior volume (m3) e cujo material tipológico é o madeirit. Como pode ser
esperado, existe uma tendência de maiores TR com esquadrias fechadas, decorrentes da
reflexão sonora que ocorre nas superfícies dessas janelas. Quando elas estão abertas, os raios
incidentes nos seus vãos tendem a não voltar para o ambiente interno e, por isso, o TR dos
ambientes com janelas fechadas torna‐se um pouco mais elevado.
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Figura 5. Tempos de reverberação internos aos escritórios dos canteiros de obra em situações de esquadrias
abertas e fechadas.

Dentre as maiores diferenças encontradas entre os TR com janelas abertas e fechadas, a obra 6
é a que apresentou as maiores diferenças entre as duas situações. Este é um escritório cujas
instalações correspondem a um container metálico.

Isolamento Acústico (dBA)

Após cálculo das influências decorrentes do TR, os valores de isolamento resultantes são
apresentados na Figura 6.

12

15
10
5

4

4

6

8

8 8

6

10

11

12 10

5

4
4

2

4
2

0

0
0

Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Obra 6 Obra 7 Obra 8 Obra 9 Obra
10
aberta

fechada

Figura 6. Isolamentos acústicos verificados nos escritórios dos canteiros de obra em situações de esquadrias abertas
e fechadas.

Os resultados da Figura 6 apontam que as obras 7 e 10 apresentaram‐se com o maior isolamento
acústico. A composição do material da obra 7 corresponde a chapas metálicas com tratamento
acústico e a composição da obra 10 corresponde à estrutura metálica com painéis de madeira
(OSB). Ambos são composições de materiais, com montagem em painéis modulares, estanques,
que acabam auxiliando no amortecimento da onda sonora externa e consequente isolamento
sonoro de ruído aéreo entre os ambientes.
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O menor isolamento encontrado refere‐se à obra 4, que mesmo com esquadrias fechadas
alcançou isolamento de apenas 2 dB(A). Esse é um escritório cuja tipologia de material é o
madeirit com vedações do mesmo material.
No entanto, não é só o material um dos responsáveis pelo desempenho acústico desses
ambientes. Outro elemento que interferiu foi a proporção da área dos vãos das janelas em
relação ao volume do escritório, como pode ser verificado na Figura 7.

Isolamento Acústico (dBA)
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0,08
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0,1

0,12

(m3)

Figura 7. Influência da proporção entre área de vãos das janelas e o isolamento acústico dos escritórios.

Nesse caso, observou‐se um coeficiente de correlação (R) de 0,72. Essa análise de correlação
indicou que a razão entre a área dos vãos das janelas e o volume do escritório, quando a janela
encontra‐se aberta, influi sobre o isolamento de forma que, quanto maior essa razão, menor o
isolamento acústico alcançado.
OBRA 4

Cobertura

OBRA 7

Cobertura

Figura 8. Planilhas de verificação do desempenho acústico quando a NBR‐15.575 é excepcionalmente aplicada aos
canteiros de obra estudados.

Em relação ao atendimento dos limites adotados como referência com base na NBR‐15.575, foi
realizada uma demonstração dos resultados atingidos pelos casos mais extremos entre si, que
são aqueles representados pela obra 7 (maior isolamento) e pela obra 4 (menor isolamento). A
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aplicação da planilha de verificação é demonstrada na Figura 8 para a situação de esquadrias
fechadas.
Conforme pode ser observado, pela análise dos casos de maior isolamento e de menor
isolamento sonoro, nenhum dos casos de estudo conseguiu atender aos níveis de desempenho
mínimo indicados por norma.
4

CONCLUSÕES

Procurou‐se evidenciar as condições acústicas encontradas em escritórios de canteiro de obras,
utilizando‐se uma ferramenta que auxiliou na comparação entre limites de conforto acústico e
condições reais existentes nas obras estudadas. Os escritórios que ofereceram melhor
desempenho são constituídos por materiais que apresentam‐se com montagem em painéis com
boa vedação ou com aplicação de material acústico.
Aplicando‐se a ferramenta de verificação, que se configurou como uma planilha de rápido
acesso às informações e avaliações do ambiente, observou‐se que os requisitos mínimos
exigidos pela norma de desempenho NBR‐15.575 (ABNT, 2013) não foram alcançados nas
instalações dos canteiros de obras analisados.
Apesar da referida norma não ser especificamente destinada a canteiros de obra, os seus limites
mínimos deveriam ser válidos para quaisquer situações em que o ser humano desempenhe suas
atividades. Essa é uma questão que não deve ser negligenciada, pois apesar da característica
provisória inerente aos escritórios de canteiros de obras, a exposição ao ruído é uma constante
nesse tipo de atividade, trazendo riscos à saúde e à qualidade de vida do trabalhador.
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ABSTRACT: The present work discusses the willingness of local support for the activities
performed within the construction site, which needs a logistics study mainly based on physical
flows involved, such as transporting materials. One of the activities with a high degree of
movement of components is the execution of masonry elevation, usually because the blocks are
received and stored in temporary locations until they are transported to the application site.
Thus, the drafting of inventory to the masonry directly contributes to the rationalization of these
displacements. The goal of the present work is to suggest guidelines for this type of project
within the flowerbeds, facilitating the distribution of pallet blocks, the flow of materials and the
increased productivity of the professional whom perform the service, causing unnecessary
displacements are reduced, decreasing waste materials and hand labor, by analyzing document
and visiting construction sites.
Keywords: masonry, project inventory, construction site.
RESUMO: Esse trabalho discute a disposição dos locais para apoio às atividades que serão
realizadas dentro dos canteiros de obra, que necessitam de um estudo logístico baseado,
sobretudo, nos fluxos físicos envolvidos, como os de transporte de materiais. Uma das
atividades com alto grau de movimentação de componentes é a execução da alvenaria de
elevação, pois normalmente os blocos são recebidos e armazenados em locais provisórios até
serem transportados ao local de aplicação. Assim, a elaboração de projetos de inventário para
a alvenaria contribui diretamente para a racionalização destes deslocamentos. O objetivo da
pesquisa é sugerir orientações para este tipo de projeto dentro dos canteiros, facilitando a
distribuição dos blocos paletizados, o fluxo de materiais e o acréscimo de produtividade do
profissional que vai executar o serviço, fazendo com que os deslocamentos desnecessários
sejam reduzidos, diminuindo o desperdício de materiais e de mão de obra, a partir de análise
documental e visitas a canteiros de obras.
Palavras‐chave: alvenaria, projeto de inventário, canteiro de obras.
1

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil foi responsável por 63,5% da participação no PIB total da Cadeia
Produtiva, demonstrando a importância da realização de estudos que tragam desenvolvimento
e melhorias para o setor, aumentando assim a capacidade de crescimento.
Na apresentação do Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e
Equipamentos 2014, originado de acordo com ABRAMAT (2014), da parceria de 9 anos entre a
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FGV e a ABRAMAT, o valor adicionado a cadeia produtiva da construção, em 2013, foi de R$
349,2 bilhões, equivalente a 8,5% do PIB do País. No mesmo ano, a região que liderou o
crescimento de vendas da indústria quando comparado com 2012, foi a Região Nordeste, com
8,6%, seguida da Região Sul e Norte, com 8,1% e 7,6%, respectivamente. Na publicação do ano
anterior, a Região Nordeste estava no 3° lugar da lista.
Durante a concepção de uma empresa e no decorrer de sua atividade em determinado horizonte
de tempo, há escolha da estratégia a ser seguida, porém, na ocasião de abordagem mais apro‐
priada para sua atividade desenvolvida, pode ocorrer a troca ou adequação, sempre atualizando
o que tem de novo no mercado e assim, manter‐se competitiva.
Existem duas abordagens para sistema de chão de fábrica, segundo Vollmann, Berry e Whybark
(1997), a primeira é baseada no sistema de Produção Enxuta, que procura atender as necessi‐
dades do cliente no momento da necessidade e a segunda, é baseada no sistema Material Re‐
quirement Planning (MRP), onde é requerido um complexo sistema de programação do chão de
fábrica direcionado a um departamento.
Algumas empresas adotam uma intercessão das duas abordagens, se apropriando das
características mais favoráveis as suas estratégias.
As atividades que acontecem dentro do canteiro de obras precisam seguir um planejamento
para que as movimentações ocorram de forma a reduzir os desperdícios relacionados a espera,
transporte e movimentos desnecessários. Colocar referências (introdução e justificativas)
Há inúmeros serviços acontecendo ao mesmo tempo dentro de um canteiro, e uma das etapas
que mais necessita de atenção é a alvenaria, por apresentar um alto grau de movimentação de
materiais dentro do canteiro e na etapa anterior, já que os blocos são recebidos do fabricante
seguindo um planejamento prévio, e no recebimento são estocados em locais provisórios, até
serem levados ao ambiente de aplicação. Assim, o canteiro precisa estar preparado para gerir
várias atividades ao mesmo tempo e procurar atender ao planejamento daquelas que, bem
realizadas, acabam diminuindo os desperdícios, tanto de material, tempo e mão de obra, além
de facilitar a gestão dos resíduos sólidos.
A alvenaria passa por um processo produtivo que pode ser artesanal, racionalizado ou
industrializado. Grande parte dos serviços de alvenaria realizados hoje no Brasil, são artesanais,
com o emprego intensivo da mão de obra, e com elevado desperdício de tempo e material. O
que vem se trabalhando nas grandes obras é a incorporação de princípios de planejamento e
controle, contudo, sem alterar radicalmente os métodos da produção. O recebimento, o
armazenamento, os transportes e as inspeções, fazem parte do fluxo que não agregam valor,
mas são necessários para o processo e a qualidade do produto sendo, portanto, classificadas
como atividades auxiliares. Mesmo não agregando valor ao produto, essas etapas não podem
ser eliminadas e sim, precisam ser melhoradas para otimizar o processo.
Uma forma de planejar melhor essas atividades é por meio da elaboração de plantas de
inventário para cada unidade de trabalho, seja ele o apartamento, o pavimento, ou a unidade
que melhor se adeque ao perfil da obra. Assim, à medida que as atividades de fluxo são
reduzidas, as atividades de conversão tornam‐se mais eficientes, proporcionando um salto na
qualidade e produtividade dos processos.
As ferramentas disponíveis para planejamento e controle se bem utilizadas podem fornecer
bons resultados a uma obra, tornando a obra mais limpa, sendo isto bastante perceptível
quando da visita ao canteiro de obras.
A elaboração de plantas de inventários para alvenaria pode se tornar uma aliada para um
ambiente de trabalho mais organizado, com as rotas de circulação mais livres, com menor
desperdício de material, mão de obra e tempo, além de possibilitar um controle mais eficaz dos
componentes utilizados, no entanto, exige um treinamento para a mão de obra, para aproveitar
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todos os benefícios das ferramentas utilizadas.
A abordagem do tema surge da necessidade de conhecer melhor a etapa de execução de alve‐
naria e analisar como está sendo realizada essa integração entre a fábrica e a obra, para que as
interferências sejam identificadas e minimizadas.
Esta pesquisa é parte de um projeto em parceria entre três estados (Alagoas, Ceará e Santa
Catarina), financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e denominado Rede Naci‐
onal para Desenvolvimento em Sistema integrador aplicado a sistemas construtivos em alvena‐
ria com base na coordenação modular e na conectividade entre componentes (Rede SISMOD),
com objetivo explícito na descrição da sigla.
O projeto possui várias metas e esta pesquisa procura colaborar com a proposição de melhorias
de processos na movimentação interna e montagem de componentes em canteiro de obras,
integrando com as soluções para ordenação dos componentes em fábrica.
1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é fornecer orientações para a elaboração de um projeto de inventário
para alvenaria, de forma a deixar o ambiente de trabalho mais organizado e reduzindo as
interferências presentes em obras durante a etapa de execução de alvenaria.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Canteiro de obras
Segundo Silva & Cardoso (1999), a definição dos equipamentos de movimentação de materiais,
incluindo a definição de áreas de armazenagem, são atividades associadas ao projeto de canteiro.
Portanto, cada empresa deve desenvolver padrões, seguindo a melhor técnica de execução, as
normas de segurança vigentes e as características da obra.
A elaboração do projeto de canteiro é importante por permitir o planejamento da melhor utiliza‐
ção do espaço físico disponível, tornando homens e máquinas mais eficientes, trabalhando com
segurança, principalmente reduzindo as movimentações de materiais, componentes e mão de
obra (Saurin & Formoso, 2001).
De acordo com Silva (1994), quando há falta de padronização de produtos e embalagens de fabri‐
cantes, ocorre agravamento da dificuldade de movimentação. Processos mais racionalizados den‐
tro do canteiro exigem uma maior articulação na busca da integração da cadeia produtiva.
Buscando analisar as alternativas para movimentação de materiais e localização de elementos de
canteiro, pode‐se fazer uso de fluxogramas de processo, estudos de produtividade da mão de obra
e dos ciclos de transporte (Silva & Cardoso, 1999).
Quando o material é estocado adequadamente, há diminuição nos custos de operação e acelera‐
ção do ritmo de trabalho, colaborando ainda, para a redução no desgaste de equipamentos de
movimentação, diminuição dos acidentes de trabalho e menor incidência de problemas de admi‐
nistração (Ribeiro, 2006).
2.2 Alvenaria
“Conjunto coeso e rígido, conformado em obra, de tijolos ou blocos (unidades de alvenaria) unidos
entre si por uma argamassa” (Sabbatini apud Araújo, 1995). Ou, ainda, “conjunto de blocos ar‐
tificiais ou componentes naturais, ordenadamente dispostos, unidos por uma argamassa ou não,
formando um maciço que deve apresentar resistência, durabilidade e impenetrabilidade” (Ara‐
újo, 1995).
Alvenarias de vedação são aquelas destinadas a compartimentar espeços, preenchendo os vãos
de estruturas de concreto armado, aço ou outras estruturas. Assim, não devem suportar mais
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que seu peso próprio e cargas de utilização. Devem apresentar resistência adequada as cargas
laterais e dinâmicas, como por exemplo, a atuação do vento e impactos acidentais (Thomaz et.
al., 2009).
Os blocos cerâmicos e os blocos de concreto, utilizados na execução das alvenarias de vedação,
devem atender respectivamente a NBR 15270/2005 e a NBR 6136/2014, que define os termos
e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis.
As dimensões de fabricação devem ser correspondentes a múltiplos do módulo dimensional
adotado no Brasil como M=10 cm, menos 1 cm. Existe uma família de blocos, com meios‐blocos,
canaletas U, que podem ser utilizadas como verga e contra verga, canaleta J, os blocos
compensadores e outros especificados em projeto.
2.3 Gestão da cadeia de suprimentos
Para o Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP, 2008), o gerenciamento da
cadeia de suprimento, engloba o planejamento e ogerenciamento de todas as atividades
envolvidas não só com a aquisição e suprimento, mas também com transformação e atividades
de gerenciamento logístico.
Segundo Guilherme (2007), uma boa gestão da cadeia de suprimentos deve permitir:

Adicionar valor para o cliente;
 Reduzir o tempo de ciclo da produção;
 Reduzir os custos da produção;
 Melhorar a qualidade da produção.
Todo esse esforço visa o aumento das vantagens competitivas, para poder se manter bem no
mercado.
A estratégia competitiva de uma empresa define o conjunto de necessidades do consumidor
que ela pretende satisfazer por meio de seus produtos e serviços (Meindl & Chopra, 2003).
A aquisição de materiais traz um grande impacto sobre o custo final do produto, somado a isso,
os desperdícios com mão de obra, tempo e materiais durante a movimentação deste dentro do
canteiro, o custo eleva seu valor consideravelmente, podendo tornar inviável a construção, se
não houver um planejamento que absorva todas essas variáveis.
3

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi em parte bibliográfica, pois se buscou o conhecimento científico acumulado
que tivesse relação com o tema, porém também houve pesquisa de campo no sentido de
conhecer as práticas utilizadas, sem controlar as variáveis, percebendo como as relações são
estabelecidas e obtendo suporte para verificar a utilidade prática do que está sendo proposto
neste trabalho. A abordagem pode ser caracterizada como qualitativa, por descrever sugestões
que não podem ser quantificadas, por se tratar de interpretação dos fenômenos ocorridos
durante a pesquisa de campo, chegando a um método indutivo, após observar os fenômenos e
suas relações, e gerando generalizações para o objeto de pesquisa.
O início da pesquisa se deu na busca por informações sobre o projeto de inventários presentes
no mercado da construção civil, tendo sido coletados quatro exemplos de diferentes empresas
construtoras. Após a leitura de pesquisas ligadas a produção da alvenaria e a analise dos projetos
existentes, foi possível obter ferramentas para analisar estes projetos com maior clareza e
criticidade.
Na Figura 1 são apresentadas as etapas utilizadas durante a metodologia.
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Pesquisa
Bibliográfica.

Propor orientações
para a elaboração
dos projetos.

Busca por projetos
existentes.

Entender a melhoria do
processo a partir do uso
dos projetos.

Análise dos projetos
coletados.

Realização de visitas a
obras sem projeto de
inventário.

Figura 1. Etapas seguidas durante a metodologia do trabalho.

Na etapa de pesquisa bibliográfica, vários trabalhos científicos foram estudados a fim de
conceituar o assunto dentro da área de estudo, já a etapa seguinte se fez necessário buscar
canteiros de obras que fizessem uso deste tipo de projeto, sendo então solicitado o projeto para
posterior análise, na etapa que se segue. Foram coletados 04 (quatro) projetos de inventário.
Após analisados esses projetos, várias visitas foram realizadas em obras que não possuiam
projetos de inventário e assim, conseguir observar a vantagem de se ter um projeto específico
para a produção da alvenaria com um nível maior de detalhamento. Foram visitados 10 (dez)
canteiros de obras, todos em fase de execução de alvenaria, observados e fotografados. Todas
as obras são de torres comerciais ou residenciais, com mais de 17 pavimentos tipo, localizadas
no município de Fortaleza, no Estado do Ceará. Ao final, foi proposta uma lista com as
orientações necessárias para a elaboração de um projeto de inventário de alvenaria, que
resumidamente é a disposição dos blocos, de preferência paletizados, sejam eles de cerâmica
ou concreto, na unidade de aplicação, seja ela o apartamento, o pavimento, ou outra unidade
que melhor se adeque a obra. Essa disposição fará toda a diferença no momento que o
profissional for executar a alvenaria, proporcionando um ganho de produtividade, uma redução
no desperdício, sem contar com a organização do ambiente de trabalho e liberação dos locais
de circulação de pessoas, materiais e equipamentos.
4

RESULTADOS

Após revisão da bibliografia foram coletados 04 (quatro) projetos de inventários, sendo
apresentados abaixo, através das Figuras 2 e 3.

(a)
Figura 2. (a) Projeto de Inventário Obra A. (b) Projeto de Inventário Obra B.

(b)
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(a)
Figura 3.(a) Projeto de Inventário Obra C (b) Projeto de Inventário Obra D.

(b)

É possível, através dos projetos analisados, obter diretrizes para a elaboração destes projetos,
sendo elas:
 trabalhar com base no projeto de arquitetura do pavimento tipo, ou da unidade conside‐
rada com padrão;
 usar legendas, separando os tipos de paletes ou componentes;
 utilizar cores para identificar e relacionar os componentes ao seu local de aplicação;
 respeitar os espaços de circulação de pessoas, materiais e equipamentos;
 conhecer a capacidade de carga da laje para definir a disposição dos paletes;
 dispor os paletes próximo ao local de utilização, diminuindo assim a movimentação do
operário;
 incluir quadros resumos, ou inventários de componentes, facilitando o controle de uso e
de desperdício
Durante as visitas foram coletadas diversas imagens de disposição de blocos no pavimento, de
forma não planejada, atrapahando o tráfego de pessoas e materiais, além de não se ter con‐
trole sobre a quantidade de blocos que é necessária para a execução de determinada parede,
ou o percentual de perda de componente naquele ambiente de trabalho.
A seguir, as Figuras 4 e 5, registradas durante as visitas, onde é possível observar um canteiro
com planejamento deficiente quanto à gestão dos seus componentes.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.(a) Blocos em paletes maiores (b) Novo palete na obra (c) Palete no pavimento.

Na figura 4a podemos visualizar o armazenamento dos paletes padrão, no tamanho de (1,10 x
1,10)m, em local desprotegido e dividindo espaço com outros materiais. Na Figura 4b é possível
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observar a formação de um novo palete, de dimensão menor, já no carrinho que será transpor‐
tado para o guincho. A Figura 4c apresenta esses paletes no pavimento onde serão utilizados
pelos profissionais. A Figura 5 apresenta respectivamente: a chegada do material no canteiro e
a presença de interferências com a rede elétrica, operários transportando os componentes sem
nenhum auxílio de carrinhos e distribuição dos blocos no pavimento para assentamento poste‐
rior.

(a)
(b)
(c)
Figura 5. (a)Interferência de instalações. (b) Transporte dos blocos.(c) Pavimento sem palete.

As Figuras 6 e 7 apresentam um canteiro com maior controle sobre a movimentação de seus
componentes cerâmicos para alvenaria, com disposição em local adequado até sua destinação
no local de assentamento. A sequência abaixo apresenta a respectiva situação: chegada dos
blocos ao canteiro, utilização de carrinhos porta‐palete na dimensão do palete oriundo da fá‐
brica, armazenamento dos blocos em local protegido e destinado exclusivamente para isto,
disposição dos componentes ainda em paletes no pavimento e geração de resíduos na obra.

(a)
(b)
Figura 6 (a). Chegada dos blocos ao canteiro (b)Transporte dos blocos.

A partir do exposto, fica evidente que a utilização de medidas relativamente simples, pode faci‐
litar a organização no pavimento, eliminando etapas de armazenamento em locais provisórios
ou ainda minimizar as perdas de tempo ou tarefas sem valor agregado para a etapa seguinte e
que desperdiçam tempo e mão de obra.
O melhor entendimento do uso da planta de inventário foi possível, observando todas essas
práticas com ou sem planejamento eficiente, podendo prejudicar sua competitividade no mer‐
cado.
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(b)

(c)
(a)
Figura 7 (a) Armazenamento dos blocos. (b) Disposição dos paletes no pavimento (c).Resíduos gerados no pavi‐
mento.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, após a análise de várias obras que não utilizam a planta de inventário, nota‐se que a
planta de inventário, a partir das orientações, é simples de ser elaborada, porém auxilia na ges‐
tão do canteiro, quanto aos fluxos físicos presentes no pavimento, ao controle de desperdícios
e as interferências entre os diversos serviços e componentes, além de minimizar as movimenta‐
ções desnecessárias do profissional que executa a alvenaria.
Portanto, para a elaboração de um projeto de inventário, é importante, primeiro, que o projeto
de alvenaria, primeira e segunda fiada, esteja aprovado e compatibilizado com os demais proje‐
tos, evitando interferências no momento da execução dos serviços e de tomadas de decisão
precipitadas, sem solução que atenda ao projeto e aos demais serviços posteriores a alvenaria.
Após aprovação, uma equipe ou profissional responsável deverá elaborar o projeto de inventá‐
rio, com base nas informações contidas no projeto de alvenaria e no orçamento, obtendo assim
o inventário de todos os blocos necessários para execução de uma parede. A utilização de cores
é de fundamental importância, pois permite rapidamente o entendimento do projeto, com sua
distribuição de acordo com a sequência de execução do serviço por parte dos profissionais res‐
ponsáveis. Contudo, não podem ser esquecidos os locais destinados a circulação de pessoas,
materiais e equipamentos, incluindo a chegada do material no pavimento, onde há manobras
para posicionamento correto do palete e a capacidade de carregamento da laje.
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ABSTRACT: The practice of sustainability and its application in construction can be considered
recent in some countries, requiring studies which try to detail the different existing possibilities.
This paper presents a method for the identification and comparison of sustainability practices in
construction sites. The original research proposes a list of items which facilitate the
implementation of sustainability in construction sites, aiming to promote technological
development and dissemination of aspects of sustainability through the implementation phase
of the projects. It was identified that there are six major themes which need further
investigation, and this article relates to the theme "Rational Use of Water" at construction sites.
The article uses the case study method, consisting of four constructions of various types and
geographical locations in Brazil, which can evaluate the major difficulties and the best
occurrences of sustainable practices related to the water use in construction sites.
Keywords: Sustainability, Rational use of water, Construction site, Environmental Management.
1

INTRODUCTION

Usually identified as an industry consuming a lot of the natural resources, civil construction has
considerable influence over the management of the environment and somehow triggered the
adoption of sustainable postures by their agents. The issue of sustainability has been discussed
by various experts and by society from the 1980’s decade and aimed, according to the definition
of the Brundtland Report: “development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987).
Thus, it was found over time the use of different sustainable practices in the production cycle of
construction and the pursuit of certification in various enterprises, seeking to register the
innovations to the society and also as a way for the companies to remain competitive in the
market. Currently, there are several certifications of sustainability for buildings, originated in
different parts of the world, available to entrepreneurs and to the society.
Certifications programs function as a quality parameter incorporated into the building.
According to the United States Green Building Council (USGBC, 2015), Brazil is the third country
in the world ranking of green buildings, with 223 certified buildings and 950 in the certification
process, built after 2007, behind the United States and China. For this Council, the development
of the sustainable construction industry involves the adoption of best practices and an
integrated process of design, construction and operation of buildings and built spaces.
Thus, it can be stated that the certification process should also consider the process of execution
of works. For Cardoso; Araújo (2007), the construction phase of a building accounts for a
significant portion of the negative impacts to the environment, especially those related to losses
of materials and waste generation and those referring to the interference in the vicinity of the
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construction site and the physical, biotic and anthropic means of the site where the building is
built.
Sustainable construction becomes understood and developed from the actions which fight crisis
and solve the ecological problem, through the use of technology and adequate materials,
creating constructions not only useful to the user, but also to the environment. Its principles
are the use of recyclable material, rational use of water and energy efficiency while providing
comfort to the user (Valente, 2009).
There is a diversity of practices helping to reduce the impacts which needs to be better known.
Therefore, this article focused on presenting guidelines and solutions found in the references
and case studies for the rational use of water in construction sites and it is based on the original
research (Zeule, 2014).
2

LITERATURE REVIEW

As a way of responding to global concern and demonstrate commitment to sustainability in
general, the construction sector sought deploy methodologies aimed at environmental
certification of buildings as a way to present the concern to society and the possibility of
obtaining enterprises that may reduce or eliminate different types of environmental, social and
economic impacts.
The implementation of the sustainable certification seals brings environmental, economic and
social benefits, and the buildings taking the “green criteria” into account profit from the
reduction of operational costs, improve the safety and health of workers and occupants, the
rational use of natural resources, among other advantages. It is understood that the seals of
environmental certification can serve as a form of aid in implementations, since they contribute
to the minimization of pollution and consumption emerged in the stages of production (Halliday,
2010).
The Ministry of the Environment (Brasil, 2014) mentions that within the building, some factors
are essential, such as: adequacy of the project to the local climate; minimization of energy
consumption and optimization of ventilation conditions; use of natural lighting and heating;
attention to the proper solar orientation, avoiding the repetition of the same project in different
directions; use of green roofs. This way it is possible to notice that the needs for the occupancy
phase can be foreseen since the implementation phase, that is, the construction site can also
predict the sustainability involving various factors such as building, construction site and
neighborhood, people, suppliers, materials and processes.
2.1

2.1 Sustainable management of water and other resources in construction sites

The importance of the construction site in the context of sustainability is emphasized, since
sustainable practices regarding enterprise are most frequently seen focusing on the occupation
phase, perhaps because it is a phase with higher energy consumption, long‐term lifespan, as
well as the need to display characteristics serving the welfare of the people who will reside in
it. Normally, the implementation phase has shorter terms and the occupation of workers is done
partially during the day. However, some sustainability guidelines can be adapted and/or used in
the two phases of the project.
Regarding the water management within the construction sites, there are several researches
and guidelines for the use of strategies to minimize and control the consumption. However,
there is no massive deployment at construction sites yet, perhaps due to lack of enforcement of
state and national standardization. For the Environmental Company of the State of São Paulo
(CETESB, 2014) the water reuse is "part of a broader activity which is the rational and efficient
use of water, also including the control of losses and waste and the minimization of the effluent
production and consumption of water".
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The known and consulted international manual for water reuse is the "Guidelines for Water
Reuse" published jointly by the Environmental Protection Agency (EPA) and Agency for
International Development in 2004 and reissued in 2012, whose main objective is to guide the
reuse of water in places where there are no rules for such practice (EPA, 2012).
Brazil has several regulatory documents, such as the NBR 15527 (ABNT, 2007) which deals with
the exploitations of rainwater for non‐potable use; the Resolution number 357 of the
Environment National (CONAMA, 2005) which classifies water according to the quality required
for their predominant uses in thirteen classes (among them, water for human consumption); the
National Water Resources Policy (Brasil, 1997); and NBR 13969 (ABNT, 1997), which is not
specific for reuse but has an item defining classes of water reuse and indication of expected
quality standards, which describes the units of post‐treatment and suggests alternatives for final
disposal of liquid effluents from septic tanks.
There are also several recommendations and rulings of the National Sanitary Vigilance Agency ‐
ANVISA, which is responsible for overseeing aspects of people's health in Brazil. According to
the Ministry of Health (Brasil, 2011), "all water intended for human consumption, collectively
distributed through collective alternative water supply system or solution should be subject to
control and supervision of water quality." In order to check the water quality, parameters of
international reference should be followed, for instance, the methodologies proposed by the
World Health Organization ‐ WHO, among others.
Thus, alternatives to water reuse are highlighted, since it is a finite natural resource and deserves
great attention to the proper use and reuse. The stage of construction site consumes large
amounts of water, but most do not need to use potability, being necessary actions to minimize
the use of potable water for activities such as spraying water at the construction site, vehicle
wheel wash, washing equipment, irrigation of landscaping, etc.
For Giacchini (2011), Brazil does not have specific technical standards for water reuse systems
yet. In general, international reference standards or technical guidelines produced by private
institutions are adopted, which has hindered the application of this practice in the country
because besides the lack of specific legislation and regulation, it could jeopardize the health of
the population due to lack of technical guidance for implementation and monitoring.
In this way, sustainable practices at construction sites analyzed in this research, have sought to
be based on existing certifications programs so that it can improve the activities occurred in the
construction site, since most of the requirements of certification programs are meant to phase
occupancy.
2.2 Practices of sustainable water use in construction sites
According to the Regulatory Standard 18 which describes the "Work Conditions and
Environment in the Construction Industry" (BRASIL, 2013), the use of water in construction sites
is related to the essential demands of the employees and must be present in the basic items: a)
cafeterias; b) sanitary facilities; c) drinking fountains. In general, water should also be present in
the work fronts to meet the demands of activities and services.
According to Reis; Souza and Oliveira (2004), the design of hydraulic systems in construction
sites helps to minimize excessive consumption of water, helping to reduce the environmental
impact of construction. For these authors, the construction sites located in regions that do not
have public water supply may be supply by artesian, semi‐artesian wells, water tanker vehicles
or performing the uptake in a near source.
Thus, the need for systematic evaluation of the impact generated in the vicinity during the
implementation phase of the project arises. According to the Brazilian Architecture Offices
Association (AsBEA, 2012), it is important to consider that the region where the work is located
interferes significantly on the sustainability assessment, guiding almost forcefully, the adoption
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of a sustainable practice.
Among the main responsibilities found is the "harvesting of rainwater and greywater" and their
consequent treatment for reuse in construction. The greywater comes from the showers,
washbasins, bathtubs, tanks and washing machines. It is important to observe if the water
collected (rainwater and/or greywater) is properly treated for later reuse and whether the
devices for collecting rainwater are totally separated from drinking water facilities to prevent
contamination of drinking water.
An experimental study by Santos et al. (2011) includes the analysis of the efficiency of treatment
and the assessment of the quality potential of treated greywater, with low cost and easy
maintenance for the reuse, being the gross greywater collected from sinks / lavatories public
water and water from locker room showers. The system showed potential for recovery of
greywater, but concentrations of some solids were not low enough to reach the limits presented
in legal and reference documents.
Other practice to be cited is the use of "technologies for wastewater" which may consider the
quality of sewer facilities in the work, the method used to collect wastewater (sewage), the
possible existence of reservoir for sedimentation of waters with particulate material, such as
hardened mortar, plaster and other debris which could interfere in the sewage collection
system. The occurrence of periodic maintenance of such facilities should also be evaluated.
The depletion of the water served in the construction site by public system, when poorly done,
can cause leaks and hence percolation of sewage through the soil, contaminating surface and
groundwater (Cardoso & Araújo, 2007).
Another practice is the "Reduced consumption" where can be checked if the site has activities
to instruct employees on how to generate water savings, and if they put them into practice. For
the effectiveness of this strategy, it is also important to mention the use of equipment to reduce
the water consumption. Some manufacturers of sanitary equipment make available on the
market the taps with a proximity sensor and toilets with dual drive flush for liquids and solids.
The vessel operates with a half flush for liquids and full flow for solids. These technologies have
been applied to various public places due to the unregulated flushes and taps that end up
generating a waste of water.
3

METHOD AND APPARATUS FOR RESEARCH

In the methodological field, this research is classified as descriptive study of multiple cases
because according to Yin (2009), this work has a contemporary focus, whose data obtained are
from more than one case and intends to answer the main research question with structuring
like "How?" and "Why?".
The research initially sought a comparison of guidelines and scoring rules for the environmental
certifications seals in order to develop a single instrument for the observation of sustainability
in construction sites. Thus, a comparative table was made based on the four certifications ‐ LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), AQUA (High Environmental Quality), BREEAM
(Building Research Establishment Assessment Method) and SELO CASA AZUL (BLUE HOUSE SEAL)
from the bank Caixa Econômica Federal‐ and two authors who served as a reference for
sustainable practices in construction site ‐ Cardoso and Araújo (2007) and Brandão (2011), as
seen in Table 1. The last column corresponds to the classification and questions adopted in the
list of proposed verification, on which this search is based. Table 1 presents the issues which
must serve as a guide to verify the sustainability in construction site, only in relation to the item
"Rational Use of Water". The six topics checklist developed are: Sustainable space; Rational Use
of Water; Energy and Atmosphere; Materials and Resources; Environmental Quality;
Innovations and Processes.
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4

CASE STUDIES

The projects presented in this article are four, called Site A, Site B, Site C and Site D. The phase
of the construction sites studied was restricted, identifying sites which were in structure and/or
masonry closing phase. Table 4 presents the main features of each site visited, identifying
whether it is Social Interest Housing (SIH) or not.
Several sustainable practices were identified in these works, some of which related to the
Rational Use of Water can be seen in Figures 1 and 2 below. In Figure 1 we can observe that Site
A and Site C have adequate water filtration system, storage and cooling for consumption by
workers at the construction site and Site B uses the high level flushing tank in the workers
restrooms, which has controlled flow for toilets flush, avoiding waste.
Table 4 . Characteristics of construction sites visited

Sites

City/State

Building System

SIH

Site A
Site B
Site C
Site D

Fortaleza/CE
Pindamonhangaba/SP
Fortaleza/CE
Limeira/SP

Structural masonry
Structural masonry
Precast concrete
Reinforced concrete

Yes
No
Yes
No

Certification
Program
No
AQUA
No
AQUA

(a)
(b)
c)
Figure 1 ‐ Sustainable Construction Practices . (a) Water supply for consumption‐ Site A (b) high level flushing tank ‐
Site B (c) Supply of drinking water – Site C

Site B uses two other practices (Fig. 2) which are the spraying of water on soil by a water tanker
vehicle to prevent dust to go up with captured rainwater and simple rainwater collecting without
treatment for non‐drinkable use.

(a)
(b)
Figure 2 ‐ Sustainable Practices Site B (a) Water tanker vehicle to irrigate construction site (b) Collection of rainwater
by the roof

In Figure 3, we present some practices used in the construction site of Site D for the rational use
of water in this location. In Figure 3 (a) can be seen beyond the rainwater harvesting system by
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pipes for the temporary premises of the construction site and the use of air‐conditioning, where
the dripping water is reserved for humidified cleaning of environments . Tanks for storage and
treatment of rainwater can be seen in Figure 3 (b), and the faucet with reuse water for washing
vehicle wheels and ready mixed concrete wagon spouts can be seen in Figure 3 (c).

(a)
(b)
(c)
Figure 3 ‐ Sustainable Practices of Site D (a) rainwater harvesting by roof water spouts (b) Tanks to reserve rainwater
after treatment (c) place for washing vehicle wheels and hoses.

5

RESULTS

Finally, the checklist was applied in these sites to evaluate the sustainable practices occurring in
each construction work. The percentage results obtained in each sub‐item can be seen in Figure
4 and Table 1 following.

Collection of greywater and
rainwater

Technologies for waste water

Consumption of water

Site A

Site B

Site A

Site B

Site A

Site B

Site C

Site D

Site C

Site D

Site C

Site D

Legend:
2.1.1 Is there or will there be any 2.2.1 Is there awareness from the
rainwater collection system?
workers for the reduction of
water consumption?
2.1.2 Is there or will there be any
wastewater collection system? 2.2.2 Are there any measures
taken to fight the water waste?
2.1.3 Is the collected water (rain
Do the bathrooms have ceramics
and/or greywater) correctly
and metals which save water?
treated for reuse?
2.2.3 Do the bathrooms have
2.1.4 Are the rainwater
ceramics and metals which save
collecting devices separated
water
from the potable water tanks?

2.3.1 Was planned a discharge
wastewater system during building
design?

2.3.2 Are the waste water facilities
periodically checked?

Figure 4 . Charts of analysis of the answers from the item "Rational Use of Water”
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Table 1 . Percentage of item / subitems and average

Rational use of Water

Site A

Site B

Site C

Rain and greywater harvesting
Technologies for wastewater
Decrease of consumption
Average of item by site

0%
63%
67%
43%

44%
50%
75%
56%

0%
75%
67%
47%

Site D
69%
100%
75%
81%

After the analysis of Table 1, one can check the final score for the "Rational Use of Water" item.
It is observed that the Site A has the worst score , and fits in level 1‐ construction with few
sustainable practices, according to the classification of Table 3; Site C also would fit in level 1
due to score 47%. In relation to the Site B with 56% it would be framed in level 2 – site with a
good level of sustainable practices, and the Site D, with the best score of the four plots with
81%, would be at level 4 ‐ construction site with excellent level of sustainable practices.
Comparing them with Table 4, we can see that the B and D construction sites, which reached
AQUA certification, achieved the highest scores according to the proposed instrument and
present best practices of sustainability in water use.
6

CONCLUSION

According to the results obtained, it is observed that there are strategies for the use, reuse and
management of water at construction sites and sustainability practices were found in the four
visited construction sites. Although the scores were low in both works, it is emphasized that
there are initiatives to conserve water, which is an exhaustible natural resource and has been of
great concern today. The best scores were obtained by two construction works which have
environmental certification seal and have minimum requirements that must be met since the
implementation phase but even so, the Site B did not get a mark suitable for the classification
of sustainable work. It was highlighted that in the Sites A and C, which are enterprises SIH, the
scores were zero in sub‐item "Rain and greywater harvesting." It is believed that there could be
initiatives by the contractor, in case of governments, to demand the use of this type of practice
during the execution phases and occupation.
Is recommended by legislation to company of construction seek alternative that act on reducing
environmental impacts and adopt management tools such as the implementation of an
environmental management system, and checklist as proposed by this study that should be the
solution for a company you want to improve your position in relation to the environment.
Finally, we emphasize that tools like the proposed checklist can serve as a resource for improving
the implementation of sustainability in construction, and especially in the construction site,
which is the phase of greater movement and occurrences during the building process as well as
social and economic benefits to the enterprise, besides the environmental.
7
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ABSTRACT: The construction industry, especially the buildings sector, is often cited as low levels
of productivity and high wastage of resources, presenting performance lower than the
manufacturing industry. One of the main highlights of this situation is the high rate of loss of
materials. The planning of the construction site, in particular, has been one of the most
overlooked aspects in the construction industry, in which decisions are taken as problems arise,
leaving something to be desired in organization and security. In recent years, there were several
discussions about the importance of cost information as a tool to support strategic activity. Most
of these discussions have been driven by the growing complexity that has taken place in the
business environment, for greater participation of intangible nature resources in the formation
of the costs of products and services, by the demands of markets and by the increasing
improvement of information technologies, among other factors to stimulate competitiveness
between companies. Considering the moment of transformation of the construction market, as
rising factor, seeks to analyze the costs when using traditional provisional installations versus
the use of containers. To this end, the study drew a parallel between the costs incurred in the
use of traditional systems and the use of containers. The survey obtained data from research
carried out in undertakings providing service of leasing of containers, real budgets to interim
facilities of a construction site vertical condominium‐type, and the indexes of the table SINAPI,
raised in the months of Dec/13 and jan/14 in the metropolitan region of Fortaleza. The study
demonstrated that the use of containers is only suitable as a reduction of cost for short and
medium term, because the use of this typology, even in the initial phase of the work (first 10
months), had the largest value. This practice demonstrates that the ICC is walking toward the
industrialization, and that the concept of mounting and dismounting, use and reuse is possible
to be adopted at the jobsites.
Keywords: Civil Construction. Costs. Sustainability.
RESUMO: A indústria da Construção Civil, especialmente o setor de edificações, é
frequentemente citado como de baixos índices de produtividade e elevados desperdícios de
recursos, apresentando desempenho inferior à indústria de transformação. Um dos principais
reflexos desta situação é o alto índice de perda de materiais. O planejamento do canteiro, em
particular, tem sido um dos aspectos mais negligenciados na indústria da construção, sendo que
as decisões são tomadas na medida em que os problemas vão surgindo, deixando a desejar em
organização e segurança. Nos últimos anos, surgiram diversas discussões acerca da importância
da informação de custos enquanto instrumento de apoio à atividade estratégica. A maioria
dessas discussões tem sido impulsionada pela crescente complexidade que vem ocorrendo no
ambiente dos negócios, pela maior participação de recursos de natureza intangível na formação
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dos custos dos produtos e serviços, pelas exigências dos mercados e pelo crescente
aprimoramento das tecnologias de informação, entre outros fatores de estímulo à
competitividade entre as empresas. Considerando o momento de transformação do mercado
da construção civil, como fator ascendente, procura‐se analisar os custos quando da utilização
de instalações provisórias tradicionais versus a utilização de containers. Para tanto, o estudo fez
um paralelo entre os custos incorridos na utilização de sistemas tradicionais e na utilização de
containers. A pesquisa obteve os dados a partir de pesquisa realizada em empresas prestadoras
de serviço de locação de containers, orçamentos reais para instalações provisórias de um
canteiro de obra do tipo condomínio vertical, e os índices da tabela SINAPI, levantados nos
meses de dez/13 e jan/14 na região metropolitana de Fortaleza. O estudo demonstrou que a
utilização de containers somente é adequado como redutor de custo para obras de curto e
médio prazo, pois a utilização dessa tipologia, mesmo na fase inicial da obra (dez primeiros
meses), teve o maior valor. Essa prática demonstra que a ICC está caminhando em direção à
industrialização, e que o conceito de montagem e desmontagem, utilização e reutilização é
possível de ser adotado nos canteiros.
Palavras‐chave: Construção Civil. Custos. Sustentabilidade.
1

INTRODUÇÃO

A Construção Civil tem passado por grandes processos de transformação, seja na área de projetos,
de materiais, de equipamentos, de processos construtivos, ou na área de recursos humanos. Essas
transformações representam desafios para esse setor, que se traduzem na busca por uma maior
competitividade através da atualização e do aprimoramento dos processos de gestão e das
tecnologias empregadas.
Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), a indústria da construção ocupa lugar de destaque no cenário socioeconômico
do país; tanto pelo número de pessoas que emprega direta ou indiretamente.
Em setembro de 2013 o número de postos de trabalho formais chegou a 3,547 milhões,
representando um crescimento de 1,03% em relação a agosto do mesmo ano. (Fundação Getúlio
Vargas, 2013) Em relação ao PIB, a Construção Civil, segundo trimestre de 2013, apresentou um
crescimento de 3,8%, enquanto o crescimento da Indústria foi de 2,0% e do Setor de Serviços de
0,8%. (Câmara Brasileira da Indústria da Construção)
Apesar do número elevado de empregos gerados pelo setor, a construção civil ainda causa muitos
impactos ao meio ambiente, principalmente face à grande utilização de matérias‐primas não
renováveis, do alto consumo energético e da expressiva geração de resíduos. O setor se caracteriza
como um dos que mais consomem recursos naturais, desde a produção dos insumos utilizados até
a execução da obra e sua operação ao longo da vida útil da edificação. O Conselho Internacional
da Construção (CIB) estima que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das
atividades humanas sejam provenientes da construção.
Essas características têm levado a uma tendência à inserção de parâmetros de sustentabilidade na
construção de edificações, como forma de minimizar os impactos ambientais e aumentar a
competitividade das empresas do setor, além da importante contribuição no que diz respeito ao
bem‐estar da sociedade.
Para Souza (2012), sustentabilidade é um conceito que estimula o mercado a adotar formas
inovadoras para lidar com as empresas, os empreendimentos, os projetos, os materiais, os
equipamentos e as obras, trazendo resultados para os acionistas, colaboradores, meio ambiente,
sociedade e gerações futuras. Desta forma, surge o interesse pela implementação de sistemas de
medição na construção civil, que foi intensificado com os programas de qualidade baseados nas
exigências das normas da série ISO 9000 e ISO 1400, e as certificações ambientais de edifícios.
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Reforçando o conceito de Souza, no Brasil aplica‐se o Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat (PBQP‐H). Observou‐se que as duas certificações mais difundidas no
segmento são a americana “Leadership in Energy and Environmental Design” (LEED) e a da
Construção Sustentável – Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental do Empreendimento), cuja
adaptação para o Brasil advém da “Démarche HQE” Frances.
A etapa de execução na construção civil é complexa e com muitas interferências, tais como
questões ambientais, legais, logísticas e de segurança e higiene do trabalho. Por isso, a organização
do canteiro de obra é fundamental para melhorar o processo produtivo otimizando a ocupação
dos espaços, evitando desperdícios de materiais e de tempo, e falta de qualidade final dos serviços
realizados. Mas, apesar de existência de Normas Regulamentadoras (NRs), elaborada em conjunto
por construtoras, trabalhadores e governo, que estabelecem diretrizes e exigências diversas,
fornecendo subsídios para o planejamento do canteiro, essas regras ainda são pouco adotadas e
insuficientes para a garantia da sustentabilidade nessa etapa.
De acordo com Zanutto (2012), a boa gestão nos canteiros de obras é imprescindível, ainda que
não ocorra a necessária implantação de técnicas para a efetiva redução do impacto ambiental
gerado pela indústria da construção civil. Nesse contexto, os profissionais que trabalham na área
de engenharia de custos têm atualmente, assumido papel de destaque nas organizações; pois,
segundo Goldman (1999), com o planejamento de custo é possível criar um sistema que garanta
o cumprimento das metas preestabelecidas para a execução dos empreendimentos, além de
propiciar alternativas técnicas capazes de reduzir custos e a promoção da evolução tecnológica.
O entendimento acerca da importância do estudo comparativo entre os custos de sistema
tradicional de instalações provisórias com os custos de utilizar containers como instalações
provisórias para a indústria da construção civil, levou à definição do seguinte problema de
pesquisa: como se caracterizam os custos de tipologias provisórias utilizadas na construção civil:
sistema tradicional e containers?
Para responder a questão de pesquisa, o presente estudo tem como objetivo geral analisar os
custos de tipologias de instalações provisórias, sistema tradicional e containers, para a indústria
da construção civil. Na consecução desse objetivo, foram delineados os seguintes objetivos
específicos: i) analisar os custos aferidos na utilização de Sistema tradicional e os custos na
utilização de containers na construção civil; ii) comparar os custos das tipologias.
Além desta introdução, consta no artigo o referencial teórico, base para o estudo. Em seguida,
descreve‐se a metodologia utilizada e expõem‐se os resultados obtidos. Por fim, são apresentadas
as considerações finais e as referências.
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Métodos de custeio
No processo de apuração do custo dos produtos, segundo Cardoso, Mário e Aquino (2007), os
gestores dispõem de algumas metodologias, dentre elas destacam o Custeio por Absorção, o
Custeio Variável e o Custeio Baseado em Atividades.
Embora cada um apure um valor diferente para o resultado e para o estoque final, não há como
afirmar que um determinado método seja melhor que o outro, pois essa avaliação depende do
objetivo que se tem ao apurar os custos. Daí, a partir da afirmação que custo é informação, é
importante saber em que será utilizada esta informação. Assim, dependendo do propósito dessa
apuração, um ou outro método será mais adequado.
2.2 Formação de preços baseada em custos
Na formação de preços baseado em custos, o ponto de partida, segundo Martins (2008), é o
custo do bem ou serviço apurado conforme o método de custeio adotado. Sobre esse custo

2233

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

agrega‐se uma margem, ou percentual, que deve ser estimado para cobrir os gastos não
incluídos no custo, sendo esses, as despesas incidentes sobre as receitas e o lucro desejado.
Considerando esse enfoque, merece destaque o método de formação de preços: Bonificações e
Despesas Indiretas (BDI), bastante utilizado por empresas do ramo da construção civil.
2.2.1. Bonificações e Despesas Indiretas
O BDI é definido por Andrade (2010) como um percentual relativo às despesas indiretas, que
incide sobre os custos diretos de maneira geral, a fim de compor com precisão o preço de venda
de um serviço.
Figueiredo (2007), por sua vez, afirma ser o BDI uma parcela de custo do contrato ou
empreendimento incorrida independentemente do que se denomina custo direto, ou seja, a
parte fixa do custo unitário. Acrescenta que o BDI é afetado pelos impostos e demais incidências
legais; pelos custos com administração central; pelas eventuais despesas e custos indiretos
necessários à execução da obra; e pelo lucro que se espera obter.
Segundo Oliveira (2007) as parcelas que compõe o BDI são: Administração local: mão de obra
indireta e os equipamentos multifuncionais não contemplados no custo direto; Impostos:
PIS/COFINS, CFMF, ISSQN, etc; Despesas financeiras: inflação, custo financeiro, seguros, etc;
Administração central: despesas com escritório central, salários, manutenção, etc; Lucro: o
percentual de lucro que o empresário pretende obter, também chamado de bonificação.
Andrade (2010) apresenta um novo conceito de BDI, que considera a seguinte divisão de custos:
Custos diretos: materiais, mão de obra, equipamentos, mobilização/ desmobilização da obra e
administração local; Custos indiretos: administração central, custos financeiros, impostos e
lucro.
O autor explica que os custos com mobilização e desmobilização são aqueles destinados a
transporte desde sua origem até o local aonde se implantará o canteiro de obra, os recursos
humanos, todos os equipamentos e instalações, além do pessoal e utensílios necessários à
perfeita realização do empreendimento. Enquanto que administração local corresponde aos
custos relativos à administração do canteiro de obras.
Para o cálculo do custo de mão de obra, deve se considerar o salário propriamente dito; o custo
de contratação; treinamentos iniciais e periódicos; encargos sociais; horas extras e benefícios.
Enquanto que a administração central se dá em função da estratégia da empresa e do custo de
staff requerido para gerir a empresa. E compõe‐se da remuneração do pessoal lotado no
escritório central e os custos de manutenção da sede, tais como aluguéis, energia, limpeza, etc.
E o lucro, por sua vez, é em função da remuneração dos acionistas, além de ser considerado
para definição do mesmo, a área de atuação da empresa e público‐alvo. Pontuando que os
preços de uma obra, e consequentemente o lucro que a mesma gerará, devem ser
necessariamente calculados para as condições específicas desta obra.
2.3 Aferição de custos na construção civil
De acordo com o anuário PINI da construção (2013), comparar preços de insumos em busca de
economia é parte do dia a dia de orçamentistas e do pessoal de planejamento das construtoras.
No entanto, além de ser uma atividade rotineira, analisar cotações corretamente é algo crucial
para a realização de boas compras; pois comparação de preços malfeita pode induzir à compra
de produtos mais caros ou indevidos.
O processo de cotação de preços seria simples se as empresas trabalhassem da mesma forma e
sempre fornecessem orçamentos considerando exatamente os mesmos itens. Mas os
fornecedores apresentam a cotação em formato próprio, e nem todas as cotações incluem o
mesmo escopo. Outra dificuldade é a mensuração da mão de obra, gerando disparidade de
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preços entre as empresas, pois a diferença pode estar nos salários que são pagos, nos
equipamentos de segurança individual, na racionalidade de trabalho, entre outros. Os
orçamentistas precisam estar atentos, pois a complexidade do trabalho de orçar depende do
grau de detalhamento do orçamento. (Anuário PINI da construção, 2013)
A metodologia mais adequada para comparação de orçamentos é utilizar a ordenação dos
serviços com o uso de planilha comparativa dos materiais e serviços de construção que
contemple a descrição dos materiais e serviços, as quantidades, as unidades, os preços unitários
e os preços totais de cada serviço (Anuário PINI da construção, 2013).
Para que a análise comparativa de composições de custos possa ser feita de forma adequada,
os profissionais e empresas prestadoras de serviços da construção civil utilizam procedimentos,
planilhas, tabelas e índices previamente elaborados, como base em índices de institutos
estaduais, federais e privadas.
O índice mais utilizado é o do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI), que disponibiliza informações de custos e índices da construção civil e tem a Caixa
Econômica Federal e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como responsáveis
pela divulgação oficial dos resultados, manutenção, atualização e aperfeiçoamento do cadastro
de referências técnicas, métodos de cálculo e do controle de qualidade dos dados
disponibilizados pelo SINAPI.
Este sistema constitui ferramenta útil para elaboração e análise de orçamentos, estimativas de
custos, reajustamentos de contratos e planejamentos de investimentos (Caixa Econômica
Federal, 2013). Entre outros índices, existem as tabelas da Secretaria da Infraestrutura do Estado
do Ceará (SEINFRA) e a de custos da PINI.
2.4 Tipologia das instalações provisórias de canteiro de obra
A NR‐18, a norma que defini as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção, defini canteiro de obra como a área de trabalho fixa e temporária, onde se
desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra; descreve que os canteiros de obras
devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, local de refeições, cozinha (quando houver
preparo de refeições), alojamento, lavanderia e área de lazer (obrigatório nos casos onde haja
trabalhadores alojados), e ambulatório (quando se tratar de frentes de trabalho com cinqüenta
ou mais trabalhadores).
O canteiro de obra, geralmente, é composto de três setores básicos: o setor administrativo,
abrigando escritório de administração, departamento técnico, departamento de engenharia,
sala do mestre e encarregados, e sala de reuniões; o setor operacional, que abrange o
almoxarifado, ferramentaria, carpintaria e armadoria, área de concreto e argamassas; e o setor
de pessoal, consistindo dos sanitários, vestiários e refeitório, com instalações dimensionadas
para atender o número de operários necessários.
Existem diversas possibilidades para a escolha da tipologia das instalações provisórias, cada uma
com suas vantagens e desvantagens; no que se refere às paredes, podem ser de alvenaria,
madeira ou material equivalente. Mas, independente do sistema a ser utilizado, alguns critérios
deverão ser considerados: custos de aquisição, custos de implantação, custos de manutenção,
reaproveitamento, durabilidade, facilidade de montagem e desmontagem, isolamento térmico
e impacto visual. (Saurin, 2006; Formoso, 2006).
Dentre as tipologias existentes, uma das mais utilizadas é o sistema tradicional de barracões de
alvenaria de tijolo cerâmico com dimensões de 19x19x9cm, piso cerâmico e cobertura em fibro
cimento de 4 mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas. Outro sistema tradicional é o
constituído de módulos de chapa de compensado resinado, com espessura de 10 ou 12 mm,
ligados entre si por qualquer dispositivo que facilite a montagem e a desmontagem, tais como
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parafusos, dobradiças ou encaixes, cobertura em fibro cimento de 4 mm, incluso instalações
hidrossanitárias e elétricas. Segundo Birbojm (2002), o grande benefício dessa alternativa é o
reaproveitamento do material, que varia de cinco a sete reutilizações.
Em países desenvolvidos, uma nova tipologia vem sendo utilizada há algum tempo, que é a
alternativa de containers. No Brasil essa ainda é uma prática minoritária se comparada aos
sistemas tradicionais (Saurin, 2006 Formoso, 2006); ressaltando‐se, entretanto, que a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) registrou, no ano de 2011, um aumento de 20% na
demanda por containers para a construção civil.
Originalmente, os containers são usados no transporte e/ou acondicionamento de cargas,
constituídos de chapa de aço com nervuras trapezoidais, forrado com isolamento termo
acústico. Apresentam diversas vantagens, tais como a rapidez e limpeza no processo de
montagem e desmontagem, leveza, não precisando de fundações, facilidade de transporte,
reaproveitamento total da estrutura, menor risco de incêndio e diminuição no passivo
ambiental.
Os containers podem ser ainda, adquiridos ou alugados, havendo opções de entrega já montado
ou somente de entrega de seus componentes para montagem na obra. Existem várias
possibilidades de arranjos internos, podendo ser utilizado como almoxarifado, escritório com ou
sem banheiro, vestiário, alojamento, refeitório e sanitário (Saurin, 2006, Formoso, 2006).
É possível a colocação de um container sobre o outro, diminuindo o espaço ocupado pelas
instalações provisórias liberando área para melhorar a logística do canteiro.
Segundo a NR‐18, é necessário que o container possua uma ventilação natural de 15% da área
do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas; e sua estrutura deve ser aterrada
eletricamente, prevenção contra choques elétricos.
3

METODOLOGIA

É a natureza do problema ou o seu nível de aprofundamento que determina a escolha do
método, apesar dele precisar estar apropriado ao tipo de estudo que se deseja realizar.
De acordo com as considerações de Gil (2002), quanto à forma de abordagem do problema, o
presente trabalho pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa.
Quanto aos objetivos alcançados, o trabalho pode ser classificado como uma pesquisa
exploratória que proporciona maior familiaridade com o problema, com a intenção de torná‐lo
mais explícito ou construir hipóteses. Para isto, na maioria das vezes, são necessários
levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o
problema e a análise de exemplos que auxiliem a abrangência do assunto. E quanto ao
procedimento técnico, realizou‐se uma pesquisa de campo.
O levantamento bibliográfico relacionado à temática do trabalho teve como fontes: livros,
artigos científicos, revistas e periódicos, de forma a compor a fundamentação teórica da
pesquisa, gerando bases para os autores darem prosseguimento às fases subsequentes.
1.1

Delimitação do estudo

Devido ao reduzido foco do estudo, os dados levantados na pesquisa de campo se limitou a
região metropolitana de Fortaleza.
Com o objetivo de contextualizar o ambiente da pesquisa, as tipologias escolhidas foram
denominadas:
 Tipologia 1: sistema tradicional de barracões de alvenaria de tijolo cerâmico;
 Tipologia 2: sistema tradicional constituído de módulos de chapa de compensado;
 Tipologia 3: sistema com containers;
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 Tipologia 4: sistema misto, parte barracões de alvenaria e parte containers.
1.2

Seleção dos sujeitos

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de forma intencional e baseou‐se na acessibilidade do
acesso das informações.
Entre os índices da construção civil disponíveis para a elaboração e análise de orçamentos,
estimativas de custos, reajustamentos de contratos e planejamentos de investimentos, foi
escolhido a base de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI), por ser o índice mais utilizado em obras públicas.
Para a escolha das empresas prestadoras de serviço de locação de containers, realizou‐se uma
busca no site http://www.guiamais.com.br/, no mês de janeiro de 2014, identificando nove
empresas, que compuseram a amostra; assim denominadas, para efeito do estudo, de empresas
A, B, C, D, E, F, G, H e I, sendo sete empresas localizadas no município de Fortaleza, uma empresa
localizada no município de Maracanaú e uma empresa localizada no município de Eusébio.
E para a escolha do canteiro de obra do tipo condomínio vertical da Construtora M, baseou‐se
na acessibilidade e disponibilidade dos gestores.
1.3

Coleta de dados

Para a aferição dos custos da utilização da tipologia 1, utilizou‐se da pesquisa de campo. A coleta
de dados foi realizada no mês de janeiro de 2014 em um canteiro de obra do tipo condomínio
vertical da Construtora M no município de Fortaleza. O gestor da obra disponibilizou os dados
necessários.
Para aferição dos custos da utilização da tipologia 2, a base de dados foi a da Tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de custos e Índices da construção civil (SINAPI) do mês de dezembro de
2013, por ser a disponível até o desenvolvimento da pesquisa.
Para aferição dos custos da utilização da tipologia 3, foi realizado levantamento de dados em
empresas prestadoras de serviço de locação de containers para canteiro de obra. Nas empresas
A, B, C, D e E, os dados foram obtidos via telefone, e nas empresas F e G os dados foram obtidos
via e‐mail. A empresa H foi excluída da amostra, considerando que não foi possível a obtenção
dos dados para efeito do estudo. Na empresa I, os dados foram obtidos mediante uma visita in
loco, para verificação das informações relevantes da pesquisa. A escolha da empresa para a
visita foi aleatória, considerando a disponibilidade dos gestores. Não houve a necessidade de
visitar todas as empresas participantes dessa amostra, haja vista que a locação de containers
segue um padrão de mercado no que concerne às especificações de tamanho.
Para aferição dos custos da utilização da tipologia 4, foi mesclado dados da tipologia 1 e da
tipologia 3, visto que o sistema é misto.
1.4

Tratamento e análise dos dados

De posse dos dados necessários e para que o comparativo possa ser feito de forma adequado,
foi realizada a análise dos mesmos através do método de análise de conteúdo, e foi gerando
tabelas comparativas entre as tipologias para obter o objetivo geral dessa pesquisa.
Para Gil (2002), a análise de conteúdo desenvolve‐se em três fases: primeiro, uma pré‐análise,
onde se procede à escolha dos documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do
material para análise; segundo, exploração do material, que envolve a escolha das unidades, a
enumeração e a classificação; por fim, o tratamento, inferência e interpretação dos dados.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A construtora M, escolhida como amostra da pesquisa, atua no mercado de Fortaleza a mais de
40 anos, principalmente em obras de condomínios verticais multifamiliares. O canteiro de obra
observado apresenta 303,88 m² de área, tendo os seguintes ambientes: sala técnica com
banheiro, almoxarifado, refeitório, vestiários, banho/ sanitários, baias e depósito de cimento.
O tamanho padrão de mercado dos containers para canteiro de obra é de 6m x 2,4m e 2,4m de
altura, e existem dois tipos: o container almoxarifado, também usado para outros fins, como
refeitório e vestiário, e o container escritório com banheiro.
A partir da pesquisa de mercado, o custo médio do aluguel mensal de containers para canteiro
de obra é de R$ 576,88 para o tipo almoxarifado, R$ 949,38 para o tipo escritório com banheiro
e R$ 1.100,00 para um especial, adaptado com sanitários e chuveiros.
ITEM

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0

DISCRIMINAÇÃO
Coberta em telha aparente (Fibrocimento) ‐ Sala
Técnica, Almoxarifado, Refeitório, Vestiário,
Banho/Sanitário
Almoxarifado
Sala Técnica
WC Sala Técnica
Refeitório
Calçada Interna
Baias / Depósito de Cimento
Vestiário
Banho / Sanitários
Muro Externo
Portões de Ferro
Custo sem B.D.I.
B.D.I.

UND.

QUANT.

P. UNIT.

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

171,28
11,31
27,01
4,57
11,31
25,35
96,37
48,14
79,82
135,66
75,60

59,08
307,71
497,63
1122,74
567,69
31,26
155,33
316,26
498,13
61,28
207,27

%

0,25

TOTAL (R$)

TOTAL

10.119,22
3.480,19
13.440,88
5.130,92
6.420,59
792,49
14.968,81
15.224,99
39.761,05
8.313,36
15.669,61
133.322,11
33.330,53

166.652,64

Figura 1. Custos Canteiro de Obra – Tipologia 1. Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com as informações coletadas e analisadas, a tipologia 1, sistema tradicional de
barracões de alvenaria de tijolo cerâmico, demonstrou um custo final de R$ 166.652,64;
conforme descrito na figura 1.
Para a Tipologia 2, sistema tradicional constituído de módulos de chapa de compensado,
demonstrou que o custo final é de R$ 97.953,74, conforme figura 2.
CÓDIGO
SINAPI
74210/001
73805/001
73752/001
73805/001
73892/002
85253
74242/001
73752/001
74220/001
74100/001

DISCRIMINAÇÃO
Almoxarifado
Sala Técnica
WC Sala Técnica
Refeitório
Calçada Interna
Baias / Depósito de Cimento
Vestiário
Banho / Sanitários
Tapume de vedação
Portões de Ferro
Custo sem B.D.I.
B.D.I.

UND.
m²
m²
und
m²
m²
m²
m²
und
m²
m²

QUANT.
11,31
27,01
1,00
11,31
25,35
96,37
48,14
10,00
135,66
75,60

%

0,25

P. UNIT.
272,15
202,01
2.741,25
202,01
25,26
118,79
147,72
2.741,25
35,18
177,49

TOTAL (R$)

TOTAL
3.078,02
5.456,29
2.741,25
2.284,73
640,34
11.447,79
7.111,24
27.412,50
4.772,58
13.418,24
78.362,99
19.590,75

97.953,74

Figura 2. Custos Canteiro de Obra – Tipologia 2. Fonte: Dados da pesquisa

Para a tipologia 3, sistema de conteiners, o levantamento demonstrou que o custo final é de
R$ 222.611,29, conforme demonstrado na figura 3.
A utilização dos conteiners para o almoxarifado, escritório e refeitório foi considerado uma
unidade para um período de 10 meses; pois, após esse período, a obra já tem disposição para
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dispensar os containers, alocando a estrutura no subsolo da edificação. Os outros conteiners
permanecem durante toda a obra, sendo contabilizados por unidades pagas.
ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

DISCRIMINAÇÃO
Container Almoxarifado
Container Escritório c/ WC
Container Refeitório
Calçada Interna
Baias / Depósito de Cimento
Container Vestiário
Container Banho/Sanitários
Muro Externo
Portões de Ferro
Custo sem B.D.I.
B.D.I.

UND.
und x tempo
und x tempo
und x tempo
m²
m²
und
und
m²
m²

QUANT.
10,00
10,00
10,00
25,35
96,37
47,00
82,00
135,66
75,60

%

0,25

P. UNIT.
576,88
949,38
576,88
31,26
155,33
576,88
1.100,00
61,28
207,27

TOTAL (R$)

TOTAL
5.768,80
9.493,80
5.768,80
792,49
14.968,81
27.113,36
90.200,00
8.313,36
15.669,61
178.089,03
44.522,26

222.611,29

Figura 3. Custos Canteiro de Obra – Tipologia 3. Fonte: Dados da pesquisa

Para a tipologia 4, sistema misto ‐ composto em parte por barracões de alvenaria de tijolo
cerâmico, permanecendo até o final da obra, e em parte por containers, utilizados por 10 meses
‐ o levantamento demonstrou que o custo final é de R$ 155.335,98, conforme demonstrado na
Figura 4.
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
Coberta em telha aparente (Fibrocimento) ‐
Refeitório, Vestiário, Banho/Sanitário
Container Almoxarifado
Container Escritório c/ WC
Refeitório
Calçada Interna
Baias / Depósito de Cimento
Vestiário
Banho / Sanitários
Muro Externo
Portões de Ferro
Custo sem B.D.I.
B.D.I.

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

UND.

QUANT.

P. UNIT.

m²
und x tempo
und x tempo
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

132,96
10,00
10,00
11,31
25,35
96,37
48,14
79,82
135,66
75,60

59,08
576,88
949,38
567,69
31,26
155,33
316,26
498,13
61,28
207,27

%

0,25

TOTAL (R$)

TOTAL
7.855,28
5.768,80
9.493,80
6.420,59
792,49
14.968,81
15.224,99
39.761,05
8.313,36
15.669,61
124.268,78
31.067,20

155.335,98

Figura 4. Custos Canteiro de Obra – Tipologia 4.Fonte: Dados da pesquisa

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do tempo, o desenvolvimento da construção civil se relaciona com o desenvolvimento
tecnológico de cada época e com a necessidade do emprego de novas soluções para resolver
desafios. Com o mercado aquecido e a falta de mão de obra, as construtoras buscam atualização
das tecnologias construtivas que possibilitem a diminuição de prazos e o aumento da qualidade
e da lucratividade.
O custo como fator determinante para as tomadas de decisões, caso seja considerado
isoladamente, pode levar as construtoras a continuar a utilizar as tipologias tradicionais de
instalações provisórias. Entretanto, antes da tomada de decisão, a construtora deve levar em
conta fatores como o tempo de execução do canteiro e a perspectiva de reutilizá‐lo em futuras
empreitadas; vantagens observadas na utilização de containers.
Este estudo objetivou comparar os custos de tipologias tradicionais, como barracões de
alvenaria de tijolo cerâmico e módulos de chapa de compensados, com a tipologia do sistema
de containers, ambos aplicados na indústria da construção civil.
Nesse sentido, foi realizado levantamento de custos aplicados a 4 tipologias distintas,
demonstrando que, mesmo na fase inicial da obra, 10 primeiros meses, a utilização de
containers alugados teve o maior valor. Essa tipologia somente é adequada como redutor de
custos para obras de curto e médio prazo.
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Apesar dessa conclusão, a utilização de containers em canteiros de obras demonstra que a
construção civil está caminhando em direção à industrialização, e que o conceito de montagem
e desmontagem, utilização e reutilização é possível de ser adotado; visto as diversas vantagens,
tais como a rapidez e limpeza no processo de montagem e desmontagem, facilidade de
transporte, redução do espaço ocupado pelas instalações provisórias liberando área para
melhorar a logística do canteiro, reaproveitamento total da estrutura, menor risco de incêndio
e diminuição no passivo ambiental.
Também foi observado que o mercado consumidor de locação de containers, na região
metropolitana de Fortaleza, é novo, visto que as empresas prestadoras desse tipo de serviço
têm em média 2 anos de serviços.
O tema abordado neste trabalho tem relevância, e vem sendo cada vez mais foco de discussões
nas empresas da construção civil, importância esta que se dá a partir da necessidade de uma
adequada gestão de custos, como forma de garantir a sustentabilidade e sucesso das empresas.
Devido ao reduzido foco da pesquisa, este trabalho não esgota o tema custos das instalações
provisórias. Porém, os resultados obtidos podem auxiliar e servir de base de dados para futuras
pesquisas.
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ABSTRACT: The expansion of urban areas has exerted strong pressure on basic urban infrastruc‐
ture, leading to difficulties in accessibility and urban mobility. The aim of this study was to eval‐
uate the accessibility and urban mobility in Teresina, PI, Brazil, focusing on the production of
urban space and the use of GIS techniques and multi‐criteria analysis. To this, were combined
several dimensions of urban analysis that affect the mobility and accessibility, using a computer
system for spatial analysis. Rays coverage of public basic services were considered for evaluation
of accessible areas and analysis of urban mobility in the city of Teresina. It was observed that
the suitability of the areas of accessibility to the city of Teresina is variable and depends mainly
on the location of public services and not just for being inserted into peripheral areas and low
purchasing power, because even in the central areas there is damage of the accessibility.
Keywords: Urban Planning, Urban Sustainability, Geoprocessing, Multicriterial Analysis, Fuzzy
Logic.
RESUMO: A expansão da área urbana tem exercido forte pressão sobre as infraestruturas
urbanas básicas, acarretando dificuldades na acessibilidade e na mobilidade urbana. O objetivo
desse trabalho foi avaliar a acessibilidade e a mobilidade urbana em Teresina, PI, Brasil, com
enfoque na produção do espaço urbano e na utilização de técnicas de geoprocessamento e
análise multicriterial. Para isso, combinaram‐se diversas dimensões da análise urbana, que
afetam a mobilidade e acessibilidade, por meio de um sistema computacional de análise
espacial. Foram considerados os raios de abrangência dos serviços públicos básicos municipais
para avaliação das áreas acessíveis e análise da mobilidade urbana da cidade de Teresina.
Observou‐se que a aptidão das áreas de acessibilidade para a cidade de Teresina é variável e
dependente, predominantemente, da localização dos bens e serviços públicos e não apenas por
estarem inseridas em áreas periféricas, pois mesmo em áreas mais centrais, há o
comprometimento da acessibilidade.
Palavras‐Chave: Planejamento Urbano, Sustentabilidade Urbana, Geoprocessamento, Análise
Multicritério, Lógica Fuzzy.
1.

INTRODUÇÃO

A concentração populacional nas áreas urbanas tem aumentado em ritmo acelerado em todo o
mundo. Em 1800, no início da Revolução Industrial, havia no mundo apenas 20 cidades com mais
de 100 mil habitantes e nenhuma com um milhão de habitantes, sendo que apenas 1,7% da
população mundial era considerada urbana. Em 1900, o número de cidades com um milhão de
habitantes passou para 19, aumentando na década de 1950 para 141, sendo que três com mais
de 10 milhões de habitantes. Nessa década, a população urbana era de 21% atingindo em 1980,
41,5% (FERRARI, 1986). A Organização das Nações Unidas (ONU), no relatório do Fundo de
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População das Nações Unidas, estima que a população mundial urbana supere a rural até 2030
e os moradores das cidades corresponderão a 60% da população. (UNFPA, 2007).
No Brasil, como nas grandes cidades dos países capitalistas periféricos, houve, sobretudo a partir
de meados do século XX, um crescimento urbano acelerado, pautado principalmente pela
adoção de um modelo de planejamento econômico voltado para o incentivo à industrialização
(CARDOSO, 2007). Esse processo de urbanização brasileiro foi rápido e intenso, pois entre os
anos de 1940 e 1991, a população total cresceu 355% e a urbana em torno de 750% (SANTOS,
2005). Estima‐se que o grau de urbanização da população brasileira seja de 84,4% (IBGE, 2011).
A expansão da área urbana, em conjunto com o aumento populacional de grande parte das
cidades brasileiras, exerce forte pressão sobre as infraestruturas urbanas básicas, marcadas pela
insuficiência do atendimento, pela inexistência do serviço e, muitas vezes, pela adoção de
soluções ambientalmente condenáveis. Ademais, acarreta dificuldades na acessibilidade e na
mobilidade, evidenciadas com as carências sociais e urbanas que compõem grande parte da
paisagem nas zonas de expansão urbano‐metropolitana (TORRES, 2002; OJIMA, 2005). Em
consequência, produzem‐se alterações na distribuição espacial da população, gerando
movimentos de atração, expulsão ou retenção, acarretando rebatimentos na segregação
residencial e nos movimentos pendulares, com subsequentes mudanças no padrão de
mobilidade urbana. Há grande parcela da população que é obrigada a ocupar áreas sem
qualquer infraestrutura, tornando as populações de menor renda privadas também do consumo
coletivo. Essa periferização das cidades, resultado da expansão territorial urbana, relaciona‐se
diretamente com a produção e reprodução do espaço urbano.
A produção do espaço urbano configura‐se como um processo dinâmico, pois os conteúdos que
o compõem ‐ econômicos, sociais e políticos ‐ são alterados continuamente, isto é, o espaço
urbano está sempre se reproduzindo de maneira inter‐reativa à própria reprodução da
sociedade que o erigiu. A compreensão sobre o espaço e a sociedade, enquanto dimensão
indissociável da realidade está expressa nas contribuições de Lefebvre (1972, 1993 e 1999), que
traduz o espaço urbano como o meio e condição de realização da sociedade que o produziu,
algo simultaneamente contingente e condicionador das relações sociais de produção. Partindo
desse pressuposto, pode‐se afirmar que o espaço urbano é um objeto das forças produtivas da
sociedade e, portanto, um elemento ativo do seu processo histórico.
Em conjunto com as questões do uso e ocupação do solo, a produção do espaço urbano,
configura, hoje, assuntos polêmicos, que envolve a questão da mobilidade e acessibilidade
urbana que se relaciona diretamente com o direito à cidade, à moradia digna, ao consumo dos
espaços de lazer e de convivência e à distribuição equitativa dos equipamentos urbanos, para
atingir a sustentabilidade urbana. Entende‐se que a produção do espaço urbano pode constituir‐
se em um processo seletivo de acessibilidade na cidade, acentuando as desigualdades deste
espaço e contribuindo para diferenciação das condições de vida de parcelas significativas da
população urbana. Nesse contexto, a produção desigual do espaço urbano e a expansão
territorial urbana produzem e reproduzem espaços cada vez mais distintos que podem reforçar
a exclusão social.
A mobilidade ‐ conceitualmente, a capacidade de um indivíduo deslocar‐se e o uso que esse
indivíduo faz dessa capacidade e a acessibilidade, a oportunidade que um indivíduo tem de
participar de uma atividade particular, alcançando um determinado destino ou atividade
(PILON; XAVIER, 2006) ‐ são essenciais no contexto urbano, pois o deslocamento das pessoas
constitui, de fato, a estrutura de produção de uma cidade, já que normalmente há uma
separação entre os locais de moradia e o do trabalho, bem como das demais atividades
necessárias ao seu desenvolvimento (PEREIRA, 2006). A avaliação desses conceitos no meio
urbano tem adquirido uma visão mais holística, buscando maior inclusão social nas cidades,
como sinônimo de igualdade de oportunidades para toda a população, podendo ser considerada
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como um direito à cidade que deve abranger toda a população visando atingir a sustentabilidade
urbana.
Aliado à mobilidade tem‐se o conceito de acessibilidade, o qual seria a medida de esforço gasta
para se deslocar espacialmente entre regiões caracterizadas pelas oportunidades disponíveis ao
indivíduo ou um grupo de indivíduos, para que possam exercer suas atividades, podendo ser de
trabalho, estudo, ou lazer. Assim, quanto maior o grau de acessibilidade de uma localidade para
os usuários que nela exercem os vários tipos de atividades, maior o potencial de
desenvolvimento desta área.
Portanto, um estudo calcado na mobilidade e na acessibilidade urbana baseado nas
características de distribuição espacial e da produção do espaço, auxiliados por um sistema de
informação geográfica (SIG), poderá ser de grande valia para o entendimento da dinâmica
urbana. Os SIGs representam uma ferramenta extremamente útil para os propósitos do
planejamento urbano, devido essencialmente à capacidade de apresentar os dados em
diferentes níveis de detalhe, dentro de enfoques holísticos ou analíticos com que se estuda a
cidade. Além disso, por reunirem um extenso conjunto de aplicativos para coletar, armazenar,
recuperar, transformar e representar visualmente dados espaciais e também dados estatísticos
ou textuais a ele relacionados, os SIGs representam um grande passo para uma melhor
racionalização nos processos decisórios e no gerenciamento de recursos no rol de atividades de
administrações municipais (HASENACK; WEBER, 1998).
Neste trabalho, especificamente, será analisada a cidade de Teresina‐PI, esta opção como
estudo de caso justifica‐se pelo fato de que Teresina é uma capital jovem, com 162 anos, em
pleno desenvolvimento e que apresenta certas características, como ter o poder público como
principal agente produtor do espaço desde sua criação até os dias de hoje. É bastante expressiva
a ação do poder público na implantação de políticas habitacionais e na indução do crescimento
territorial do seu espaço urbano, fatores que se relacionam diretamente com a mobilidade e
acessibilidade da cidade.
2.

METODOLOGIA

O estudo foi conduzido no Município de Teresina (05° 05' 20" S; 42° 48' 07" W) localizado na
região centro‐norte do Estado do Piauí, à margem direita do rio Parnaíba, tendo ao lado o
município maranhense de Timon. Teresina possui área aproximada de 1392 km2 (Figura 1),
sendo 284 km² de área urbana e 1.108 km² de área rural e uma população de 814.230
habitantes, com 94,30% concentrados na área urbana (IBGE, 2010). Nas duas últimas décadas,
a área urbana praticamente dobrou. A população de baixa renda está segregada na periferia,
em áreas cada vez menos acessíveis, desprovidas total ou parcialmente de infraestrutura e de
serviços.
Inicialmente constituiu‐se uma base de dados, considerando‐se como referência a divisão
regional utilizada na pesquisa de fluxo de transporte que foi complementada com informações
qualitativas, como indicadores de desenvolvimento urbano, e quantitativas, a exemplo de
número de usuários dos transportes coletivos, relativas à mobilidade e acessibilidade na cidade
de Teresina‐PI que, quando tabuladas, evidenciaram os fluxos e a funcionalidade existentes.
A primeira etapa constou da coleta e organização de dados relativos ao diagnóstico urbano, mais
especificamente a demografia, a mobilidade e acessibilidade, dados socioeconômicos,
espacialização de serviços públicos, sistema de tráfego e imagens de satélite. Essas informações
foram coletadas de diversos órgãos públicos como: Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) –
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano; Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Companhia de
Recursos Minerais (CPRM). Em seguida, foram realizadas visitas técnicas in loco com o intuito de
avaliar a veracidade de parte das informações coletadas.
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A fase seguinte consistiu no tratamento, processamento e análise dos dados, resultando em
subsídios para a discussão da problemática da mobilidade e da acessibilidade urbanas. Nessa
etapa, hierarquizaram‐se os dados, elencando aqueles relevantes para análise e compilaram‐se
por meio do cruzamento das informações obtidas, as quais foram comparadas, para efeito de
diferenciação de cenários do recorte espacial e temporal.
Os procedimentos adotados foram iniciados a partir da geração dos arquivos digitais dos mapas
temáticos oriundos dos pressupostos estabelecidos referentes aos aspectos relacionados à
mobilidade e acessibilidade urbana da cidade de Teresina‐PI, com o uso do SIG e a adoção de
critérios tabulados e hierarquizados os quais foram elencados posteriormente.
Utilizaram‐se vários materiais cartográficos digitais e programas, para a realização do trabalho,
detalhados a seguir: a) Cartas plani‐altimétricas produzidas pelo IBGE na escala de 1:50.000
(1978) com equidistância vertical de 20 metros entre curvas de nível e 1:25.000; b) Planta
cadastral do núcleo urbano, no formato digital, contendo o perímetro urbano, arruamentos,
quadras e o uso e ocupação do solo; c) Imagem LandSat 7 nas Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
(EMBRAPA, 1999), para auxiliar na interpretação dos dados cadastrais; d) Mapas temáticos de
malha viária e hidrografia; para servir de subsídios nas análises e compreensão do urbano, e)
Software GIS Idrisi32, Version I32.2 (The Clark Labs for Cartographic Technology and Geographic
Analysis), para geração, manipulação e análises espaciais das imagens em formato raster; f)
Software GIS ArcView 3.2a (Environmental Systens Research Institute, Inc), para execução do
layout final das imagens raster para impressão.
Na terceira etapa, incorporou‐se o uso de tomadas de decisão, com o intuito de satisfazer a um
ou múltiplos critérios predeterminados relacionados à mobilidade e acessibilidade urbana. O
processo de decisão consistiu na avaliação de maior adequabilidade para o uso em estudo,
dentro de um determinado espaço geográfico (EASTMAN, 1997).
A forma de combinar os critérios, relativos à mobilidade e à acessibilidade urbana, a
consideração de todos ou apenas parte deles (os melhores, os piores, os médios, ou qualquer
combinação) e a forma como alguns critérios podem compensar outros são aspectos que
assumiram grande importância nas decisões. Entre as atitudes mais extremas de risco na
avaliação – conservadoras e arriscadas – pode haver lugar para cenários de avaliação que sejam
mais compatíveis com as condições que contextualizam a decisão (MELO, 2001; LEITE, 2005).
Somando‐se à abordagem quantitativa, foram enfocados também os métodos de análises
sociais, os quais compreenderam uma série de medidas e índices com base nos dados
qualitativos obtidos. O desafio foi relacionar esses métodos com atributos da lógica fuzzy, teoria
em que o SIG modela gradualmente o espaço e tempo dos fenômenos geográficos (SUI, 1992).
Mais especificamente, a lógica fuzzy permite a utilização de um intervalo para ponderar a
adequabilidade entre os limites 0 e 1 ou 0 e 255, e não apenas estes ou aqueles, como no caso
binário. Como é uma lógica que utiliza valores contínuos e não discretos, torna‐se necessária
uma representação por conjuntos, descritos por funções como as que seguem (SUI, 1992).
As variáveis utilizadas em fuzzy são chamadas de linguísticas por não terem valores precisos, e
poderem ser definidas como na linguagem, representando um espectro de valores. Por
exemplo, quando se diz que a temperatura está normal, isso não significa um valor exato, mas
um intervalo (SUI, 1992).
Para comparar os critérios e chegar a uma avaliação, considerando também as próprias
avaliações com intuito de produzir decisões, foi necessária a construção de uma regra de
decisão, que se refere à padronização dos critérios, executadas por meio das funções de
pertinência ao conjunto fuzzy (Sigmoidal, J‐Shaped, Linear e User‐Defined). No entanto, nem
todos os critérios fatores podem ser padronizados dessa forma, por estarem em escala nominal.
Nesse caso, são atribuídos valores arbitrários na escala de 0 menos apto a 255 mais apto.
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(PÉRICO; CEMIN, 2006 p. 47). Como descrito anteriormente, a padronização uniformiza as
unidades dos mapas numa escala comum de valores.
Nesse estudo, os critérios para a análise da mobilidade e acessibilidade urbana de Teresina,
foram elencados tendo por base, inicialmente, o conceito de acessibilidade, determinado pelo
acesso aos bens e serviço públicos municipais e pela facilidade aos bens primários de serviços
urbanos, como: escolas públicas municipais, posto de saúde, vias de transporte público, áreas
de comércio e indústria e o centro urbano, este último, devido à cidade de Teresina ainda ser
muito dependente do seu centro inicial (Tabela 1).
Os critérios relacionados as funções fuzzy, foram gerados a partir dos estudos de
dimensionamentos para áreas urbanas defendidos por Ferrari (1986) e Guimarães (2004), os
quais estabelecem distâncias consideradas ótimas para a implantação dos equipamentos
urbanos em relação à unidade habitacional, caracterizando o que foi denominado raio de ação
ou de influência
Tabela 1. Critérios determinados para análise de acessibilidade e mobilidade na cidade de Teresina‐PI .

Fatores de Distância
Vias de transporte público
Escolas municipais
Postos de saúde
Centro Urbano
Zonas comerciais
Centros comerciais
Zonas Industriais

3.

Faixa de Adequabilidade (m)
50
500
400
1600
800
1600
0
10000
800
2400
1600
3200
1600
3200

Função
J‐Shaped decrescente
Sigmoidal decrescente
Sigmoidal decrescente
Linear simples decrescente
Sigmoidal decrescente
Sigmoidal decrescente
Sigmoidal decrescente

RESULTADO E DISCUSSÃO

A abordagem proposta para o estudo da mobilidade e acessibilidade urbana na cidade de
Teresina‐PI parte do pressuposto de que um ambiente urbano compõe‐se de diferentes
localidades, ou seja, locais onde pessoas vivem e interagem com seus vizinhos, isto é, produzem
o espaço. A intensidade dessas interações varia de acordo com o grau de proximidade entre
pessoas e com o uso dos serviços urbanos: moradia, trabalho, estudo e lazer.
Para integração dessas informações tem sido bastante utilizada a elaboração de mapas
temáticos, gerados pela sistematização de modelos conceituais e matemáticos e aplicados como
métodos de estudo no sentido de compreender o uso da terra e sua mudança ao longo do
tempo. Mesmo considerados simplificadores e reducionistas, os mapas temáticos podem servir
como uma importante ferramenta na compreensão dos estudos urbanos especialmente quando
aliados ao SIG, instrumento de planejamento urbano extremamente útil para compreensão dos
estudos de processos e fenômenos da produção do espaço urbano, o qual permite uma
abordagem holística e rápida para subsidiar as políticas públicas. Com esta integração e,
portanto, sob uma abordagem espacial, a interpretação e análises dos dados tornam‐se
facilitadas, principalmente quando relacionadas ao estudo da mobilidade e acessibilidade
urbana.
Nesse trabalho, os mapas temáticos gerados estão associados às variáveis urbanas,
consideradas extremamente úteis para a mensuração do potencial de uso dos serviços urbanos
e, subsequentemente, para verificar a acessibilidade aos bens de serviços da cidade, por meio
do transporte público. Ademais, possibilita‐se, por meio dessa abordagem, orientar a ordenação
do uso e ocupação do solo quanto à aplicação de instrumentos legais, a qual se preocupa em
distribuir espacialmente as atividades socioeconômicas visando a uma melhor ordenação na
área urbana. As variáveis estão relacionadas com o processo de produção e reprodução do
espaço associado às condições de vida da sociedade e determinado por ela. Essas variáveis
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podem determinar o grau e a medida em que se dará a ampliação e o desenvolvimento das
relações sociais urbanas.
Para comparar os critérios e chegar a uma análise urbana, foi utilizada a construção de uma
regra de decisão, que se refere à padronização desses critérios, executada por meio das funções
de pertinência ao conjunto fuzzy (Sigmoidal, J‐Shaped, Linear e User‐Defined). Na Figura 1, tem‐
se as imagens geradas para determinação dos critérios para a análise de acessibilidade.
O fator distância das vias em que transitam os transportes coletivos, considerado como um dos
elementos principais, relacionado com a mobilidade e acessibilidade urbana. Observou‐se que,
apesar da grande malha viária, há diversas áreas fora da abrangência do raio de influência dessa
variável, fator que indica áreas de baixa acessibilidade. Quanto ao critério relacionado às áreas
educacionais municipais e à zona comercial, respectivamente, a cidade de Teresina possui fácil
acesso, indicando alcance satisfatório a esses bens e serviços, considerando‐se que a maior
parte das áreas é envolvida pelo raio de influência dos fatores. Porém, no critério associado aos
estabelecimentos básicos de saúde, observaram‐se grandes áreas não contempladas, causando
prejuízos no acesso, com reflexos negativos sobre a mobilidade urbana. Por meio dos critérios
relacionados aos principais estabelecimentos de comércio da cidade e a zona industrial,
verificou‐se que há grandes áreas sem acesso imediato, tornando‐as dependentes da malha
viária, o que contribui para aumento da necessidade de grandes deslocamentos, criando,
invariavelmente, sérios problemas de mobilidade urbana.

Figura 1. Mapas de aptidão relacionados aos fatores de bens de serviços da cidade de Teresina – Piauí.

O fator distância do centro urbano é importante em decorrência de Teresina manter as
características de uma cidade monocêntrica, ou seja, muitos dos serviços institucionais e
comerciais estão situados no seu eixo central. Como consequência dessa configuração
geográfica, a população, na sua quase totalidade, necessita sistematicamente ir ao centro,
gerando grandes deslocamentos e confluindo as linhas de desejos, comprometendo,
sobremaneira, o fluxo de veículos e de pessoas. Observou‐se que, devido a uma expansão
urbana de forma espraiada, os bairros periféricos estão fora do raio de abrangência, ficando
difícil o acesso das pessoas aos bens e serviços localizados na região central da cidade.
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Os mapas de aptidão das áreas acessíveis estão apresentados na Figura 2. O processo de
integração dos fatores discutidos anteriormente resultou em um layer de áreas potenciais de
acessibilidade aos bens e serviços urbanos, com variação de 0, considerado de menor
adequabilidade, a 228, considerado de maior adequabilidade. Assim, as cores avermelhadas
representaram áreas com um potencial mais elevado de acessibilidade e aquelas mais escuras,
próximas do preto, de menor potencial, as quais apresentam características como a distância do
centro urbano e as distâncias dos postos de saúde, desfavoráveis à acessibilidade.
Observou‐se, dessa forma, que os locais de maior acessibilidade estão relacionados à maior
proximidade com as vias de transporte público, devido ao peso atribuído a esta característica e
à similaridade com o fator de distância das principais zonas comerciais. Na cidade de Teresina,
a maioria das zonas consideradas comerciais está situada em torno das vias urbanas,
especialmente àquelas mais importantes ou de maior fluxo e isto favorece a acessibilidade.
Na abordagem realizada nesse estudo, diferentemente do que se faz com SIG em análise
booleana, considerada muito restritiva (zero ou um), estabeleceu‐se, por meio de mapas
difusos, ou seja, com padrões de dados por semelhança, uma escala de grau de adequabilidade
da área, com estratificações essenciais para geração de informações consideradas mais amplas
e com uma conotação holística, que contribui para melhor percepção do planejamento urbano.
Assim, em decorrência da possibilidade de agregar mais áreas, com análises de pontos
semelhantes, há maior proximidade com a realidade, o que pode ser fundamental para
formulação de políticas públicas de acessibilidade mais eficientes.

Figura 2. Mapa de aptidão das áreas com maior acessibilidade aos bens e serviços municipais da cidade de Teresina
– Piauí, em analise difusa (A) e estratificada (B).

No mapa final de aptidão das áreas acessíveis aos bens e serviços municipais por porcentagem,
com estratificação em quatro níveis. De acordo com análise do layer final de adequabilidade da
área, constatou‐se, com base no recorte da área, que a cidade de Teresina possui mais de 60%
de sua área considerada de muito baixa a baixa acessibilidade, significando aproximadamente
150 km2 (Tabela 2).
Tabela 2. Áreas acessíveis da cidade de Teresina quanto à classificação.

Aptidão de
acessibilidade
0‐25%
25‐50%
50‐75%
75‐100%

Classificação de
acessibilidade
Muito Baixa
Baixa
Média
Alta

Km2
49,9212
101,8921
54,50408
34,9822

Relação com área
total (%)
20,69
42,23
22,58
14,50
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Por meio da estratificação das áreas acessíveis também se pôde observar que existem bolsões
de áreas que possuem acessibilidade aos bens e serviços urbanos, mas que ficam isoladas, ou
seja, são áreas periféricas que estão em processo de consolidação. Além disso, constatou‐se que
há áreas na zona leste onde a população tem alto poder aquisitivo, tendo baixa acessibilidade,
o que pode ser atribuído ao fato de que existe maior utilização do automóvel, além de elevada
demanda pelo uso de bens e serviços particulares, contrapondo‐se àquela associada aos serviços
públicos e ao transporte coletivo. Sousa (2005, p. 26) considera que “a acessibilidade é o acesso
fácil, qualidade do que é acessível”, ou seja, numa perspectiva geográfica, é o melhor e mais
rápido acesso a determinado(s) lugar(es), sendo a capacidade de se ter uma mobilidade “fluída”
para realizar aquilo que se tem disponível em outro lugar, o que desta forma deve‐se estender
a todo o espaço urbano.
Em síntese, considerando‐se os fatores relacionados à acessibilidade aos bens e serviços, ficou
claro que alguns deles, como as distâncias às escolas municipais, às vias de tráfego de transporte
público e às zonas comerciais proporcionam uma boa acessibilidade, enquanto outros, como as
distâncias aos postos de saúde, ao centro urbano e ao trabalho, comprometem a acessibilidade
plena e a mobilidade urbana.
Ressalte‐se que estas percepções, calcadas em uma espacialização, devem ser relativizadas, já
que outros componentes importantes, como a qualidade desses bens e serviços devam ser
considerados. Assim, exemplificando, a presença de escolas e de linhas de ônibus em
determinadas áreas, embora sob determinado prisma, seja considerado importante, tem sido,
via de regra, acompanhada de serviços de má qualidade, notoriamente em áreas consideradas
periféricas.
Essas periferias, conforme estabelecido por Santos (1996), são as materializações de
mecanismos de exclusão/diferenciação espacial, tais como: habitações insuficientes e de má
qualidade, inexistência de infraestrutura básica, baixa possibilidade de acesso rápido e
confortável aos lugares de trabalho, malha viária e equipamento de transporte coletivo
deficiente, o que indica obrigatoriamente, atenção especial dos gestores públicos para a geração
de políticas públicas direcionadas ao atendimento com qualidade e oportunidade de acesso a
toda população.
4.

CONCLUSÕES

O espaço urbano é considerado produto e produtor das relações sociais. No primeiro caso, é
produto das relações de mobilidade, de produção, de trabalho, de representações, de modos
de vida. De outra forma, é produtor, pois à medida que é produzido, transforma as relações
sociais daqueles que criam o espaço, daqueles que conduzem objetos, que carregam relações e
ideias. Assim, ao mesmo tempo em que se produz o espaço, as pessoas são transformadas por
esse espaço. Neste sentido, a produção do espaço urbano está sempre em processo, nunca é
algo acabado, terminado.
Atrelados intimamente à produção do espaço urbano estão a mobilidade e a acessibilidade das
pessoas. As infraestruturas, que são estruturantes e estruturadas no espaço urbano,
determinam a mobilidade que pode propiciar ou não a acessibilidade dos diversos setores da
população a determinados lugares do espaço urbano. A mobilidade urbana permite, portanto,
uma acessibilidade rápida e eficaz para determinados lugares no espaço a que se busca chegar,
deslocar, enfim, atingir os objetivos da territorialidade ligados à funcionalidade urbana, da
produção de mercadorias, do capital, entre outros. No entanto, por outro lado, a falta de
mobilidade também propicia a não acessibilidade e/ou a imobilidade, isto é, a exclusão social
nas relações sociais no espaço urbano. Desse modo, o espaço urbano é produto de relações
desiguais que geram mobilidades e acessibilidades diferenciadas aos lugares.
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Nesse estudo, em que se avaliaram as dimensões do espaço urbano e suas interações com a
mobilidade e a acessibilidade urbana, pôde‐se constatar que a utilização de um Sistema de
Informação Geográfica associado à analise multicritério pode ser adequadamente integrada ao
estudo da dinâmica urbana, considerando‐se que as cidades constituem sistemas complexos
não lineares e abertos. Além disso, a metodologia utilizada nesse trabalho pode ser empregada
como apoio para outras pesquisas, que tenham como objetivo gerar mapas finais de aptidão
para a implementação de políticas públicas que possam auxiliar na distribuição de
infraestruturas diversas, que auxiliem nos zoneamentos urbanos de forma sustentável. Embora
essas ferramentas não sejam as únicas com potencial para análise da mobilidade e acessibilidade
urbana, elas atendem, em muitos casos, às necessidades de tempo e custos, possibilitando a
geração e execução de pesquisas similares com grupos reduzidos de especialistas.
Com base nos resultados apresentados, concluiu‐se que a aptidão das áreas de acessibilidade
para a cidade de Teresina é variável e dependente em geral da localização dos bens e serviços
públicos, sendo constatada, ainda, a importância desta em relação à mobilidade urbana que
contribui para o aumento da qualidade de vida dos habitantes da cidade, além de ser um
instrumento eficiente do ponto de vista da adoção de políticas de mobilidade urbana.
Vale pontuar que as áreas consideradas com boa acessibilidade não necessariamente significam
melhoria da qualidade de vida à população, pois existem outros fatores que devem ser
elencados nas análises espaciais como, por exemplo, a qualidade dos serviços de transportes
públicos. Nesse sentido, os índices de mobilidade e acessibilidade, nos aglomerados urbanos,
poderiam ser elevados a partir da criação de uma política que viabilizasse os potenciais
socioeconômicos dos trabalhadores e incentivasse a melhoria do transporte coletivo. O controle
da mobilidade torna‐se um aspecto de suma relevância no sentido de contribuir com soluções
ou alternativas, e mesmo com possíveis melhorias, as quais possam proporcionar um adequado
contexto relacionado ao trânsito, de forma a possibilitar uma aplicabilidade aos sistemas
envolvidos, a fim de diminuir possíveis danos ao convívio social e colaborando efetivamente com
a produção e reprodução do espaço urbano.
Estudos futuros devem ser realizados de modo a se avaliar quais as implicações envolvidas na
mobilidade, considerando‐se, além dos fatores relacionados aos bens e serviços públicos, os
aspectos vinculados à circulação humana, às vias de transporte público e às condições nas quais
elas se encontram, assim como as dimensões psicológica e social de seu principal agente
modificador do espaço, o homem.
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ABSTRACT: Public spaces are essential to integrate citizens because they are environments
where leisure can take place and where educational, cultural and resting activities can be held,
making its access democratic for users. Using the requisites established at NBR 9050:2004, this
research evaluated accessibility in four different public buildings in Fortaleza, Brazil. The results
showed that the buildings built or renewed after the mentioned standard was reviewed – in
2004 – are the only ones that follow the established accessibility criteria, although none of them
can be considered a reference in terms of accessibility.
Keywords: accessibility, architecture.
RESUMO: Os espaços públicos são fundamentais para a integração dos cidadãos pois constituem
ambientes que servem como base para atividades de lazer, possibilitam realizar atividades
educativas, culturais e de descanso, democratizando o acesso aos usuários. Esta pesquisa
constitui um estudo voltado para a avaliação da acessibilidade de quatro edificações de uso
público em Fortaleza, no Brasil, utilizando como base os requisitos da norma de acessibilidade
NBR 9050:2004. Os resultados mostraram que apenas as edificações avaliadas construídas ou
reformadas após a revisão da norma brasileira, em 2004, atendem bem aos requisitos de
acessibilidade, embora nenhuma seja considerada referência no quesito acessibilidade.
Palavras‐chave: acessibilidade, arquitetura.
1

INTRODUÇÃO

Com o representativo aumento da população de idosos e da expectativa de vida e a identificação
de um número relevante de pessoas portadoras de necessidades especiais no Brasil, torna‐se
evidente a preocupação dos profissionais da área com os aspectos técnicos a serem observados
na elaboração dos projetos e na construção das edificações. Segundo dados do censo 2010 do
IBGE, as pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil chegam a 45 milhões de pessoas, ou
seja, 23,9% da população do País. Os números chamam a atenção para a necessidade do
planejamento de espaços cujo acesso seja garantido a qualquer usuário, com autonomia e
independência.
O conceito da acessibilidade não está relacionado apenas à questão da arquitetura e urbanismo.
O termo é muito mais amplo do que apenas a orientação espacial, entretanto esta pesquisa
contempla principalmente a acessibilidade em edificações construídas. É perceptível como o
Portador de Necessidade Especial ‐ PNE ou o Portador de Mobilidade Reduzida ‐ PMR são
prejudicados por consequência de arquiteturas afastadas de suas realidades.
As edificações públicas são entendidas como espaços que prestam algum tipo de serviço ou que
proporcionem aos cidadãos momentos de lazer, cultura e entretenimento. Promover a
acessibilidade nesses ambientes é fundamental para que as pessoas, independentemente de
suas habilidades e restrições, exerçam seu direito de lazer, ampliem seu convívio social e
participem de atividades culturais. Sabemos que, para garantir que os espaços atendam à maior
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diversidade possível de usuários, é fundamental que os arquitetos procurem desenhá‐los de
forma inclusiva.
Alguns trabalhos de levantamento da acessibilidade em edificações encontrados no Brasil
(Mendes, 2009; Oliveira, 2006; Bezerra et al., 2006; Frosch e Novaes, 2006) mostraram que as
mudanças ainda não atendem todas as edificações, que ainda falta uma conscientização dos
profissionais da área. Podemos observar que a acessibilidade hoje, no Brasil, encontra‐se em um
momento de transição. Há alguns anos vemos que existe o interesse pela mudança, sendo a
acessibilidade um novo nicho de mercado.
2

OBJETIVO

O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar as condições de acessibilidade para os
Portadores de Necessidades Especiais ou Portadores de Mobilidade Reduzida por meio da
inspeção em edificações turísticas na cidade de Fortaleza. A Norma Técnica Brasileira (NBR 9050,
2004) foi utilizada como base para essa avaliação.
3
3.1

METODOLOGIA
Edificações avaliadas

O presente estudo avaliou a acessibilidade em quatro edifícios públicos e turísticos em Fortaleza
através de uma ficha de avaliação da edificação, utilizando como conteúdo as exigências da
norma brasileira de acessibilidade NBR 9050:2004.
As edificações avaliadas, respectivamente apresentadas na Figura 1, foram: Theatro José de
Alencar ‐ inaugurado em 1910, apresenta arquitetura eclética, sala de espetáculo em estilo art
noveau, auditório de 120 lugares, foyer, espaço cênico a céu aberto e o prédio anexo; Centro
Dragão‐do‐mar de Arte e Cultura – é um centro cultural na praia de Iracema, inaugurado em
1999, construído em uma antiga área portuária; Mercado Central de Fortaleza – é um centro de
lojas de produtos regionais, artesanato e decoração, tendo sua história inciada em 1809,
contudo a construção atual foi em 1998; e Jardim Japonês ‐ é um espaço de convivência,
inaugurado em 2011.

Figura1. Edificações avaliadas: Theatro José de Alencar, Centro Dragão‐do‐mar de Arte e Cultura, Mercado Central de
Fortaleza e Jardim Japonês .

3.2

Procedimento de avaliação

A ficha para avaliação das edificações utilizada na pesquisa foi criada na forma de uma planilha
composta por 18 exigências, sendo estas divididas entre os itens: estacionamento; circulação
externa; acesso ao estabelecimento; rampa; piso; corrimão; circulação interna;
mobiliário/equipamentos; e sanitários (Tabela 1). A ficha de avaliação aqui proposta (Landim,
2011) atribuiu maior peso aos itens da norma considerados essenciais para se obter o mínimo
de acessibilidade (em um espaço público de visitação turística), baseado no Guia de
Acessibilidade de Goiânia, publicado pelo CREA‐GO (2008), o qual considera diversos critérios
na avaliação do grau de relevância (peso) dos itens propostos pela norma e na entrevista
realizada com 5 (cinco) portadores de necessidades especiais.
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Tabela 1. Ficha de avaliação da acessibilidade das edificações.

Item avaliado
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

Estacionamento: não obrigatório. Verificar se existe
estacionamento privativo acima de 10 vagas. Caso
exista, este deve estar demarcado no piso e possuir
placa de sinalização de acordo com a norma.
Circulação externa: É obrigatório. Deverá possuir pisos
antiderrapantes e nivelados.
Acesso ao estabelecimento: Deverá existir uma opção
de acesso, seja rampa ou sistema elevatório.
Rampa: Largura mínima de 90 cm
Rampa: Inclinação máxima: 8,33%
Rampa: Piso Antiderrapante
Piso tátil de alerta: No início e no fim do
desnivelamento.
Corrimão: corrimão dos dois lados da rampa, com duas
alturas (70 cm e 92 cm).
Circulação interna: Ter acesso em todos os ambientes.
Mobiliário/Equipamentos: Balcões de atendimento,
bebedouro, telefones públicos e mesas em alturas
corretas, sem obstáculos para facilitar a aproximação
dos cadeirantes.
Sanitários: Sanitários acessíveis para cadeirantes, com
barras de transferência e acessórios seguindo a Norma.
Acessórios fixados na parede em altura acessível.
Porta do sanitário: Largura Mínima de 80 cm.
Box do banheiro: Mínimo de 1,50 m x 1,70 m
Lavatório: Preferencialmente dentro do box.
Barras de apoio – fixadas na horizontal: 80 cm de
comprimento; 75 cm de altura do piso.Fixar uma na
parede lateral e outra na parede do fundo da bacia
sanitária.
Bancada dos sanitários com altura de 78 cm a 80 cm,
com barras de apoio.
Interruptor e Acessórios: Fixados na altura entre a faixa
de alcance de 80 cm a 1,20 m.
Puxador: Em alavanca

Atende

Não
atende

Não
existe

Peso*
2,00

1,50
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00

1,50

1,50
1,50
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

*Critério de acessibilidade em que o peso representa o grau de relevância dos itens analisados levando em
consideração entrevistas com usuários portadores de necessidades físicas (Landim, 2011).

Cada um dos itens da tabela pode ser classificado como: Atende, Não Atende ou Não Existe. O
item é classificado como Atende quando se apresenta de acordo com as exigências da norma
ou, pelo menos, atende à maioria dos requisitos sem representar perigo para o usuário em
questão; quando classificado como Não atende, o item verificado não se apresenta em
conformidade com as exigências da norma ou quando o item não existia, sem, no entanto
comprometer a acessibilidade dos usuários à edificação; o item classificado como Não Existe
revela que o item avaliado não existe, mas sua inexistência não compromete a segurança do
usuário, embora sua existência pudesse proporcionar maior conforto e segurança dos usuários
em questão.
A norma não trata sobre o grau de relevância das exigências relacionadas à acessibilidade,
contudo, para elaboração do presente estudo esse fator será definido baseado na entrevista
escrita realizada com 5 (cinco) portadores de necessidades especiais, residentes na cidade de
Fortaleza, considerando os 18 itens avaliados. Foi atribuído um peso de 1,0 (pouco relevante);
1,5 (moderadamente relevante) e 2,0 (muito importante). Os valores adotados correspondem à
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média atribuída pelos cinco entrevistados, sendo que, não houve divergência do grau de
relevância de nenhum dos itens avaliado por eles. O questionário completo encontra‐se no
trabalho de Landim (2011).
Sabemos que todos os itens da norma devem ser atendidos para que uma edificação seja
acessível, contudo, na extração dos resultados deste trabalho é importante, por exemplo, que o
acesso principal ao estabelecimento tenha maior importância que as barras de apoio dos
banheiros.
Para análise da acessibilidade das edificações foram propostos três níveis: acessível, semi‐
acessível ou inacessível, conforme critério utilizado por Almeida, apud Landim (2011). A
edificação é classificada como acessível quando permite que o usuário tenha acesso à edificação
com autonomia e segurança; semi‐acessível quando permite ao usuário acesso à edificação com
restrições de uso em determinados locais; e inacessível quando não permite acesso com
autonomia da pessoa portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
A edificação será considerada acessível quando os itens avaliados na Tabela 1, considerando os
pesos pré‐estabelecidos, atenderem mais de 61% do total; semi‐acessível quando estiverem
entre 31 e 60% do total; e inacessível se estiver abaixo de 30%. Ressaltamos que os
estabelecimentos qualificados como acessível podem não atender a todos os requisitos da
norma avaliados nesse estudo.
Após análise de resultados considerando os pesos atribuídos conforme o grau de relevância do
item foi calculado o índice de acessibilidade. O índice de acessibilidade define o percentual de
itens que atendem os critérios definidos na Tabela 1, ou seja, as principais exigências da norma
de acessibilidade, semelhante ao proposto no Guia de Acessibilidade de Goiânia (2008). Nesse
caso, todos os itens avaliados possuem o mesmo peso, ou seja, consideramos que para a
edificação ser acessível, todos seus itens devem ser contemplados.
O índice de acessibilidade, proposto por Bezerra et al. (2006), 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, representada pela Equação 1:
I.A (%) = Itens em conformidade com a Norma
Itens totais avaliados

(1)

onde, os itens em conformidade com a Norma representam o número de itens marcados como
ATENDE e os Itens totais avaliados representam o número de itens marcados como ATENDE e
NÃO ATENDE.
O Índice de Acessibilidade aqui apresentado, considerou todos os itens da norma, avaliados
conforme descritos na Tabela 1, com o mesmo peso. Neste caso, não será considerado o grau
de relevância do item. Neste cálculo, os itens marcados como “não existe” não foram
considerados.
Os resultados aqui apresentados fazem parte de uma análise determinística em quatro
edificações públicas avaliadas na cidade de Fortaleza, com diferentes concepções
arquitetônicas. Foram realizadas algumas visitas de caráter exploratório in loco nas edificações
para coleta de dados para preenchimento da ficha de análise da acessibilidade e registros
fotográficos entre junho de 2010 a julho de 2011.
4

ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DAS EDIFICAÇÕES AVALIADAS

Os resultados mostram que, considerando os itens avaliados na presente pesquisa, medidos
pelo Índice de Acessibilidade, o Theatro José de Alencar e o Mercado Central não cumprem as
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exigências da norma técnica relativos à acessibilidade, para proporcionar o mínimo de segurança
e autonomia a seus usuários. O Índice de Acessibilidade encontrado no Centro Cultural Dragão
do Mar de Arte e Cultura e no Jardim Japonês atingiu o maior nível de satisfação dentre os
espaços avaliados, o que os torna dois dos pontos turísticos mais acessíveis da cidade de
Fortaleza. Abaixo, esboçamos graficamente a comparação entre os espaços analisados (Figura
2):
100%

89%

80%

DRAGÃO DO MAR
MERCADO CENTRAL

60%

TEATRO JOSÉ DE ALENCAR

73%
40%
53%

20%

54%

JARDIM JAPONËS

0%
EDIFICAÇÕES ANALISADAS
Figura 2. Gráfico comparativo das edificações analisadas de acordo com o Índice de Acessibilidade obtido.

Analisamos, ainda, tais espaços do ponto de vista do grau de importância dos itens, em que
classificamos cada item com três variações de pontuação (peso 1,0; 1,5 e 2,0), de acordo com a
Tabela 1. Relacionamos cada pontuação aos itens consoante ao grau de importância para os
cadeirantes ou PMR. Fizemos um somatório dessa pontuação considerando os 18 itens de
acessibilidade avaliados, cuja pontuação máxima seria de 24,5 pontos, caso a edificação fosse
100% acessível. Os itens marcados na tabela como Não Existe, não foram consideramos na
pontuação, ou seja, a pontuação total máxima varia de acordo com a edificação especifica
analisada.
100%

87%

80%

MERCADO CENTRAL

60%

TEATRO JOSÉ DE
ALENCAR

76%
40%
20%

DRAGÃO DO MAR

JARDIM JAPONËS

51%

43%

0%
EDIFICAÇÕES ANALISADAS
Figura3. Avaliação da Acessibilidade segundo o grau de relevância das edificações avaliadas.

Os resultados são semelhantes aos valores do Índice de Acessibilidade (Figura 2). O Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura e o Jardim Japonês são os mais acessíveis, já que atenderam a
75,51% e 86,67%, respectivamente, de acessibilidade, considerando o grau de relevância
(Tabela 1) adotado. O Theatro José de Alencar atendeu apenas a 42,86% e o Mercado Central
de Fortaleza a 51,02% da pontuação, levando em questão os critérios de acessibilidade. A Figura
3 apresenta o resultado da avaliação da acessibilidade segundo o grau de relevância das
edificações avaliadas.
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Com base nos dados apresentados na Figura 2 e 3, podemos observar que a acessibilidade
variou, embora pouco, segundo o critério utilizado para análise. Nos dois critérios de avaliação,
o Theatro José de Alencar e o Mercado Central de Fortaleza tiveram suas edificações
classificadas como semi‐acessíveis com valores médios de 42 a 53%; já o Centro Cultural Dragão
do Mar de Arte e Cultura e o Jardim Japonês, foram considerados acessíveis com valores entre
72 e 86%.
Podemos observar que o Jardim Japonês é o mais acessível entre todas as edificações analisadas,
atendendo a quase todos os itens avaliados. Isso pode ser justificado pelo fato desse espaço
praça jardim, que melhor o define, ser o mais novo dentre os avaliados (entregue no ano de
2011) e ter sido considerado em seu escopo de projeto a questão da acessibilidade.
Com base nos itens de acessibilidade apresentados na Tabela 1 foi elaborado uma legenda
visual, conforme apresentado no Guia de Acessibilidade de Goiânia (2008), através de símbolos,
que permite classificar a acessibilidade das edificações rapidamente, conforme apresentado na
Figura 4. No guia foram relacionados 12 símbolos, quatro referentes ao estacionamento, quatro
ao acesso e quatro ao sanitário.

Figura 4. Legenda visual para classificar a acessibilidade das edificações.

A Figura 5 apresenta a legenda visual resultado da análise aqui apresentada para as quatro
edificações turísticas em Fortaleza. O objetivo dessa legenda é ter um modelo de guia de
acessibilidade rápido e fácil que poderia ser fixado em um painel na entrada das edificações
públicas da cidade ou através de um livro‐guia entregue pela prefeitura aos turistas. Semelhante
tabela foi criada em um livro‐guia (Guia de Acessibilidade de Goiânia, 2008).
Nos edifícios turísticos e na maioria das construções de uso coletivo, observamos que as pessoas
com deficiência física não conseguem se locomover de forma autônoma e segura, pois não basta
ter rampa de acesso, por exemplo. É preciso que o piso da rampa seja antiderrapante, a
inclinação deve ser a recomendada pela NBR 9050:2004, o corrimão de apoio deve estar nos
dois lados da rampa, com duas alturas, etc.
Com base nos dados encontrados podemos observar que as edificações que mais atenderam
aos itens da norma foram o Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura e o Jardim Japonês.
O primeiro passou por intervenções e reformas relacionadas à acessibilidade, mas, apesar das
intervenções, ainda existem alguns ajustes e itens que não foram atendidos. O Jardim Japonês
foi construído depois da norma e priorizou a acessibilidade das pessoas com alguma restrição
física e visual.
Podemos observar que as edificações estudadas, quanto mais antigas, menos acessível estão.
Esta questão pode ser resolvida com reformas e intervenções arquitetônicas com objetivo de
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promover a acessibilidade para todos, ou seja, a inclusão social, como foi feita, em parte, no
Centro Cultural Dragão do Mar em sua última reforma, finalizada em 2009.

Figura 5. Legenda visual das edificações avaliadas em Fortaleza.

O Centro Cultural Dragão do Mar, apesar de construído antes da revisão da norma em 2004,
passou por uma grande intervenção dos arquitetos do GTPA – Grupo de Trabalho e
Planejamento em Acessibilidade, que procedeu a um levantamento de dados de todas as
necessidades para torná‐lo acessível. A acessibilidade da edificação é de aproximadamente 75%.
Pode‐se observar, pelos pontos avaliados, conforme exigências da NBR 9050:2004, que a
acessibilidade deixa a desejar por diversos fatores, como: negligência dos dados conceituais de
projeto, falta de conhecimento específico na época da concepção do projeto, falta de recurso
financeiro necessário para atender a todas as exigências, falta de fiscalização dos órgãos
competentes durante a execução do projeto, o que faz com que os construtores não se
preocupem em executar as obras em conformidade com a norma.
Em algumas edificações, podemos observar a falta de acesso aos pavimentos superiores, como
no caso do Theatro José de Alencar. Atualmente, temos várias opções para atendermos a todos
os visitantes das edificações sem prejudicar a arquitetura histórica. Há algumas opções, que não
se restringem ao uso de plataformas elevatórias, como mostramos. Equipamentos como, por
exemplo, o carro escalador de escadas que possui conexões reguláveis e seguras para acoplar a
cadeira de rodas (produto em conformidade com o Decreto Federal nº 5.296) é uma boa opção
para edifícios tombados, onde não seja possível fazer uma mudança na arquitetura para incluir
uma plataforma elevatória ou um elevador ou por questões financeiras, estéticas ou históricas.
Ações desse tipo evitariam o constrangimento das pessoas portadoras de necessidades
especiais que não tem acesso ao pavimento superior de algumas edificações.
5

CONCLUSÕES

A presente pesquisa de campo consiste em um tipo de avaliação pós‐ocupação que pode ser
utilizada para fornecer subsídios aos novos projetos, viabilizar a introdução de melhorias no
ambiente analisado, fornecer documentos para eventuais adequações e estudos de caso
semelhantes.
O resultado dessa pesquisa mostrou que as condições de acessibilidade em duas das edificações
analisadas, Mercado Central e Theatro José de Alencar, foram as mínimas dentro do que é
admissível e foram consideradas como semi‐acessível, segundo os critérios aqui adotados. As
outras duas edificações, Centro Cultural Dragão do Mar e Jardim Japonês, por terem sido
reformadas e construídas recentemente, atenderam bem à questão da acessibilidade, muito
embora devam ainda passar por adaptações para atender de forma mais ampla a acessibilidade
espacial.
O uso equitativo é um dos princípios do desenho universal, o qual determina que o projeto deve
disponibilizar a possibilidade de uso por todos os usuários independentemente de sua restrição.
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Esse princípio, em termos práticos, foi verificado apenas no Centro Cultural Dragão do Mar de
Arte e Cultura e no Jardim Japonês.
A principal barreira física encontrada foi verificada no Theatro José de Alencar, onde as pessoas
com alguma restrição física não possuem acesso ao segundo pavimento que dá acesso ao salão
nobre, ao foyer e aos camarotes desse equipamento, anulando a socialização e convivência
necessária para inclusão social nesses ambientes.
Os projetos devem ser pensados visando atender o maior número de pessoas possível e isso
inclui o PNE e PMR. O projeto arquitetônico das edificações turísticas, quando é pensado de
forma a atender a todos, visa à satisfação dos visitantes, aumentado, assim, o foco turístico e,
mais ainda, conscientizar‐se da real importância da inclusão social, que ainda é um problema
social.
No decorrer deste trabalho, destacamos a importância de aplicarmos o conceito do desenho
universal na elaboração dos projetos arquitetônicos. Se todas as edificações avaliadas tivessem
sido projetadas com base nesse conceito, o Índice de Acessibilidade certamente teria sido
elevado em todas as avaliações.
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ABSTRACT: This project is a deployment of the research conducted in 2014 about " the role of
social movements in strengthening the affectivity of the city statute, as articulators of shared
recon quest of cities centers : a general overview on the experience of João Pessoa, Paraíba" in
which it was confirmed the importance and the feasibility of revitalization and implementation
of a housing enterprise of social interest (EHIS) concerning the Tropicana Building, situated in
the center of the city of João Pessoa, Paraiba, actually occupied by homeless families. In this
sense, the objective of this project is to elaborate in a collective way, a preliminary study of
reform to adapt the building into a Social Housing Enterprise, looking for sustainable and low
cost solutions, in order to achieve the project execution.
Keywords: Social Housing in the center, right to the City
RESUMO: Este projeto surgiu como um desdobramento do trabalho de pesquisa realizado em
2014 intitulada “o papel dos movimentos sociais no fortalecimento da efetivação do estatuto da
cidade como articuladores de ações de reconquista dos centros: um olhar sobre a experiência
de João Pessoa, Paraíba”, no qual se constatou a importância e a viabilidade da revitalização e
implantação de um empreendimento habitacional de interesse social (EHIS) no então
denominado Edifício Tropicana, situado no centro da cidade de João Pessoa, Paraíba, hoje
ocupado por famílias sem teto. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi construir de forma
coletiva, um estudo preliminar de reforma para a adaptação do prédio em um Empreendimento
Habitacional de Interesse Social (EHIS), visando soluções sustentáveis e que requeiram o menor
custo possível para a realização do empreendimento.
Palavras‐chave: Habitação de interesse social, centros urbanos, direito à cidade.
1

INTRODUÇÃO

1.1 Delimitação do problema
Dispõe o artigo 182º da Constituição Federal, que a política de desenvolvimento urbano será
executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, e tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem‐estar
de seus habitantes. Em seu parágrafo 2º define que a propriedade urbana cumpre sua Função
Social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano
Diretor Municipal.
A Lei, referida na Constituição, foi consolidada e promulgada em 2001, sob nº. 10.257, denomi‐
nada Estatuto da Cidade, e estabelece, como uma das principais diretrizes da Política Urbana
Nacional, entre outros importantes instrumentos, o combate à especulação imobiliária. Por ou‐
tro lado, determina que os Planos Diretores, cuja atribuição está restrita à esfera municipal, de‐
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vem definir e caracterizar a Função Social da propriedade urbana, e prever, no seu descumpri‐
mento, a aplicação dos instrumentos urbanísticos preconizados no Estatuto da Cidade, entre
eles o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o IPTU progressivo, e a desapropri‐
ação com pagamento em títulos da dívida pública.
O Estatuto da Cidade foi uma grande conquista para a história nacional, mas infelizmente ainda
não está sendo utilizado de forma efetiva para transformar o intenso processo de urbanização
desigual, injusta e predatória que assolou o país, que, segundo dados do IBGE (2010), cinquenta
anos atrás era essencialmente rural e hoje tem cerca de 82% de sua população morando nas
cidades.
O maior desafio atualmente é pensar estratégias no âmbito de um dos princípios fundamentais
do Estatuto, que é a participação popular na construção da democracia participativa. Assim,
considera‐se que o projeto participativo seja um meio de responder aos problemas sociais e
políticos envolvidos na arquitetura e no urbanismo e um dos possíveis métodos para se alcançar
um resultado de sucesso. Para tanto, fez‐se necessário neste trabalho compor um referencial
teórico de estudos de caso de processos participativos, com a finalidade de servir de orientação
para melhor compreender qual é o novo papel pelo arquiteto e como ocorrem as relações
com o cliente, decorrentes deste novo processo de projetar, e com isso, identificar procedimen‐
tos de trabalho que incorporem a participação do usuário no processo de elaboração de proje‐
tos.
O processo projetivo arquitetônico contemporâneo deve integrar os diferentes conhecimentos
dos clientes, usuários e projetistas para que o projeto sofra menos alterações e seja mais ade‐
quado à demanda. (Matos, 2010)
Nesse sentido, a importância desse trabalho reside na elaboração de um projeto participativo
de reforma do prédio, com o intuito de que este possa vir a exercer papel fundamental para
pressionar as instituições públicas no sentido de destinarem o prédio à moradia de interesse
social, como também, e principalmente, de viabilizarem a liberação de um financiamento pú‐
blico para a efetiva implantação do projeto. Para atingir este objetivo, o projeto não pode ser
desenvolvido sem o efetivo envolvimento de todos os atores sociais que hoje interagem na ocu‐
pação – moradores, lideranças do movimento Terra Livre, estudantes integrantes de grupos de
pesquisa e extensão da Universidade Federal da Paraíba e dos profissionais “amigos da causa”
inseridos na luta. Somente desta forma será possível garantir que os reais anseios de seus ocu‐
pantes sejam expressos, de forma que a comunidade se aproprie do projeto e passe a lutar pela
sua efetivação.
A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da cidade trazem elementos fundamentais para
reverter o processo histórico de desenvolvimento desigual das nossas cidades: ‐ a função social
da cidade e da propriedade e a participação popular no planejamento e gestão das cidades. [...]
Tornar viáveis e efetivar esses elementos é o grande desafio a superar, para construir o processo
de gestão democrática, com participação ampla dos habitantes na condução do destino das ci‐
dades. (Rolnik, 2011)
Entende‐se que, se a “Ocupação Tijolinho Vermelho” for apenas um instrumento de pressão
para conseguir moradia através do programa de governo Minha Casa Minha Vida (MCMV), o
movimento acabará alcançando apenas parcialmente seus objetivos, deixando de lado o que no
fundo mais importa nessa luta: reverter a forma predatória com a qual a especulação imobiliária
tem barrado o direito à cidade à população de menor renda.
Acredita‐se que o processo da construção do projeto participativo servirá principalmente para
fomentar a formação da consciência dos moradores no sentido de fazê‐los compreender que
morar é mais que possuir uma casa, é principalmente identificar‐se com o lugar e apropriar‐se
dele como parte da cidade.
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1.2 Objeto, objetivo geral e justificativa.
Além de um grande estoque de imóveis vazios, o centro de João Pessoa conta com uma infraes‐
trutura consolidada e tida como subutilizada. Estimular habitação de interesse social nas estru‐
turas “vazias” do centro, pouparia recursos públicos que estão sendo investidos para se levar
infraestrutura às áreas periféricas, onde estão se construindo habitações sociais.
O edifício Tropicana, objeto deste trabalho, além de apresentar excepcional localização, no cen‐
tro da cidade, próximo ao Terminal Integrado do Varadouro, o maior da capital, propicia acesso
direto a todas as regiões do município de João Pessoa via transporte público. Trata‐se de um
imóvel, hoje pertencente à União, inutilizado e abandonado há mais de dez anos pelos antigos
proprietários, em progressiva deterioração, descumprindo, dessa forma, a necessária e consti‐
tucional função social da propriedade.
O objetivo desse trabalho foi o de realizar de forma participativa um estudo preliminar de re‐
qualificação e adaptação do edifício Tropicana em um empreendimento habitacional de inte‐
resse social. A adaptação do prédio em um Empreendimento Habitacional de Interesse Social
(EHIS) se reveste de especial importância devido à necessidade de atendimento de uma signifi‐
cativa demanda, constituída e organizada por um movimento popular e de atuação nacional, o
Movimento Terra Livre, que conta com amplo histórico de luta por moradia e que acompanha a
crescente demanda habitacional.
Quanto aos aspectos legais, o novo uso que se pretende dar ao prédio também é perfeitamente
viável, pois reúne todas as premissas necessárias ao atendimento da atual diretriz das
administrações públicas no sentido de revitalização da área central da cidade, atende à
preconizada destinação social da propriedade, e é passível de atendimento das legislações
urbanística e edilícia municipal.
1.3 Objetivos específicos
 Propor um projeto retrofit que valorize as técnicas construtivas e as linguagens arquitetôni‐
cas originais como princípios norteadores.
 Propor soluções que garantam recursos necessários para a futura manutenção do prédio.
 Propor soluções que alterem o mínimo possível as estruturas do prédio e se adequem às
normativas de construção do Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico do Estado da
Paraíba (IPHAEP).
2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por se tratar de um edifício que está inserido dentro da poligonal de entorno do Instituto do
Patrimônio Histórico e Arquitetônico da Paraiba (IPHAEP), e que certamente passou, e está pas‐
sando, por um processo de perda do desempenho dos diversos sistemas, optou‐se por adotar
uma metodologia de análise de mudança de uso e intervenções em edificações de passado re‐
centes, denominada DRAPI ‐ desenvolvida pelo Laboratório em Estudos Avançados em Arquite‐
tura‐ LA2 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)‐ coordenado pelos professores Luiz
Amorim – com o intuito elaborar um material, que forneça informações descritivas de projetos
bem como possíveis intervenções.
Para se avaliar as possibilidades do novo uso se adequar à edificação, a metodologia DRAPI per‐
passa pelas seguintes etapas:
Etapa Descrever: “etapa na qual se descreve as características próprias do objeto arquitetônico,
as propriedades construtivas, compositivas, espaciais e funcionais” Loreiro (2006), utilizando a
maquete digital como instrumento de análise tectônica, Rocha (2012).
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Esta análise, por meio do modelo digital, não se limita apenas a fatores de ordem tectônica, mas
pode focar também “aspectos gerais da edificação como a setorização, os fluxos e articulações
entre espaços, o conforto ambiental, entre outros”, Aristófanes (2012).
Etapa Retrospectar: etapa na qual se faz uma “avaliação retrospectiva, com objetivo de estabe‐
lecer o grau de perda de desempenho dos diversos sistemas, elementos e componentes da edi‐
ficação, além das possíveis causas desta perda de desempenho” Loureiro (2006).
Nessa avaliação leva‐se em consideração as seguintes variáveis: a) estado de conservação e grau
de degradação b) padrão de consumo c) uso e ocupação d) aspectos tectônicos.
Para o desenvolvimento desta etapa, utilizou‐se as técnicas Walkthoug e As Bilt, tomando como
base estudos anteriores (Sanoff, 2001 e Moreira, 2005). Com os levantamentos resultantes da
aplicação dessas ferramentas, gerou‐se como resultado desta etapa, os mapas de uso, ocupação
e adensamento da ocupação.
Esta etapa também se apoiou em entrevistas aplicadas aos moradores, bem como o laudo téc‐
nico (datado em maio de 2013) cedido pela Associação para o Desenvolvimento da Ciência e da
Tecnologia e assinado pelo Prof. Eng. Normando Perazzo Barbosa ‐ Coordenador do Laboratório
de Ensaios de Materiais e Estruturas do Centro de Tecnologia da UFPB.
Etapa Analisar: etapa na qual se estabeleceu critérios de desempenho para o novo uso e para a
edificação a ser reciclada, levando em consideração o desempenho esperado da edificação, dos
elementos e componentes; os benefícios imediatos e a longo prazo; os custos tanto da reforma
quanto da manutenção e a viabilidade técnica de implantação.
O material utilizado nas análises foram plantas‐baixas e dados dos levantamentos arquitetônico,
fotográfico e documental, bem como os dados resultantes da etapa Retrospectar. O estudo tam‐
bém se apoiou nos questionários aplicados aos moradores.
A aplicação do estudo de pós‐ocupação do Centro de Artes e Comunicação ‐ CAC da UFPE, (Lo‐
reiro, 2009) e (Monteiro, 2009), que tomam por base resultados parciais da pesquisa DRAPI,
serviu de referencial para esta etapa, na qual buscou‐se seguir a mesma abordagem para a aná‐
lise dos efeitos de pós‐ocupação do edifício do antigo Hotel Tropicana no que diz respeito ao
desempenho espacial, analisando duas fases distintas de ocupação do prédio: a) plantas origi‐
nais; b) situação de uso e ocupação atual (2015).
Segundo Loreiro (2000), a base de estudo destas diferentes espacialidades está na compreensão
do espaço através do conjunto de relações que se estabelecem entre suas estruturas,
representada através de convexos que são representações simplificadas e adimensionais que
permitem explicitar propriedades topológicas.
Assim como se materializou na APO do CAC, neste trabalho, o estudo espacial se materializa nos
mapas de convexos “através de uma escala de tonalidades que se inicia por cores quentes para
as áreas mais acessíveis, começando pelo vermelho, seguindo um espectro de cor até chegar ao
violeta, que indica os espaços menos acessíveis” (Monteiro, 2010).
Etapa Prospectar: etapa na qual procura‐se visualizar as implicações das estratégias de projeto
a curto, médio e longo prazo, considerando os impactos ambientais, as adequabilidades das tec‐
nologias ao edifício bem como aos usuários, a manutenção dos componentes e aceitação dos
usuários.
Etapa Implementar: etapa na qual se estabelecem estratégias de projeto baseadas nos conceitos
de restauração, readequação e reutilização, planejando a ordem de todo o processo de reforma,
identificando a prioridade das ações, e levando em consideração as possibilidades de financia‐
mento e de monitoramento.
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Estas duas últimas etapas da metodologia DRAPI foram desenvolvidas ao longo do projeto par‐
ticipativo. Uma vez que as decisões projetuais e de intervenção, necessitavam passar pela apro‐
vação dos moradores para se legitimar o projeto, as etapas Proespectar e Implementar tiveram
necessariamente que ser discutidas nas oficinas do processo participativo.
Para buscar os fundamentos de projeto do processos participativos, foram analisados em deta‐
lhes dois estudos de caso de aplicações desse método.
Primeiro, em “Metodologia de projeto arquitetônico participativo em empreendimentos habi‐
tacionais autogeridos em São Paulo” (USINA, 2010), encontra‐se uma metodologia aplicada pelo
coletivo USINA, a qual aborda o viés político das questões intrínsecas à problemática local, ao
longo de uma assessoria técnica dada aos movimentos populares de sem‐teto (UMM) e sem‐
terra (MST).
O segundo caso se refere ao método desenvolvido pela equipe de arquitetos, “Criação em Ar‐
quitetura Sócio‐Ambiental para o Núcleo Amigos da Terra” (CaSaNAT), que trabalha a boa rela‐
ção entre os participantes e aborda principalmente questões referentes à sustentabilidade, em
“Mutirão Projetual – Charrette” (Casanat, Equipe, 2007)
Foram extraídas algumas etapas das metodologias dos dois estudos de caso, e realizadas algu‐
mas adaptações nas mesmas, de modo a adequá‐las à realidade local.
Além de reuniões abertas, de organização e avaliação com o Movimento Terra Livre e a comissão
dos moradores, foram realizadas 3 oficinas para discutir o projeto de reforma.
Em todas as oficinas se fez o debate sobre possíveis soluções projetuais referentes ao tema
abordado no dia, discutindo conceitos e tecnologias sustentáveis que poderiam ser utilizados
no projeto, levando em consideração as seguintes variáveis: condição social e econômica dos
moradores, condição ambiental e princípios da metodologia DRAPI.
No que se refere ao processo participativo, foram propostas atividades organizadas para fomen‐
tar a integração conjunta dos estudantes, dos militantes, dos colaboradores, e principalmente
da comissão e dos moradores da ocupação. Durante todo o processo buscou‐se manter um di‐
álogo acessível a todos, sempre abordando a problemática da realidade local, e estimulando a
imaginação e a percepção crítica dos participantes.
“O estímulo à imaginação (e à indignação) é um momento fundamental nessas atividades. Para
quem está acampado num barraco, qualquer alternativa parece ser aceitável, mesmo os apar‐
tamentos‐padrão mais indignos construídos pelo governo. Para superar essa carência e confor‐
mismo, é preciso realizar ações e provocações que agucem a disposição para indagar, conhecer
e propor alternativas. Mas não basta restituir a fala sem dela extrair o que é a internalização da
própria dominação. Isso porque acreditamos que “para que um povo oprimido por séculos saiba
expressar a transformação social, é preciso inventar uma pedagogia que ainda ensine que o im‐
possível é possível” (Arantes, 2002).”
Nesse sentido, o processo participativo consiste nas seguintes etapas:
 Etapa 01 ‐ Reunião aberta de organização com os militantes do Movimento Terra Livre e a
Comissão de moradores para definição dos princípios para a gestão do trabalho, construção
do cronograma e plano de trabalho;
 Etapa 02 – Assembleia dos moradores para informar a intenção de se fazer o projeto partici‐
pativo, explanar o objetivo desse trabalho e aprovar datas para as oficinas.
 Etapa 03 ‐ Oficina 1: Atividade aberta, na ocupação, com dinâmicas participativas, com o
objetivo de captar a opinião dos moradores a respeito dos pontos positivos e negativos da
ocupação como um todo; amostragem de imagens representativas das ideias, conceitos e
princípios norteadores para o início do projeto arquitetônico, com o objetivo de aguçar a
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imaginação dos moradores para a construção do programa de necessidades para a área co‐
mum do condomínio;
 Etapa 04 ‐ Reunião aberta de avaliação, ao término da 1ª Oficina, com os militantes do TL e
a Comissão dos moradores para avaliar como cada um interagiu no processo, momento tam‐
bém de avaliação e coleta das contribuições por parte dos moradores e dos profissionais
envolvidos na causa.
 Etapa 05 – Oficina 2: Atividade aberta, na ocupação, com dinâmicas participativas, com o
objetivo de construir o programa de necessidades da área privativa do condomínio; e a mon‐
tagem dos apartamentos em plantas impressas em escala 1:20 com um mobiliário impresso
na mesma escala, com o objetivo de aguçar a imaginação dos moradores a respeito do tama‐
nho dos apartamentos e da quantidade de ambientes necessários para comportar cada fa‐
mília.
 Etapa 06 – Oficina 3: Atividade aberta, na ocupação, para apresentar o projeto em maquete
3D digital, e discutir a aprovação do mesmo bem como as estratégias de intervenção.
3

RESULTADOS

3.1 Análise do levantamento arquitetônico
Com relação aos aspectos físicos do edifício em estudo, este se localiza na Rua Professora Alice
Azevedo, na região central do município de João Pessoa, ocupando uma das extremidades do
quarteirão formado pelas Rua das Trincheiras e Rua Rodrigues Chaves.
Construído por iniciativa particular para finalidade hoteleira com estrutura de concreto ar‐
mado e alvenaria, o edifício é composto de:
 um pavimento térreo, com 1.514 m2, ocupando as partes frontais do terreno, onde se loca‐
liza o acesso à Rua Professora Alice Azevedo e as ruas laterais, com áreas livres e áreas de
lojas;


dois pavimentos residenciais, com cerca de 1.502,95m2 cada, totalizando a área de
3.005,9m2;



lajes de cobertura.

 área total construída de 4.519,9m2, com testada de 83,60 metros para a mesma rua.
A edificação, construída nos limites do lote, apresenta contudo um grande pátio interno (como
se observa nas Figuras 1 e 2.

Figure 1. Fotografia externa do Edifício Tropicana. Acervo pessoal
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Figure 2. Fotografia do pátio interno do Edifício Thopicana. Acervo pessoal

No pavimento térreo se localizam o acesso de pedestres, áreas livres cobertas e não cobertas
de uso comum, um pequeno espaço para estacionamento de automóveis e área de lojas. Os
dois pavimentos residenciais, constituídos de lajes totalmente compartimentadas, sem vãos li‐
vres, são servidos por um elevador e por três escadas.
Sua estrutura é independente da alvenaria, com grande parte dos pilares embutidos nas
paredes. Apresenta lajes duplas do tipo “caixão” com grande espessura (80 cm a do 1º
pavimento e 50 cm, a do 2º e a de coberta) em concreto, nas quais têm função estrutural as
porções superior e inferior, fazendo com que a mesma resulte "ôca", economizando assim o
emprego de concreto, e consequentemente diminuindo o peso das peças.
Segundo laudo técnico feito pela Associação para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia
(SCIENTEC) e assinado pelo Prof. Dr. Normando Perazzo da Unversidade Federal da Paraiba
(UFPB), simpatizante da causa, o prédio apresenta bom estado geral com relação à superestru‐
tura e alvenarias, não indicando qualquer patologia importante neste sentido, visto que não
apresenta trincas, fissuras ou corrosão das armações que sugiram qualquer comprometimento
estrutural.
O documento atesta ainda que partes da cobertura do último pavimento deverá ser refeita, em
razão de seu estado de deterioração e adequação ao novo uso. Deverão ser substituídas todas
as suas instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e todas as esquadrias de portas
e janelas, e grande parte dos revestimentos de piso e de paredes internas e externas.
Em suma, a reforma necessária à revitalização do edifício e sua adaptação ao novo uso
pretendido, aproveitará apenas a sua estrutura, as alvenarias e parte dos revestimentos. Apesar
do ponto de vista estético estar bem deteriorado, as melhorias seriam feitas com certa facilidade
devido à boa qualidade da construção original.
3.2 Uso misto, público e privado.
Diante dos critérios de desempenho estabelecidos na etapa Analisar bem como dos principais
problemas citados pelos moradores durante o processo participativo e do programa de
necessidades desenvolvido ao longo das oficinas, chegou‐se às seguintes soluções e
recomendações projetuais:
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 A transferência da área de lazer para a coberta. Essa intervenção levaria vida a este espaço,
que hoje é utilizado apenas para atividades ilícitas relacionadas ao consumo de drogas. Com
a impermeabilização da laje de coberta, serão locadas uma quadra de esportes, uma área
livre reservada para práticas de capoeira, cirandas etc, uma área sombreada reservada para
salão de festas com churrasqueira, uma copa de apoio, uma área para horta comunitária
(poderá servir para abastecer o restaurante) e uma lavanderia coletiva.
 A abertura dos fossos e sete cortes na laje de coberta para aumentar os vãos dos fossos nessa
laje. Os cortes variam de 3 a 4,7m². Juntando com os vão dos fosso, já exitentes, tem‐se vãos
que variam de 4,6 a 6,5m². Certamente as bordas desses cortes necessitarão de reforço es‐
trutural ("simples de serem executados", de acordo com o professor de Engenharia Civil da
UFPB, Perazzo). Para proteger esse vãos da chuva e ao mesmo tempo permitir entrada de luz
natural e favorecer a ventilação por convecção, propõe‐se uma coberta alta com material
translúcido. Sugere‐se policarbonato, por ser um material leve.
 A utilização da antiga caixa d’água para dispor 8 reservatórios de 2.000L, laminados e estru‐
turados com fibra de vidro, feitos no formato tronco‐cônico. E em sua laje de coberta, dispor
20 painéis solares fotovoltaico policristalino de 250W para a captação da energia solar.
 A retomada do uso original no térreo (comércio e serviço), como uma alternativa para gerar
recursos para a manutenção do condomínio e para gerar renda a partir de atividades já de‐
senvolvidas hoje, de forma precária, pelos moradores, como comércio de alimentos e bebi‐
das, reciclagem, cabeleireiro, entre outras; bem como a retomada do restaurante proposto
para ser gerido por cooperativa.
 A abertura do pátio central para passagem de pedestres, transformando esta área em um
Pockt Parck, demolindo obstáculos ao livre percurso, aumentando a arborização, utilizando
elementos de sombreamento e que favoreçam a permanência das pessoas. Essa proposta
trará um uso semi‐púplico ao térreo, com a locação de 17 lojas, um restaurante, um bicicle‐
tário, uma recepção, um depósito para material de limpeza, um play ground para as crianças,
na laje da marquise, e 3 acessos aos pavimentos residenciais, com a instalação de portões
com sistema de senha e interfone, restringindo o acesso as escadas.
 A demolição das paredes dos fossos que coincidem com a parede dos corredores de circula‐
ção, nos pavimentos residenciais, para favorecer a incidência da iluminação natural e a ven‐
tilação.
Desconsiderar instalações hido sanitárias, que se encontram embutidas na laje "caixão" e insta‐
lar novo rearranjo de tubulações primárias abaixo de novo piso, elevado 20cm do piso original.
E concentrar áreas molhadas dos apartamentos nas proximidades dos fossos para facilitar rear‐
ranjo das tubulações primárias e continuar utilizando os fossos para descida das tubulações se‐
cundárias, como acontecia no uso original. Ao todo, chegou‐se em uma proposta de 43 unidades
habitacionais, com dimensionamento variável entre 19m² e 58m², sendo uma situada no térreo
e 21 (vinte e uma) em cada pavimento residencial.
 Para evitar a quebra da laje para realizar as devidas substituições no sistema elétrico original,
recomenda‐se um sistema de instalações elétricas totalmente aparente, protegido por con‐
duítes galvanizados.
4

CONCLUSÕES

O resultado final do projeto participativo apresenta um grande potencial para exercer papel
fundamental enquanto estratégia integrada de reabilitação da área central de João Pessoa além
de dar maior fomento à luta por moradia, no sentido de pressionar as instituições públicas para
que estas destinem o prédio à moradia de interesse social.
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Diante deste potencial, esse projeto está concorrendo a um concurso de apoio financeiro,
lançado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que visa o financiamento de projetos
de promoção à assistência técnica a habitações de interesse social.
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ABSTRACT: The goal of this study is to analyze the urban form and recognize the principles of
urban design that could be generating the loss of environmental quality and consequent urban
unsustainability. The spatial fragmentation condition and social and environmental degradation
are constant and determinants on Urban Environmental View Brazilians cities, and Uberlândia
is one of this perspective. The case of Havana and Rotary Club streets, located at the eastern
sector of the city, enables to present a punctual approach over the urban fabric showing the
magnitude of their problems resulting from design conceptions inspired by rational ideas. This
study relies on the concept of Sustainable Project for the City (Vital, 2012), which is based on
the complex theory, inspired by the idea of connectivity as an ecological structuring principle
able to (re)establish the resilience condition for the urban environment.
Keywords: Sustainable Design; Environmental Design; Complexity; Connectivity; Resilience
RESUMO: A meta do presente trabalho é analisar a forma urbana e reconhecer os princípios de
desenho urbano que possam ser geradores da perda de qualidade ambiental e consequente
insustentabilidade urbana. A condição de fragmentação espacial e a degradação socioambien‐
tal são fatores constantes e determinantes do Panorma Ambiental Urbano nas cidades brasi‐
leiras, e Uberlândia, enquadra‐se nessa perspectiva. O estudo das ruas Havana e Rotary Clube,
localizadas no Setor Leste dessa cidade, possibilita apresentar um recorte pontual da tecitura
urbana e demonstrar a magnitude da problemática resultante de concepções projetuais regi‐
das pelo ideal racional. Este estudo apoia‐se na concepção de Projeto Sustentável para a Cida‐
de (Vital, 2012), o qual fundamenta‐se na teoria complexa e parte da ideia de conectividade
como princípio estruturador ecológico capaz de (re)estabelecer a condição de resiliência para o
ambiente urbano.
Palavras Chaves: Projeto Sustentável; Desenho Ambiental; Complexidade; Conectividade;
Resilência
1

PROJETO SUSTENTÁVEL PARA A CIDADE

O presente trabalho visa reconhecer os princípios de desenho urbano geradores da perda de
qualidade ambiental e consequente insustentabilidade urbana, e, ao mesmo tempo, visa iden‐
tificar os elementos morfológicos estruturantes da resiliência urbana. Apresenta‐se um recorte
da tese de doutorado ‘Projeto Sustentável para a Cidade: o caso de Uberlândia’ (Vital, 2012)
para fundamentar a análise da forma que engloba a área urbana das ruas Havana e Rotary Clube,
localizadas no Bairro Tibery, Setor Leste de Uberlândia. O conceito de Projeto Susten‐tável
articula quatro dimensões: Filosófica, Ambiental, Ambiente Construído e Teia Urbana, e se dá a
partir da ideia de redes dentro de redes e da ideia de que o todo está na parte e a par‐te no
todo. Por isso, vincula à sua concepção os conceitos de link ecológico, equilíbrio ambien‐tal,
vínculos antropossociais, memória, sentidos de pertencimento e identidade.
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Os princípios de Desenho Ambiental (Franco, 1997), o princípio de urbanidade (Holanda, 2012),
a ideia de cidade para pessoas (Ghel, 2014) e de Resiliencia (Newman, P. et al. 2009; Walker &
Salt, 2006) fundamentam o Projeto Sustentável para a Cidade indicando o seu ponto de partida
e de chegada ancorados na ideia de conectividade.
Dentre esses conceitos, o princípio de conectividade se destaca como o elemento chave estru‐
turador: da visão ecossistêmica em que são estabelecidos os laços entre os elementos naturais
e os elementos construídos; do traçado e tecido urbano para a mobilidade garantindo o ir e vir
de todos fortalecendo o sentido de urbanidade; da paisagem urbana em que se estabelece a
relação da qualidade visual por meio da conexão visual com elementos naturais, valorizando e
estruturando valores imagéticos e de legibilidade urbana; entre o ambiente natural e o cons‐
truído no sentido da construção e do fortalecimento de vínculos antropossociais.
Para a presente análise, tem‐se como referência a metodologia de análise urbana denominada
Diagrama Unidade Complexa – DUC – (Vital, 2012), a partir da qual serão aplicados os aspectos
ligados a Dimensão do Ambiente Construído. Para avaliação da qualidade ambiental urbana do
espaço público aberto, tem‐se a verificação da geometria do traçado urbano e, consequente‐
mente, a identificação do princípio geométrico gerador da malha, o tamanho das quadras, as
distancias percorridas, a rede de redundância (conexões e desconexões do traçado), o número
de caminhos para se chegar de um ponto da cidade.
1.1

Desenho ambiental

Embora a discussão sobre sustentabilidade e cidades ecológicas (Beatly, 2012), de âmbito
internacional, focalize as ações ligadas à mitigação da problemática climática, grande parte das
ações tem encontrado obstáculos relacionados à concepção de projeto urbano, quando se trata
de cidades existentes. A concepção formal do ambiente urbano precisa ser capaz de responder,
promover e apresentar um conjunto de medidas que atendam a necessidades ecológicas,
incluindo‐se aí as necessidades antropossociais. A direção das cidades, pautada na concepção
de sustentabilidade e de continuação da existência da vida, está direta e fundamen‐talmente
relacionada com a abordagem do seu design como mediador das necessidades e expectativas.
A partir do conceito de Desenho Ambiental, entende‐se que a concepção de Projeto Sustentável
Urbano para a Cidade responde conceitual e formalmente a essa questão.
De acordo com Franco (1997), Desenho Ambiental é um processo que pressupõe o conceito
ecossistêmico em consonância com a ação antrópica, reciclagem dos recursos, preservação e
conservação ambientais. Franco esclarece que o sentido da expressão ‘Desenho Ambiental’ é
metafórico, pois “A semântica da palavra ambiente carrega o sentido de complexidade infinita,
logo Desenho Ambiental refere‐se a desenho para o ambiente, no qual se supõe que o projeto
seja o formulador e indutor de um processo” (Ibidem, p. 11, grifos da autora).
A problemática urbana do período do século XIX, em que as cidades experimentam significativa
perda da qualidade ambiental, devido ao superpovoamento e às condições de poluição do ar,
da água e do solo, é possível verificar que os ideais defendidos nos projetos urbanísticos da
época buscam introduzir “a natureza na paisagem cívica, na forma de parques, árvores e jardins”
e, ainda, procuram “criar uma pequena utopia” no lugar que vivem (Ibidem).
Essa época é marcada pelo grande volume de projetos sanitaristas que atribuem forte
investimento na área do paisagismo e de infraestrutura urbana, implantados em larga escala em
todo o mundo, a partir daí. Os Estados Unidos e a Europa têm a maioria das suas cidades
reformuladas com novas ruas, redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além
disso, são implantados parques públicos de grandes dimensões visando atender às necessidades
de bem‐estar, segurança e saúde da população.
O Desenho Ambiental, enquanto disciplina, trata das concepções de ecologia e equilíbrio
ecossistêmico e tem como referência os estudos realizados por George Perkins Marsh
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(Spreiregen, 1971), em que se conceitua ecologia e a importância dos sistemas naturais para a
sustentação da vida. São estudos fundamentadores, também, os sistemas de parques desen‐
volvidos por Frederick Olmstead, nos Estados Unidos: um conjunto de medidas reunidas num
sistema de rede de parques interligados entre si através de cursos d’água e suas matas ciliares.
Para Franco (1997), o conjunto dos projetos de parques realizados por Olmstead e distribuídos
em diferentes cidades dos Estados Unidos (como Nova Iorque, São Francisco, Buffalo, Detroit,
Chicago, Montreal e Boston) contribui por alterar o conceito de qualidade ambiental urbana.
Embora o sistema de parques seja um marco para o planejamento de parques nos Estados
Unidos, Spirn (1995) destaca quanto o seu real objetivo de controlar enchentes e promover a
melhoria das águas, despoluindo‐as, elucidando a importância cíclica da ecologia local. E, por
conseguinte, essa observação contribui com a fundamentação teórica dessa disciplina ao se
conjugar o controle de enchentes e a nova lógica para o esgotamento sanitário ao princípio de
conexão ecossistêmica através dos fundos de vale, entre a área urbana central e os subúrbios,
como um princípio norteador de desenho.
A reintrodução da natureza no meio urbano do período moderno encontra‐se, massivamente,
fundamentada nos moldes de domínio e controle, salvo as proposições como as de Olmsted,
identificadas especialmente no projeto do Emerald Necklace, que definem o ressurgimento
natural das matas ciliares e das áreas alagadas nas margens dos rios.
Nesse sentido e conforme já observado, o surgimento do Desenho Ambiental, para Franco
(1997), ocorre com a mudança de valores na prática de projetos da paisagem em que o interesse
passa incluir a importância ambiental, além dos valores estéticos e funcionais. Franco (Ibidem)
destaca, para essa disciplina, os trabalhos de Ian McHarg (1969) caracterizados por “planos
ambientais de nível regional, baseados no conceito de desenvolvimento sustentado e na
minimização de impactos sobre os recursos naturais e culturais” e exemplifica com o seu Plano
Ambiental “The Valleys”, em Baltimore, em que demonstra preocupação, em primeiro lugar,
com as bacias e com as áreas florestas. McHarg defende que o problema ambiental urbano
consiste especialmente na distribuição de espaços abertos, devendo responder aos processos
naturais na cidade em que ocorre a interfusão entre espaços abertos e população. Isso significa
minimizar a interrupção dos processos ecológicos por meio da concepção de distribuição de
espaços abertos (Hellmund & Smith 2006).
Franco (op.cit.) destaca, também, o caráter de participação comunitária e a preocupação de
desenvolver projetos de espaços públicos a partir do conceito de qualidade ambiental urbana
nos trabalhos de Lawrence Halprin que têm. Embora Halprin seja considerado um arquiteto
‘moderno’, a sua visão extrapola os preceitos do modernismo, à medida que reconhece o pon‐
to de vista da totalidade do desenho ambiental como uma abordagem holística.
Esses dois profissionais fundamentam seus trabalhos na abordagem de ecologia de Eugene
Odum (1988), publicado em 1953. E o Desenho Ambiental tem esses trabalhos como referên‐
cia para o desenvolvimento da sua prática projetual e, portanto, define‐se como uma aborda‐
gem ecológica que introduz os pensamentos ambientalistas no exercício do projeto da paisa‐
gem urbana, expondo a importância do desenvolvimento sustentável para o crescimento futu‐
ro das cidades. Para o Planejamento e o Desenho Ambiental, a concepção ecológica expressa a
importância das inter‐relações entre as partes do meio ambiente, em que tudo se relaciona
entre si, formando redes dentro de redes que se integram em um todo (Vital, 2003).
Aliado ao Planejamento Ambiental, entendido como fator indutor da sustentabilidade (Franco,
1997), o Desenho Ambiental fundamenta‐se nas teorias não lineares e instrumentaliza‐se nas
tecnologias de ponta, na perspectiva prospectiva de projetos ambientais que visam à
preservação, conservação e recuperação da natureza.
A visão do Desenho Ambiental para a cidade sustentável entende que o desenho nasce acom‐
panhando a configuração do ambiente natural numa ‘costura’ que respeita o movimento ecos‐
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sistêmico, sem, contudo, prejudicar ou excluir as manifestações culturais expressas na paisa‐
gem e na arquitetura. Essa é uma disciplina de visão holística, transdisciplinar, complexa e sis‐
têmica, que incorpora princípios da geometria fractal na compreensão de que a vida faz parte
de um todo maior onde tudo e todos se interconectam, se inter‐relacionam e se interdepen‐
dem. Com isso, considera a organização da vida a partir de uma hierarquia de valores sistêmi‐
cos de redes dentro de redes, em que o todo está na parte e a parte no todo, numa visão de
totalidade.
Na prática, essa abordagem reconhece os links ecológicos como fundamentais para o
estabelecimento da sustentabilidade no sistema urbano. Os links ecológicos funcionam como
laços que unem os ecossistemas urbanos aos ecossistemas e biomas naturais, ou seja, o sítio
que liga simbioticamente o ambiente construído ao ambiente natural por meio da inter‐relação
existente entre ambos.
1.2

A conectividade como eixo estruturador do princípio de resiliência

Resiliência é a capacidade de um material resistir ao choque, de suportar tensões, pressões,
intempéries, adversidades, assumindo formas e contornos “elásticos”, para garantir e manter
sua integridade, preservar sua anatomia e manter sua essência. São medidos os graus de adap‐
tabilidade e superabilidade desse material quando submetidos a eventos como os descritos.
Há algumas décadas, esse conceito vem sendo desenvolvido e aplicado em algumas áreas da
vida como em estudos de sociologia, psicologia, ecologia e cidades. Para Walker & Salt (2006), a
resiliência dos sistemas naturais é entendida como “(...) a capacidade de um sistema absor‐ver
perturbações e ainda manter suas funções e estrutura básicas” (tradução nossa). Os siste‐mas
ecológicos são extremamente dinâmicos, confrontam‐se constantemente com a casuali‐dade e
as suas estruturas e funções mudam constantemente através do tempo. “A resposta de
qualquer sistema para choques e perturbações depende de seu contexto particular, suas liga‐
ções através de escalas, e seu estado atual. Cada situação é diferente, as coisas estão sempre
mudando. É um mundo complexo” (Ibidem, tradução nossa).
Esse conceito de resiliência ecológica alinha‐se e fundamenta‐se nas teorias não lineares, que
consideram a casualidade, o princípio de redes dentro de redes, a auto‐organização, e a
interconectividade, dentre outros, como fundamentais para a compreensão a respeito da
existência da vida e, consequentemente, para sua manutenção.
Quando esse conceito é transposto para a cidade, surge a questão de como paisagens e comu‐
nidades podem absorver os impactos e distúrbios ambientais e, mesmo assim, manter seu bom
funcionamento. Também, questiona‐se como aplicar o conceito de resiliência na gestão do meio
ambiente urbano. “Resiliência pode ser aplicada para cidades. Elas precisam durar pa‐ra
responder às crises e adaptar em um jeito que as forcem mudanças e crescimento num sen‐tido
diferente; cidades requerem uma força interior, uma determinação, bem como uma infra‐
estrutura física e um meio ambiente construído fortes” (Newman et al, 2009, tradução nossa).
Entendido dessa forma, desenvolver o grau de resiliência de um sistema urbano (social‐ecoló‐
gico) significa aprimorar o seu processo de superação de crises e de adversidades por meio de
uma condição de adaptação que, inicialmente, reflete a capacidade do ambiente em adminis‐
trar conflitos, contornar entraves, transcender obstáculos para manter‐se em equilíbrio nas suas
duas dimensões, social e ecológica. E é justamente neste ponto de equilíbrio que reside a ideia
de sustentabilidade. Em outras palavras, a capacidade de resiliência de um sistema define e
determina a sua existência, a sua permanência, a sua qualidade e, portanto, o seu grau de
conservação e de preservação, fundamentais para atender às futuras gerações.
Com isso, torna‐se fundamental entender quais são as qualidades importantes de um sistema
sócio‐ecológico que precisam ser mantidas e desenvolvidas para que este se torne sustentável.
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Lembrando que “vivemos e operamos em sistemas sociais que são inextricavelmente ligados
aos sistemas ecológicos nos quais se encontram fixados” (Walker & Salt 2006, tradução nossa).
Inicialmente, a ideia de sustentabilidade renova‐se mediante a visão de resiliência, à medida
que o conceito de eficiência dos recursos é visto por outro ângulo. Para Walker & Salt (2006),
quanto mais os elementos de um sistema humano e natural complexo são otimizados para
atingir algum objetivo específico, mais se diminui a resiliência desse sistema, menor o grau de
sustentabilidade. Assim, de acordo com esses autores, a busca de resultados de um estado
ótimo de eficiência tem o efeito de tornar todo o sistema mais vulnerável aos impactos
(choques) e distúrbios. Nesse sentido, reconhece‐se uma linha de tensão entre eficiência e
resiliência, em que a chave para a sustentabilidade está em melhorar a resiliência do sistema
social‐ecológico, em vez de otimizar componentes isolados do sistema.
Três aspectos ancoram essa abordagem: o primeiro entende todos fazendo parte de um único
sistema interconectado entre si; o segundo lida com a ideia de que os sistemas social‐ecológicos
são sistemas complexos adaptáveis; o terceiro abarca o conceito de resiliência para promover a
absorção dos impactos e manter um estado desejável do sistema.
O princípio de complexidade, ou seja, a noção de que as coisas mudam o tempo todo em sistema
social‐ecológico reside no centro do conceito de resiliência. Esse princípio reconhece a
capacidade de mudança e de adaptação a essas mudanças do sistema como um fator intrínseco
e fundamental para o desenvolvimento da resiliência. É, portanto, uma abordagem que visa
gerenciar os recursos que envolvem os sistemas, humano e natural, como um sistema complexo
que se adapta continuamente através dos ciclos de mudanças. Estudos dessa dimensão ligam‐
se às concepções da teoria do caos e dinâmicas de redes.
Para desenvolver essa abordagem, importa saber que o mundo funciona por meio de sistemas
interligados entre seres humanos e natureza (sistema social‐ecológico), esses sistemas são
complexos adaptáveis, não mudam de maneira previsível, linear ou incremental, têm o poten‐
cial de existir em mais de um tipo de regime nos quais suas funções, estruturas e reações são
diferentes. Ou seja, apresentam capacidade de cruzar seus limiares de equilíbrio e ciclos adap‐
tativos mediante choques e distúrbios como, por exemplo, em situações de incêndios, inun‐
dações, guerras etc. Mas, frequentemente, são adaptações indesejáveis (Walker & Salt 2006).
Nessa perspectiva, o princípio de resiliência, aplicado em cidades (sistemas social‐ecológicos),
significa desenvolver a capacidade desses sistemas de absorver os impactos, isto é, sofrer
alterações e ainda manter essencialmente as mesmas funções, estruturas e reações.
Os limiares nesses sistemas social‐ecológicos movem‐se em ciclos de adaptação que variam em
quatro fases por meio de muitas escalas de tempo e espaço diferentes, e são classificados
sinteticamente em quatro etapas: “crescimento rápido, conservação, liberação, reorganização
[...]. A maneira pela qual esses ciclos são conectados através das escalas é crucialmente
importante para a dinâmica do todo” (Walker & Salt 2006, tradução nossa).
A cidade, para ser resiliente, deve atender às necessidades básicas tanto dos ecossistemas
naturais como do ecossistema urbano e, para isso, responder à condição futura de inexistência
de algumas fontes de energia, como, por exemplo, os combustíveis fósseis. Essas fontes são
responsáveis pelo funcionamento de diversas atividades do homem contemporâneo, especial‐
mente as de locomoção, circulação, trocas e conforto térmico dos países frios. Portanto, são
responsáveis pelos principais impactos ambientais, catalizadores da problemática ambiental
planetária. Embora estudos de climatologia apontem um incremento nas temperaturas do glo‐
bo, sabe‐se que uma parte significativa desse incremento deve‐se à intensificação das ativida‐
des humanas dos últimos cem anos.
Por isso, tornar o ambiente urbano resiliente significa proporcionar condições alternativas que
possam responder às necessidades humanas sem que o meio ambiente seja impactado de for‐
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ma severa e irreversível. De acordo com Newman et al (2008), a resiliência urbana é possível
com a redução do uso do petróleo, com a implantação de sistema de transporte público que
utiliza energias renováveis e com o uso da bicicleta nas cidades. Para eles, esses fatores possi‐
bilitam o fortalecimento do sistema urbano e propiciam a flexibilidade ecossistêmica. Ocorre o
mínimo de perturbação, minimizando as possibilidades de destruição dos ambientes urbanos.
Acrescenta‐se o conceito de resiliência à dinâmica de circulação nas cidades. Torna‐se mais
resiliente o ambiente que propicia o maior número de possibilidades de conexões funcionais e
geométricas nas suas diferentes escalas. Quando uma conexão é interrompida tem‐se a possi‐
bilidade de criar outras, e novas trajetórias são geradas de forma única. Esse é o oposto da ideia
que muitos planejadores e arquitetos têm de impor às cidades apenas algumas poucas conexões
e ligações. Muita energia é despendida no sentido de manter o equilíbrio desses mo‐delos que
inviabilizam o estabelecimento da sustentabilidade e tornam os ambientes urbanos
enfraquecidos quanto a sua condição de resiliência, pois não respondem dinamicamente às
necessidades socioculturais e socioeconômicas. Destaca‐se que essas conexões referem‐se a
todo tipo de transporte, seja automóvel, ônibus, metrô, bicicleta e, principalmente, os cami‐
nhos de pedestres.
As formas fractais urbanas possibilitam estabilizar as propriedades que emergem da conec‐
tividade. A ideia de Salingaros (1998), que afirma que a cidade complexa é uma rede de cami‐
nhos topologicamente deformados, constitui um princípio para que a forma urbana obtenha
resiliência. Pois a flexibilidade dos caminhos de acordo com a topografia, permite a evolução do
sistema de maneira contínua, analogamente à natureza.
Salat & Bourdic (2012) corroboram o trabalho de Salingaros e referem‐se a essa ideia como
‘resiliência de um padrão fractal de ruas’ e a exemplificam com a estrutura topológica de Tókio
e Kyoto, citada por Salingaros (ibidem), por serem capazes de se deformarem e por apresentar
alto grau de plasticidade, isto é, são capazes de acompanhar torções, extensões e compressões
sem se romperem. Esses autores reafirmam que para ser deformável, o tecido urbano deve ser
fortemente conectado na pequena escala e levemente na grande escala, como é o caso das
cidades japonesas, que apresentam multiplicidade de arranjos de conexões pequenas com uma
média de 50 metros de distancia entre intersecções. “Conectividade em todas as escalas
seguindo a lei de potência inversa produz coerência urbana. Tokyo e Kyoto são, assim,
particularmente cidades coerentes porque apresentam um grande número de pequenas
conexões” (Salat & Bourdic 2012, tradução nossa).
Dessa forma, a multiplicidade de conexões aumenta a resiliência de uma cidade e possibilita
evolução, mudança e adaptação. De fato, quanto mais há conexões mais redundantes elas se
tornam. No entanto, se algumas conexões são cortadas, rompidas e/ou eliminadas, a cidade
continua existindo mesmo com as mudanças. Para Salingaros (2000), a cidade complexa apre‐
senta uma rede com alto grau de redundância, onde há um grande número de caminhos para
se chegar de um ponto da cidade a outro passando por diferentes nós.
A multiplicidade de conectividades apresenta vantagens funcionais, como, por exemplo, em
relação ao tráfego de veículos. A diversidade de conexões previne a saturação de um canal único
congestionado, desde que as diferentes redes, em diferentes escalas, não coincidam, pois isso
leva à saturação rapidamente.
2

CONTRADIÇÕES NA DIMENSÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO EM UBERLÂNDIA

O estudo utilizado que embasa este caso está fundamentado em laudo técnico elaborado pe‐
los autores, em 2013, por solicitação da 4ª Promotoria de Justiça da cidade Uberlândia – Minas
Gerais, Brasil. A área em estudo localiza‐se no Bairro Tibery, Setor Leste da cidade, e trata‐se de
um território urbano (parte do sistema viário) apropriado por uma empresa privada, em
processo de desafetação determinado pela administração pública municipal.
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Este estudo tem como objetivo verificar o impacto gerado pela modificação geométrica do
traçado urbano ocasionado pela incorporação e apropriação do sistema viário a propriedade
privada. Conforme colocado anteriormente, a metodologia para a análise tem como referência
o DUC (Vital, 2102), e, para avaliação da qualidade ambiental urbana do espaço público aberto
e a consequente identificação de elementos morfológicos estruturantes da resiliência urbana,
define‐se a leitura: da geometria do traçado urbano e o seu princípio geométrico gerador, do
tamanho das quadras, das distancias a serem percorridas, da rede de redundância (conexões e
desconexões do traçado), do número de caminhos para se chegar de um ponto a outro. Enten‐
de‐se que esses elementos são estruturadores estratégicos para a mobilidade urbana susten‐
tável. O reconhecimento dos princípios de desenho urbano que geram impacto ambiental e so‐
ciocultural, é realizado por meio da leitura dos aspectos: concentração de fluxos de veículos;
possibilidades de transposição entre importantes setores da cidade; condição ambiental do ar;
economia de combustíveis. As leituras são realizadas por meio de visita em campo, levanta‐
mento fotográfico (voo de pássaro e paisagem urbana), análises de plantas e de legislação
urbana municipais.
De acordo com a Lei Nº 10.686/2010, que estabelece as diretrizes do Sistema Viário do Muni‐
cípio de Uberlândia, a Rua Rotary Clube está classificada como Via Coletora e a Rua Antônio
Crescêncio como Via de Transposição (Binários). Nesse sentido, a Rua Rotary Clube, em cone‐
xão com a Rua Antônio Crescêncio, cumpre importante papel de ligação e transposição entre os
bairros Tibery e Aparecida. Associado a isso e de acordo com a Lei Complementar nº 525 /2011,
que dispõe sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo de Uberlândia, a via Rotary Clube
enquadra‐se como Setor de Via Coletora implicando em usos tais como: habitação (unifamiliar,
multifamiliar horizontal ou vertical, de interesse social); o comércio varejista, local e
diversificado, especial e/ou atacadista de pequeno porte; serviço, local e diversificado;
equipamento social e comunitário, local e geral; indústria de pequeno porte; e uso misto.
A área é formada por quadrilátero, ocupado pela Concessionária Curinga Veículos, circundado
pela Avenida Rondon Pacheco, Rua Niterói, Rua Argentina e Rua Rotary Clube, que, juntas, for‐
mam um circuito (alça) de tráfego utilizado como opção de retorno da Avenida Rondon Pache‐
co, transposição da mesma e como acesso ao Bairro Tibery e demais áreas adjacentes. Identi‐
fica‐se o princípio geométrico gerador do tecido urbano do entorno como racionalista, uma vez
que se identifica a geometria ortogonal no tecido que, por sua vez, é entrecortado por dia‐
gonais, quadras de formatos regulares quadrangulares com tamanhos, aproximadamente, de
80m x 80m, cortadas por uma via diagonal de mão dupla (Rua Rotary Clube). A morfologia ur‐
bana, definida por esse traçado, compõe‐se por pequenas áreas (sobras) triangulares resultan‐
tes do cruzamento em diagonal dessa via (Rua Rotary Clube) com as quadras, por onde passa.
Avalia‐se, em registros fotográficos, que a Rua Havana constituía‐se, no passado, por duas
quadras. Nota‐se, sobretudo, em comparação ao traçado atual, que tais quadras não se confi‐
guram junto ao traçado viário e esse inexiste no espaço público. Verifica‐se, portanto, que uma
quadra está no domínio da Curinga Veículos e a outra no domínio do Center Shopping, junto ao
edifício da Receita Federal. Assim, em vez de um conjunto morfológico composto por quatro
quadras, hoje, se tem apenas duas quadras.
Quanto ao terreno triangular formado pelo cruzamento das ruas Antônio Crescêncio e Rotary
Clube, entende‐se que, como resquício do processo de loteamento, caracteriza‐se como espaço
de domínio público cabendo ao município apropria‐se e gerenciar. No entanto, salvo engano, a
leitura que se faz é que tal espaço foi incorporado ao domínio da Curinga Veículos.
2.1

Desconexão e congestionamento

A alteração do traçado do sistema viário, resultante da incorporação da Rua Havana à quadra
pertencente à Curinga Veículos, aparentemente, modifica os fluxos das vias na escala pontual
do quadrilátero em questão. Fato que atinge, mais prontamente, o pedestre e o ciclista. No
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entanto, observa‐se significativa concentração de fluxos de veículos, especialmente, na Rua
Rotary Clube no sentido do Bairro Tibery para a Avenida Rondon Pacheco e Bairro Aparecida.
O impacto para o fluxo de veículo, resultante de tais modificações, é menor quanto visto na
escala do bairro e das interconexões entre os bairros, uma vez que o circuito de tráfego geral
permanece conectado e sem interrupções. Portanto, o excesso de fluxo de veículos verificado
se deve, entre outros fatores, à: concentração de veículos com origem/destino no Center
Shopping, cujos estacionamentos têm saída no cruzamento das Ruas Argentina e Niterói;
utilização do circuito de tráfego como retorno à Avenida Rondon Pacheco e; utilização das vias
como transposição da Avenida Rondon Pacheco, uma vez que tanto a Rua Niterói como a Rua
Rotary Clube possuem sinalização semafórica permitindo o cruzamento dessa avenida, e ela se
constitui como barreira entre os bairros Aparecida e Tibery. Além disso, o número de pontos de
transposição ao longo da Avenida Rondon Pacheco são insuficientes sobrecarregando os poucos
existentes, inclusive o local em análise.
Vale ressaltar sobre o último fator apontado, o fato de que a cidade encontra‐se, de modo geral,
dividida em duas partes desconexas, devido a última reformulação da Avenida Rondon Pacheco
em que todos os retornos do canteiro central foram bloqueados impedindo a transposição e
conversão à esquerda. Fato que incrementa o volume de veículos nas vias, que cruzam tal
avenida e suas imediações. A concentração de fluxo de veículo na Rua Rotary Clube é um
exemplo dessa problemática.
Entende‐se que o impacto dos fluxos pode ser mitigado com a adoção da Rua Havana como
alternativa para o trajeto viário dessa área. A (re)abertura dessa rua pode assumir parte do fluxo
ao criar mais um circuito de tráfego de retorno para os veículos que convergem da Avenida
Rondon Pacheco, enquanto que o fluxo formado pela saída de veículos do Center Shopping pode
ser abarcado pela Rua Argentina.
2.2

Aspectos Urbanísticos e Ambientais

A alienação da Rua Havana e sua incorporação à área pertencente à Curinga Veículos deu origem
a um novo quadrilátero – cuja maior face tem, aproximadamente, 190 metros – e não ultrapassa
as dimensões máximas de 350 metros estabelecidas pela Lei Federal 6766/79.
A adoção de quadras curtas, que favoreçam e estimulem a locomoção de pedestres, está entre
os princípios de sustentabilidade urbana, fundamentados pelo Planejamento Ambiental, De‐
senho Ambiental, Projeto Sustentável para a Cidade, Urbanismo Sustentável, dentre outros.
Embora a quadra resultante da alienação da Rua Havana não ultrapasse as dimensões máxi‐mas
estabelecidas em lei, a ampliação de suas medidas e, consequentemente, das distâncias a serem
percorridas pelos pedestres acabam por estimular o indesejável uso do automóvel.
Some‐se a isso o fato de outras ruas, como a Jataí, a Argentina e a Havana localizadas no entorno
imediato, também, terem sido alienadas e incorporadas ao Center Shopping. Fato que constitui
a formação de um grande enclave urbano e, consequentemente, a segregação do Bairro Tibery.
Desencadeia daí prejuízos quanto ao grau de conectividade na escala pontual das quadras e da
rua, e na escala que articula essa área com as demais áreas urbanas do entorno e da cidade;
desestímulo e alto grau de dificuldade para o estabelecimento dos fluxos de pedestre e de
bicicleta; baixo grau de legibilidade (identificação e orientação no espaço) e enfraquecimento
do sentido de identidade.
Além disso, em relação aos aspectos ambientais do ar e da economia de combustíveis, verifica‐
se que ao duplicar o tamanho da quadra com a incorporação das ruas Havana e Rotary Clube e
do terreno triangular, ocorre a ampliação da distância a ser percorrida no circuito de tráfego
com o acréscimo de cerca de 200 m. Medida que alia o incremento dos gastos energéticos com
deslocamento a ampliação das emissões de poluentes atmosféricos. Considerando a estima‐
tiva de um total de 1.500 veículos/dia, que utiliza o referido circuito de tráfego para retorno e
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percorrendo 200 metros adicionais, calcula‐se o aumento de 300 km diários desperdiçados e em
uma emissão anual de cerca de 20 toneladas de CO² (cálculo de fluxo baseado em contagem em
loco em três períodos – 7:00‐8:00, 12:00‐13:00, 18:00‐19:00 –; os fluxos são indi‐cativos, pois a
amostragem foi feita em um dia, necessitando de amostragens em diversos dias para maior
precisão; o cálculo de emissão de carbono é baseado em estudos da Key Associados (2013),
considerando‐se apenas a emissão de veículos leves movidos a gasolina.
O alto grau de qualidade ambiental urbana depende de inúmeros fatores, dentre os quais, o
grau de conectividade, legibilidade, qualidade do ar e conforto ambiental são entendidos como
seus elementos estruturadores. Trajetos de espaços públicos pensados para a popula‐ção, na
escala humana, diferem‐se substancialmente de trajetos pensados para a escala do carro. Neles
a distância, os referenciais, a qualidade do ar, ausência de poluição sonora, as amenidades
criadas com a arborização e com espaços de descanso, qualificam o ‘andar a pé’ e o ‘andar de
bicicleta’. Suavizam a permanência do usuário atraindo‐o em direção à integração social no
espaço público e ao estabelecimento dos vínculos antropossocias.
A problemática aqui elencada vai muito além da questão específica apresentada em que reúne
os aspectos legais de propriedade do solo urbano. Ela vai de encontro com os fatores que
estruturam a qualidade ambiental urbana para todo habitante em que cada ‘pedaço’ da cidade
compõe um todo maior. Trechos urbanos que, se em conexão uns com os outros, promovem
um sistema único. Nesse sentido, a reintegração das vias e do terreno triangular na tecitura
urbana, incorporados pela Curinga Veículos, representa importante ganho tanto para a
população residente do entorno como para a cidade favorecendo a multiplicidade de conexões
e aumentando a resiliência.
3

PROJETO SUSTENTÁVEL PARA A CIDADE: A ‘COSTURA’ DE DIMENSÕES

As análises referentes a via diagonal – rua Rotary Club – indicam importante função no fortale‐
cimento do grau urbanidade, da mobilidade e da conectividade, uma vez que associam‐se a sua
função de ligação as atividades de comércio e o sistema de transporte público. No entanto, a
incorporação das quadras a Curinga Veículos e ao Shopping resulta em acréscimo das distân‐
cias a serem percorridas no entorno em um somatório que pode variar entre 400 metros 1.000
metros para o pedestre, ciclista e veículo motorizado. Essa incorporação territorial gera, tam‐
bém, a redução de pelo menos três alternativas de conexões no traçado promovendo des‐
conexões desnecessárias na rede de redundância e, ainda, reduz o número de caminhos para se
chegar de um ponto a outro para um em vez de quatro. Somado a isso, em decorrência des‐sa
alteração do traçado, tem‐se o acréscimo de gás carbônico no ar, o incremento do estresse
emocional das pessoas que permanecem no trânsito por um período maior, o incremento das
temperaturas nas imediações, o incremento financeiro com manutenção dos veículos, o des‐
perdício de combustíveis fósseis, o alto grau de dificuldade e desconforto para circulação de
pedestres e ciclistas.
Considerando que, para ser resiliente, o ambiente deve ter o maior número possível de
conexões funcionais e geométricas nas suas diferentes escalas, entende‐se que o aprofun‐
damento de pesquisas ligadas a concepção morfológica das cidades possibilita o desenvol‐
vimento e aplicação de novas tecnologias socioambientais. Por sua vez, tais tecnologias
fundamentarão proposições de projetos urbanos inovadores em direção ao alcance da Cidade
Sustentável e, portanto, resilente.
Além disto, o estudo mostra a importância da geometria para a sustentabilidade e aponta na
direção da geometria fractal como a que responde e atende aos movimentos ecossistêmicos,
quando aliados aos movimentos culturais. Assim, embora este artigo relate uma problemática
em pequena escala do tecido urbano, nela é possível reconhecer a profunda inter‐relação que
se estabelece entre o meio natural e o construído por meio do gesto projetual concretizado na
forma urbana.
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Vale destacar, a partir da visão sistêmica e complexa, que a concepção de projetos susten‐táveis
para a cidade resiliente não se resume em definição geométrica da malha urbana. En‐tende‐se,
sim, a geometria – fractal – como elemento morfológico estruturador (e estratégico) capaz de
desenvolver a capacidade de absorver os impactos e manter as mesmas funções, estruturas e
reações, ou seja, de promover a resiliência urbana.
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ABSTRACT: Recognized the importance that has been given to the needs of pedestrians with
regard to the problem of urban accessibility and mobility in Brazil and in the world, this research
was developed. This sought to characterize the center of Poços de Caldas, as the condition of
their sidewalks, from photographic survey, test application and questionnaire. The general
purpose was to generate data and information that could be available to the public, through a
booklet, and the whole compose a diagnosis of the downtown area.
Keywords: accessibility; urban mobility; diagnosis; sidewalks.
RESUMO: Reconhecida a importância que possuem as necessidades dos pedestres no que dizem
respeito à problemática da acessibilidade e mobilidade urbana no Brasil e no mundo, foi
desenvolvida a presente pesquisa. Esta buscou a caracterização do centro de Poços de Caldas,
Minas Gerais quanto à situação de suas calçadas, a partir de levantamento fotográfico e
aplicação de um teste e um questionário. A proposta consistiu‐se de gerar dados e informações
que pudessem ser disponibilizadas para a população, através de uma cartilha, e o trabalho
compusesse um diagnóstico da área central da cidade.
Palavras‐chave: acessibilidade; mobilidade urbana; diagnóstico, calçadas.
1

PROBLEMÁTICA

30% dos deslocamentos cotidianos são realizadas a pé, principalmente em função do alto custo
do transporte público. Além da importância para os pedestres, as calçadas funcionam também
como um "sensor" da qualidade de urbanização de uma cidade. Alguns pensadores afirmam que
pode‐se medir o nível de civilização de um povo pela qualidade das calçadas de suas cidades. E
há quem diga que as calçadas são o melhor indicador de desenvolvimento humano do que o
próprio IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Ou seja, cidades são feitas para pessoas, e
estas primordialmente caminham.
As calçadas devem atender ao público de todas as idades. Para isso devem possuir as
características necessárias para que possam oferecer condições de caminhada dignas e seguras.
Entretanto, atualmente as calçadas brasileiras, de uma maneira geral, vêm sendo abandonadas,
visto que a expressão “mobilidade urbana” que tanto é mencionada está orientada pelas
necessidades dos automóveis e não dos homens. Houve uma mudança na apropriação do
espaço público tomada pela urgência dos cidadãos em se deslocar. Há muitos carros, motos,
caminhões, etc que ocupam o espaço público, que por sua vez e cada dia mais, estrangula as
calçadas para dar lugar aos veículos.
As precariedades dos serviços de transporte público no Brasil, a crescente super‐ valorização do
transporte individual e a falta de infraestrutura nas ruas das cidades, mostram que os

2281

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

deslocamentos das pessoas vêm se tornando cada vez mais difíceis e menos seguros. A falta de
aplicação das leis vigentes referentes à manutenção e da fiscalização do espaço público, aliadas
ao descaso dos administradores, majoram o problema. Poços de Caldas, não deixa de apresentar
visíveis problemas dessa natureza e pode ser considerada inserida no panorama das cidades
brasileiras desprovidas de um espaço público ideal destinado aos pedestres. Apresenta grande
diversidade de público, com necessidades variadas e, portanto, faz‐se necessária e de grande
importância a execução de propostas que possam promover as mudanças necessárias para a
região central da cidade, entre outras.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

O tema da acessibilidade e mobilidade urbana que tem ganhado espaço na atualidade é um
direito dos cidadãos há tempos, de acordo com o Decreto Federal 5.296/04, em especial, o de
artigo 8º e inciso IX. Entretanto, tal documento não assegura amplamente o direito ao acesso
democrático de todos os cidadãos. A importância de serem discutidas e colocadas em evidência
essa questão é fundamental para que seja possível obter um balanço da situação atual das
cidades brasileiras. Por isso, a discussão bibliográfica pautou‐se em estudos de caso, e em
recursos metodológicos que pudessem auxiliar a construção de um panorama do recorte da
área central escolhida. A qualidade do trajeto dos pedestres visando conforto e segurança para
os mesmos foram fatores de extrema importância, levados em conta na caracterização da área
(Aguiar, 2007).
Muitas vezes, a análise somente de aspectos objetivos não consegue mostrar resultados
completos por não levar em consideração a qualidade do objeto de estudo, ou seja, aspectos
mais subjetivos; por isso a importância de avaliar em parâmetros qualitativos e não somente
quantitativos.
No que diz respeito aos métodos existentes e aplicáveis, em relação à avaliação da qualidade
das calçadas, Fruin (1971) “propõe a utilização do conceito de Nível de Serviço baseado em
fatores qualitativos e quantitativos, para avaliar projetos de espaços destinados aos pedestres.
Para tanto, o procedimento adotado envolve o conceito de capacidade, oriundo dos princípios
básicos empregados na engenharia de tráfego”.
Utilizou‐se também como parte do referencial teórico o trabalho organizado por Teles e Silva
(2005) para a Rede Nacional de Vilas com Mobilidade para Todos, de Portugal, e os trabalhos de
Vasconcellos (2012) e Bahia et al (1998) produzidos no Brasil.
A partir dos conceitos analisados e das referências utilizadas foi possível reunir suas informações
e aplicá‐las na região estudada, de maneira a obter um diagnóstico mais completo.
3

METODOLOGIA

A metodologia, inicialmente, seria apenas baseada no levantamento fotográfico e diagnóstico
propriamente dito. Entretanto, após o estudo de metodologias existentes e depois de analisar
o que vem sendo feito para avaliação das condições de serviço e uso de calçadas, verifica‐se que
não há uma padronização dessas metodologias, uma vez que cada uma emprega parâmetros e
variáveis subjetivas para avaliar os níveis de serviço das áreas em questão. A escolha das
metodologias mais adequadas deu‐se por fatores que fizeram com que as mesmas se tornassem
mais viáveis. Dentre essas destacam‐se os estudos realizados por John J. Fruin (1971), autor do
livro “Planejamento e Desenho para Pedestres” (do original “Pedestrian Planning and Design”
(1971)) que envolvem o conceito de capacidade, levando em consideração a variável densidade,
ou o seu inverso, para expressar o padrão nível de serviço e avaliar projetos de espaços
destinados a pedestres. O padrão aplica‐se às filas de pedestres, passarelas, calçadas e escadas.
Segundo Aguiar (2007): “A capacidade de um espaço destinado aos pedestres ocorre
invariavelmente quando existe alta concentração de pessoas trafegando, combinada com a
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restrição de velocidade da caminhada. Esta condição não é representativa de um ambiente
humano confortável”.
Fruin (1971) baseou seus estudos a partir da análise de fotos tiradas em determinado intervalo
de tempo de um local onde pode estabelecer relações entre volume, velocidade, e conforto para
os pedestres. Tais relações foram denominadas Níveis de Serviço (NS) caracterizadas em 6
categorias: de A a F do presente trabalho.
Além disso, para a seleção dos métodos da presente pesquisa foi consultada a publicação
americana Highway Capacity Manual – HCM, desenvolvida pela Academia Nacional de Ciências
dos Estados Unidos. O HCM consiste num manual de referência na prática de projeto de vias
que foi acrescido de um guia para pedestres visando à elaboração do projeto de calçadas,
baseado na metodologia do já mencionado Fruin (1971). Esta foi escolhida por aplicar através
de testes, entre outras variáveis, o “fluxo de pedestres” e as “larguras efetivas da calçada”, que
são dados fundamentais e de fácil acesso em qualquer escala. Portanto, sua aplicabilidade à
realidade do centro de Poços de Caldas podia ser considerada como muito mais prática se
comparada a outras metodologias.
Além disso, foi realizado o mapeamento fotográfico, onde pode‐se caracterizar as condições
reais das calçadas bem como sua adequação ou inadequação à NBR9050/2004, que diz respeito
à Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Verificou‐se que a maioria das metodologias de avaliação da qualidade de calçadas é realizada
apenas por aspectos técnicos, não considerando a opinião do usuário. Tendo em vista essa
preocupação, foi acrescida ao estudo a aplicação de questionários junto da população que utiliza
essa região, para que fosse possível ter um panorama cada vez mais real da situação das calçadas
e da mobilidade urbana no centro de Poços de Caldas.
3.1

Antecedentes

Poços de Caldas está entre as dez maiores cidades geradoras de renda do Estado, com forte
presença industrial. O município é também um importante produtor de café, batata, bauxita,
ferro e fosfato. A cidade é pólo turístico e estância hidromineral, e por isso atrai grande
contingente de pessoas durante todo o ano. Sua localização pode ser observada nas figuras 1 e
2 a seguir.
LEGENDA:
 Minas Gerais
 Poços de Caldas

Figura 1. Localização de Poços de Caldas no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Fonte: www.quetalviajar.com

A região central de Poços é de extrema importância para toda a cidade. A partir dela é que o
núcleo histórico se originou. Ainda hoje constitui a área de maior atividade durante o dia todo,
concentrando e dispersando pessoas para os outros bairros da cidade.
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Figura 2. Localização do Centro de Poços de Caldas, MG. Fonte: Google Earth, 2013.

Além disso, essa região detém muitos equipamentos urbanos e ainda alguns edifícios tombados
pelo Conselho de Patrimônio Histórico, como por exemplo, o edifício das Thermas Antônio
Carlos (1931), o Palace Casino (1958) e o Palace Hotel (1929).
O caráter essencialmente comercial e de serviços dão destaque a essa região e faz com que
muitas pessoas circulem pelo centro. A variedade e tipos de pontos comerciais e de serviços
fazem atrair todos os tipos de pessoas; das mais variadas faixas etárias e níveis socioeconômicos
distintos. Além disso, a presença do Terminal Rodoviário Central de Linhas Urbanas contribui
para a grande concentração de pessoas.
3.2
3.2.1

Da aplicação da primeira metodologia
Seções de Estudo

A determinação dos locais a serem analisados deu‐se a partir da análise preliminar, em planta,
de pontos que tivessem certa representatividade, pontos de maior tráfego, mais movimentados,
próximos a edifícios de utilidade pública e que são utilizados com mais frequência, de maneira
que tais locais, hipoteticamente, pudessem apresentar resultados mais relevantes. Foram
escolhidos 16 pontos de acordo com os parâmetros anteriormente descritos para a
determinação dos níveis de serviço. Todos estão situados no centro de Poços de Caldas.
Após esta etapa, foram realizadas vistorias em campo com a finalidade de confirmar e/ou ajustar
os locais mais relevantes de fluxo de seguintes fatores: a) impressão dos movimentos, b) fluxos
de pedestres e c) condições físicas mais críticas das calçadas. A partir da determinação dos
pontos a serem analisados, e após vistoria em campo foi possível verificar os principais motivos
de circulação dos pedestres nesta área, a saber:
 Embarque e desembarque de passageiros nos pontos de ônibus e principalmente os
oriundos do Terminal Rodoviário Central;
 Deslocamentos com fins recreativos, devido à alta concentração de hotéis e
consequentemente, da elevada presença de turistas nesta região;
 Devido ao caráter comercial e de serviços da região, há tráfego intenso de pessoas
consumindo e trabalhando nas lojas e complexos comerciais.
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Figura 3. Localização dos pontos de maior tráfego na área central. Créditos: Mapeamento Digital de Poços de Caldas.
Secretaria de Planejamento (2008) e imagens do Google Earth (2013).

A partir da análise preliminar, tomou‐se conhecimento da importância de realizar as contagens
de pedestres em horários de pico, além de confirmar a necessidade de desenvolverem‐se as
análises em três períodos do dia, a exemplo do estudo de caso da “Caracterização do Nível de
Serviço nas Calçadas da Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar – Hospital das Clínicas de São Paulo”
realizado por Carvalho (2013), onde foram estes determinados:
 Manhã: No período das 07h 30 min às 9h 15 min;
 Almoço: No período das 12h 30 min às 14h 30 min;
 Tarde: No período das 17h às 18h 30 min.
De acordo com as diretrizes do HCM (2000), para determinar os níveis de serviço (NS) das
calçadas, deve‐se utilizar a largura efetiva das calçadas, ou seja, o espaço que é efetivamente
usado pelo pedestre. O cálculo da largura efetiva da calçada é dado pela seguinte equação:
Le = Lt –Lo

(1)

onde: Le= Largura efetiva da calçada (m); Lt= Largura total da calçada (m); Lo= Somatória das distâncias
das larguras e recuos das obstruções sobre a calçada, ou “largura descartada” (m).

Ainda segundo os conceitos do HCM (2000), para a determinação do NS, utilizam‐se as variáveis:
velocidades, taxas de fluxos e espaço por pedestre. Neste estudo, a contagem de pedestres por
15 minutos nos horários de pico e a largura efetiva da calçada foram fundamentais para que
pudessem ser aplicadas na seguinte equação:
Vp = V15/(15 x Le)

(2)

onde: Vp= Taxa de fluxo de pedestres (ped/min/m); V15= Fluxo em 15min de pico; Le= Largura efetiva da
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calçada.

Nas tabelas a seguir estão, respectivamente, os critérios para determinação dos níveis de serviço
(NS) para a área escolhida, bem como a caracterização de cada nível, de acordo com o HCM
(2000).
Tabela 1. Critérios para a determinação dos Níveis de Serviço para Calçadas, segundo HCM(2000).

Nível de
serviço
A
B
C
D
E
F

Espaço
M2/pedestre
5,6 ou mais
3,7 a 5,6
2,2 a 3,7
1,4 a 2,2
0,75 a 1,4
0,75 ou menos

Taxa de fluxo
Ped/min/m
16 ou menos
16 a 23
23 a 33
33 a 49
49 a 75
Variável

Velocidade
M/s
1,3 ou mais
1,27 a 1,30
1,22 a1,27
1,14 a 1,22
0,75 a 1,14
0,75 ou menor

Proporção
Vol/capacidade
0,21 ou menos
0,21 a 0,31
0,31 a 0,44
0,44 a 0,65
0,65 a 1,00
Variável

Tabela 2. Níveis de Serviço, segundo o HCM (2000).

Nível serviço
A

B

C

D

E

F

3.3

Característica
Os pedestres seguem o trajeto desejado sem alterar seus
movimentos em decorrência de outros pedestres. A velocidade de
caminhada é livremente escolhida e conflito entre pessoas são
improváveis
Há espaço suficiente para escolha de velocidade de caminhada,
ultrapassagem de outros pedestres e para evitar conflitos na
travessia. O pedestre começa a perceber outros pedestres e a reagir
à presença desses selecionando trajetos de caminhada.
O espaço é suficiente para a caminhada em velocidade normal para
ultrapassagem de outros pedestres que transitam no mesmo
sentido. Movimentos em sentido oposto ou de travessia podem
causar pequenos conflitos.
A liberdade de escolha da velocidade de caminhada e de
ultrapassagem de outros pedestres é limitada. Travessias em
sentido oposto apresentam alta probabilidade de conflitos,
requerendo frequentes mudanças de velocidade e posição.
Praticamente todos os pedestres têm limitação de velocidade,
tendo a necessidade de ajuste à sua marcha. Desvios em
movimentos lineares são observáveis. Travessias e movimentos em
sentido oposto são possíveis com muita dificuldade.
A velocidade de caminhada é bastante limitada e os movimentos
lineares ocorrem de forma truncada. Há inevitáveis contatos entre
pedestres. Travessias e movimentos em sentido oposto são
praticamente impossíveis. A fluidez é rara e instável.

Taxa de fluxo
16 ou menos

16 a 23

23 a 33

33 a 49

49 a 75

variável

Da aplicação da segunda metodologia

Quanto ao levantamento fotográfico realizado foi determinado o seguinte método:
 Primeiramente, foi realizado um estudo de campo, para que se pudesse identificar a partir
das primeiras impressões, a real situação das calçadas;
 Em seguida, foram selecionados em tópicos, aqueles itens que se faziam presentes, muitas
vezes com irregularidades, nas calçadas da região estudada. Foram divididos em categorias,
segundo o estudo desenvolvido pela APPLA (Associação Portuguesa de Planeadores do
Território), o REDE (Rede Nacional das Cidades e Vilas com Mobilidade Para Todos), a saber:
a.Buracos; b. Rampas; c.Quiosques/ Bancas/ Mobiliário; d.Obstáculos Comerciais; e. Obras
Particulares e por último f. Regularização do Pavimento
A tabulação e organização das imagens gerou uma tabela específica, com o intuito de mapear a
situação atual das calçadas de acordo com as categorias citadas anteriormente.
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3.4

Da aplicação da terceira metodologia

A aplicação desta metodologia se fez necessária, uma vez que as impressões da população
poderiam ser diferentes e mais subjetivas do que os outros dados quantitativos. Para fazer com
que o trabalho fosse de conhecimento da população optou‐se pela aplicação de questionário.
Escolheu‐se um questionário que fosse de fácil aplicação, rápido e que pudesse ser assimilado o
mais facilmente possível pelas pessoas. Dessa maneira, depois de analisar alguns questionários
já aplicados em outros estudos de caso, optou‐se pelo questionário a seguir:
Qual nota você atribui para as condições de caminhada ofertadas no centro de Poços de Caldas?
( ) Calçadas descontínuas ( degraus, inclinações, alternância de pisos, piso liso ou irregular).
( ) Calçadas quebradas / com buracos
( ) Calçadas obstruídas por postes, lixeiras, mato, bancas de revista, pontos de ônibus,
ambulantes, etc.
( ) Calçadas com muitas pessoas
( ) Falta ou má conservação de rampas
( ) Semáforos fazem esperar muito e/ou dão pouco tempo para atravessar
( ) Sinalização deficiente/ ausência de agentes de trânsito
( ) Visão bloqueada por automóveis estacionados e/ou objetos ( postes, placas, árvores)
( ) Sujeira (lixo acumulado, sarjetas sujas, animais de rua)
( ) Poluição visual/ sonora/ do ar
( ) Ausência de segurança pública ( presença de marginais, falta de policiamento, falta de
iluminação).
OBS .Notas: 0 1 2 ( péssimo) 3 4 ( ruim) 5 6 ( regular) 7 8 ( bom) 9 10 ( excelente)
Neste questionário, as pessoas teriam que dar uma nota geral para as condições de caminhada
em Poços de Caldas, e em seguida, marcar com um “x” os itens que elas considerassem
deficientes em Poços de Caldas. Poderiam marcar quantos itens julgassem necessários. As
entrevistas foram aplicadas em uma amostra de 30 pessoas, entre o período de 16 a 27 de
setembro de 2013, nos seguintes horários de pico (manhã: das 07h 30 min às 09h 15min,
almoço: das 12h 30 min às 14h 30min e tarde: das 17h às 18h 30min). Foram entregues na Rua
Assis Figueiredo, na Av. Francisco Salles e na Rua Rio de Janeiro, respectivamente 10 amostras
em cada lugar. Através da abordagem das pessoas na rua, explicava‐se o que significava o
questionário que em seguida era preenchido pelo pedestre.
4

RESULTADOS

Em relação à primeira metodologia é possível perceber na tabela seguinte, que todos os pontos
se enquadram no Nível de Serviço A, considerado o melhor do ponto de vista da densidade em
determinado ponto. O NS “A” estabelece um limite de 16 pedestres por minuto por metro como
taxa de fluxo máxima. Todos os pontos atendem a esse critério.
Em relação à segunda metodologia aplicada, os resultados obtidos geraram tabelas
especificadas em relatório mais detalhado. As principais considerações foram que: quanto aos
buracos e irregularidades presentes nas calçadas de Poços de Caldas, pode‐se perceber que a
falta de manutenção é evidente. Apesar da utilização do material adequado para revestimento
em algumas calçadas, o denominado ladrilho hidráulico, recomendado pela NBR9050, algumas
peças encontram‐se danificadas ou não foram repostas. Isso possivelmente acabou por gerar a
vulnerabilidade das outras unidades dos ladrilhos, aumentando cada vez mais os tamanhos dos
buracos. Tal questão pode ser percebida em vários pontos da região analisada. Os pavimentos
esburacados acabam colocando em evidência um dos aspectos importantes para a qualificação
das calçadas: a segurança do pedestre, tornando o percurso mais suscetível a acidentes. Além
disso, deve‐se ter uma atenção especial aos pisos táteis, sejam aqueles utilizados para sinalizar
situações de risco (de alerta), ou indicar caminhos (direcionais).
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Tabela 3. Nível de Serviço Verificado, seguindo os parâmetros HCM, 2000.

Seção
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Período de >
fluxo
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Almoço
Almoço
Almoço
Tarde
Almoço
Almoço
Almoço
Tarde
Almoço
Almoço

Fluxo de pedestres
Ped/min
32,06
28
34,7
36,8
33,8
15
2,4
7,6
16,7
5,2
17
10,4
12,06
21,3
8,7
4

Taxa de fluxo
Ped/min/m
9,57
9,85
11,02
12,18
11,20
9,49
1,39
6,20
4,7
1,46
14,1
4,20
4,90
9,56
4,13
1,92

Largura
efetiva
3,35
2,84
3,15
3,02
3,00
1,58
3,52
1,30
3,50
3,59
1,20
2,45
2,42
2,23
2,11
2,08

Nível de
serviço
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Tabela 4. Aspectos Negativos das Condições de Caminhada no Centro de Poços de Caldas

Item avaliado
Sujeira
Ausência de segurança
Calçadas obstruídas
Poluição visual/ sonora/ ar
Calçadas quebradas
Má sinalização/ ausência de agentes de
trânsito
Calçadas com muitas pessoas
Ausência de rampas
Tempo do semáforo
Visão obstruída da travessia
Calçadas descontínuas
Mais plantas

Total bsoluto
9
9
11
8
17

%
30
30
36
26
56

13

43

14
16
17
9
18
11

46
53
56
30
60
36

Quanto aos resultados da aplicação do questionário é possível perceber que, mesmo com vários
itens, que apontavam para aspectos das condições de caminhada no centro de Poços de Caldas,
o que mais foi requisitado pela amostra foi o item “calçadas descontínuas”, revelando
novamente que, apesar das larguras das calçadas serem suficientes para a acomodação do fluxo
de pedestres, as condições físicas das mesmas encontram‐se ruins.
5

CONSIDERACOES FINAIS

O propósito deste trabalho foi realizar um estudo sobre a qualidade das calçadas no centro de
Poços de Caldas através das metodologias apresentadas, podendo assim, gerar dados e
informações que de fato possam colaborar para a melhoria da região em questão.
A grande quantidade de informações necessárias e que são possíveis de serem obtidas acaba
muitas vezes por confundir, dificultando um diagnóstico mais específico e preciso, que é o
primeiro passo para que as mudanças necessárias ocorram. Tornou‐se necessário mapear e
descobrir os efetivos problemas nas calçadas de Poços de Caldas.
Basicamente, cada metodologia proporcionou dados diferentes. O teste HCM 2000 foi aplicado
em determinados pontos, e mostrou que em relação à densidade, a região analisada tem
capacidade suficiente para suportar seus pedestres com conforto. Entretanto, ao ser analisado
o segundo método aplicado, observou‐se que as condições físicas das calçadas, mesmo que
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estas, em larguras suficientes, estão precárias. Há muitos buracos, pisos irregulares, falta de
manutenção, recomendações técnicas que não são seguidas. São aspectos que vão contra a
qualidade da calçada e possibilitam um diagnóstico diferente do primeiro. Por isso, entende‐se
que com o presente trabalho, aliado às recomendações contidas na Cartilha produzida a partir
desse diagnóstico, a Prefeitura Municipal possa melhorar assim como qualificar as condições de
mobilidade e acessibilidade dos pedestres pela área central da cidade.
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ABSTRACT: An applied research was developed as a partnership between university and private
company in order to improve daylighting conditions in buildings of service and gasoline station
with convenience store. Despite being built from standard solution the services stations are
intended to a variety of locations and urban sites in Brazil. The purpose of this article is to
highlight the results of this study, presenting (i) architecture description and assumptions that
guided the design of components for caption and distribution of daylight; (ii) methods and tools
used; (iii) results of combined and adapted solutions to different situations and with computer
simulations of illuminance inside the building that quantitatively validated the developed
proposals; (iv) closing remarks. Some architectural drawings report the main solutions. The
DAYSIM simulation showed that post‐intervention lighting levels were distributed in a greater
percentage of time in the range of useful UDI 350‐1000lux, in Rio de Janeiro. The intended
contribution ‐ obtained by a cut of the overall development, linking methods and results ‐ is to
illustrate the complexity of specialized academic research and their possible adaptation to
practical requirements.
Keywords: daylight, illuminance simulations, applied research
RESUMO: Foi realizada pesquisa e intervenção em projeto de arquitetura, numa experiência
singular: uma parceria entre universidade e empresa privada, visando melhorias nas condições
de iluminação natural de postos de serviço que, apesar de serem construídos a partir de
arquitetura padrão, se destinavam a uma variada gama de situações, abrangendo uma
diversidade de localizações e terrenos urbanos, em território brasileiro. O objetivo deste artigo
consiste em destacar os resultados deste trabalho, apresentando: (i) descrição da arquitetura e
premissas que orientaram o projeto dos componentes para captação e distribuição da luz
natural interior; (ii) métodos e instrumentos utilizados para tal; (iii) resultados projetuais
adaptados e combinados entre si e para diferentes situações, com simulações computacionais
da iluminância interior da edificação que validaram quantitativamente as propostas
desenvolvidas; (iv) considerações finais. Alguns desenhos de arquitetura descrevem as soluções
principais desenvolvidas. A quantificação com o software DAYSIM, permitiu conferir para a
Cidade do Rio de Janeiro, que os níveis de iluminação pós‐intervenção se distribuíram num
percentual de tempo maior na faixa de UDI mais interessante: 350‐1000lux. A contribuição
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pretendida, num recorte do desenvolvimento global, relacionando métodos e resultados, foi a
de ilustrar a complexidade da pesquisa acadêmica especializada e sua possível adaptação a
requisitos de ordem prática.
Palavras‐chave: luz natural, simulações de iluminância, pesquisa aplicada
1

INTRODUÇÃO

Inúmeras são as pesquisas e diversas as referências bibliográficas consagradas evidenciando a
importância do aproveitamento da iluminação natural pela arquitetura em qualquer clima. Os
benefícios de sua exploração com devido controle de ofuscamento e excesso de calor associado
resultam, no caso de climas quentes, na garantia de níveis adequados com conforto visual e o
benefício da desejada conexão com o exterior, favorecendo a produtividade e a boa saúde dos
usuários, além da qualidade proporcionada pela fidelidade de reprodução de cores e dinâmica
do passar do dia. Soma‐se a isso sua contribuição para a redução da dependência de sistemas
artificiais (Hopkinson et al., 1975, Lam, 1992, Porto et al., 2002, Fonseca, 2000).
Assim, países tropicais com grande disponibilidade de luz natural, como o Brasil, requerem que
os projetos sejam elaborados tendo como premissa o aproveitamento da parcela difusa, e para
isso, elementos redirecionadores e de sombreamento se tornam, de maneira geral,
indispensáveis, porém sem o comprometimento dos níveis interiores requeridos, exigindo
dimensionamentos de acordo com a trajetória aparente do sol nas diversas latitudes.
Apoiados em conhecimento teórico‐aplicado sobre as características dinâmicas inerentes à luz
natural e com base em exigências apresentadas por empresa, num projeto apoiado pela FINEP,
desenvolveu‐se o projeto de iluminação natural, apresentado neste artigo como estudo de caso.
Trata‐se de um projeto para postos de abastecimento, disponibilizado na forma de projeto de
arquitetura referencial, com possibilidade de intervenção limitada, para o qual foram
elaborados componentes para captação e redistribuição de luz natural, tendo como exigência a
necessidade de adaptação a diversas latitudes e orientações de fachadas, uma vez que o projeto
será executado em diferentes cidades do território nacional. Complementavam as premissas de
projeto, soluções que: (i) dispensassem alta especialização da mão de obra para execução, talvez
indisponível no local de implantação; (ii) fossem competitivas quanto aos custos já praticados.
Diante das particularidades em função das variações de trajetória solar devido à extensa faixa
de latitudes que o Brasil ocupa, representou grande desafio o desenvolvimento de um projeto
que pudesse atender às necessidades apresentadas.
O artigo contribui à prática profissional e acadêmica, apresentando resultados de pesquisa
aplicada tendo como objetivo principal, promover o aproveitamento da iluminação natural em
espaços interiores, calcado em teoria sobre iluminação natural, conforto visual e necessidade
de redução da dependência dos sistemas artificiais. Foram aplicados métodos e instrumentos
complementares para o projeto de elementos que, combinados entre si, garantiram praticidade
para implementação, de acordo com as especificidades locais, dentro de território nacional.
2

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO E PREMISSAS DE PROJETO

Partiu‐se do projeto referencial de arquitetura, composto das seguintes áreas principais e suas
características, destacadas nas Figuras 1, 2 e 3:
‐ loja, de planta retangular, com pouca profundidade, iluminada por: (i) uma extensa vitrine
ocupando praticamente toda sua largura, protegida parcialmente por brises e pelos vidros
seletivos da vitrine e significativa exposição do interior à luz difusa e à vista e, (ii) por quatro
domus industrializados. É um espaço comercial: área de grande permanência e de exposição de
produtos, devendo‐se privilegiar as tarefas visuais dos ocupantes e funcionários;
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‐ padaria, contígua à loja e iluminada indiretamente pela vitrine, somado a um domus
industrializado, contribuindo pontualmente. Possui características similares às da loja, em
termos de função, permanência e objetivos para iluminação;
‐ escritório, também pouco profundo, iluminado por duas janelas de altura média e protegido
parcialmente por brises, onde são exercidas tarefas específicas em termos de acuidade visual
tendo como planos de trabalho, mesas horizontais e monitores verticais;
‐ área de apoio sem janelas, na qual são exercidas tarefas intermitentes.
Escritório
Apoio

Loja com padaria

Figura 1. Planta baixa referencial da edificação do posto de abastecimento.

Figuras 2 e 3. Perspectivas da edificação e do interior da loja.

O projeto teve então como objetivos atender a condições de conforto visual e bem‐estar, nível
de iluminação recomendado, somados à importância da expressão estética com potencial
integração interior e exterior e valorização formal da edificação.
Para resultados eficientes seria importante que projeto respondesse às especificidades de
latitude e céu locais, uma vez que a iluminação natural oscila em qualidade e quantidade, de
acordo com as condições de nebulosidade, composição atmosférica e movimento aparente do
sol.
Por outro lado, quanto mais especificidades houvesse no projeto, maior seria a diversidade de
dimensionamentos e combinações entre os componentes projetados, o que não atribuiria ao
projeto o caráter necessário da praticidade para implementação.
Dada tal circunstância, configurou‐se a importância de um projeto que atendesse à diversidade
de latitudes do território nacional, sem simplificações que descaracterizariam o projeto, nem
perda de qualidade.
Para isso, partiu‐se da premissa de trabalhar com latitudes extremas do Brasil como referências,
de modo a possibilitar sua aplicação em qualquer cidade. Por isso, foram selecionadas as
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latitudes de ‐01027’, ‐22054’ e ‐30001´, correspondentes às cidades de Belém, Rio de Janeiro e
Porto Alegre, respectivamente (Fig. 4). Foram consideradas as condições de nebulosidade
extremas – céu claro e encoberto.

Figura 4. Localização das latitudes estudadas.

3

MÉTODOS E INSTRUMENTOS

Para a elaboração dos projetos de componentes que atendessem à complexidade exigida, foram
combinados diversos recursos complementares entre si, sendo eles:
 Estudos apoiados em carta solar e diagrama de sombreamento complementados por
maquete 3D com simulação da incidência de raios solares na envoltória e interior. A
junção destes instrumentos gráficos permitiu avaliar qualitativamente as soluções
desde a concepção inicial ao detalhamento final, além de constituir imagens que
registraram o fenômeno para o diálogo interdisciplinar, inclusive entre especialistas e
leigos (Figs 5 e 6)

Figuras 5 e 6. Exemplo de estudos de insolação na fachada norte em Belém, às 17hs no inverno.



Modelos físicos em escala reduzida e em escala real, com a construção de protótipo de
parte da edificação no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A variação de
escalas e o tamanho do objeto físico claramente se prestam a finalidades distintas,
sendo o primeiro possível de avaliar resultados em fase que antecedeu à construção do
protótipo, e este, auxiliando num momento posterior o detalhamento dos componentes
(Figs 7 e 8).

Figuras 7 e 8. Modelo em escala reduzida e protótipo (escala real) construído.
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Simulação computacional dos aspectos quantitativos. As simulações de iluminação
natural foram realizadas através do software Daysim v 3.1, um programa de simulação
dinâmica que calcula o perfil anual de iluminação natural do ambiente. Baseando‐se no
modelo de céu de Pérez (Perez et al. 1993), em um arquivo climático e em um dado
padrão de ocupação do edifício, calcula o Useful Daylight Illuminance (UDI) e o Daylight
Autonomy (DA). O UDI indica o percentual de horas ocupadas por ano nas quais a
iluminância no ambiente se encontra dentro de um intervalo pré‐estabelecido (Nabil &
Mardaljevic, 2006). O DA indica a autonomia de luz natural no ambiente, através do
percentual de horas ocupadas por ano nas quais um nível mínimo de iluminância (de
350 lux) pode ser mantido apenas pela iluminação natural (Reinhart & Morrison, 2003).

Para as simulações, foram utilizadas as maquetes 3D representando o edifício em questão e
indicadas as propriedades ópticas de cada superfície, seguindo a lista de acabamentos
especificada no projeto arquitetônico da edificação
Em seguida, foi criada uma malha de pontos espaçados em 0,65 m e a uma altura de 0,75 m do
piso para todos os ambientes da edificação, conforme indicado na Figura 9.

Figura 9. Malha de pontos sobre a planta baixa.

As simulações foram realizadas para três diferentes orientações: norte, leste e sul em todas as
latitudes estudadas, utilizando‐se o arquivo climático da estação meteorológica
correspondente.
Os resultados foram indicados pela métrica dinâmica UDI, considerando as faixas de iluminância
<100, 100‐350, 350‐1000, 1000‐2000 e >2000 lux, numa subdivisão das faixas padrão
consideradas pelo programa. Isto foi feito por meio da manipulação das planilhas de resultados
gerados pelo Daysim. Uma vez obtidos os resultados das métricas intermediárias para cada
ponto do ambiente, foi utilizado o programa Surfer v.10 para criar gráficos de isolinha indicando
os resultados referentes às faixas simuladas.
O padrão de ocupação da edificação indicado foi de 6 às 18h para todos os dias da semana, ainda
que a edificação seja ocupada 24h, numa aproximação da percentagem das horas médias de luz
natural disponível.
4

RESULTADOS

De acordo com as áreas que deveriam ser atendidas pela iluminação natural, foram projetados
componentes obedecendo à premissa de captação, distribuição e sombreamento. O
dimensionamento e posicionamento de cada componente seguiu uma lógica de modo a
garantir:
‐ Para áreas de grande permanência e utilização do público (loja e padaria): contato com a luz
natural, fidelização na reprodução das cores, controle de ofuscamento e redução de calor e
redução do uso de iluminação artificial. Deu‐se através dos zenitais com chanfro na loja e padaria
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(com brise de acordo com a orientação), introdução de janela alta na área da padaria, protegida
por brise ou lightshelf (conforme a orientação) e marquise com novo brise, com proteção
complementada pelos vidros verdes da vitrine existentes.
‐ Para áreas de apoio: redução do uso de iluminação artificial, melhor distribuição e captação de
luz natural, prevendo ainda controle de ofuscamento. Deu‐se através dos zenitais sem chanfro.
‐ Para áreas de trabalho (escritório): idem anteriores, somando‐se a garantia de privacidade,
dada pela recomendação de adoção de novos brises móveis em toda a extensão das janelas
médias existentes e introdução de novas janelas altas com lightshelf.
4.1 Projeto de arquitetura dos componentes
4.1.1

Loja com padaria

Dadas às dimensões da vitrine, calculou‐se um elemento que pudesse permitir o
aproveitamento da iluminação natural, sem ganho de calor. Com isso, projetou‐se marquise com
brises, tendo seus espaçamentos e dimensões calculados de modo a proteger da entrada de sol
entre os equinócios e solstício de verão em todas as latitudes, variando apenas quanto a sua
presença ou não de acordo com a latitude e orientação (Figs 10 a 13). Este dimensionamento foi
seguido em todas as situações que requeriam o uso do brise.

Figuras 10 e 11. Máscara de sombra produzida e vista frontal da marquise projetada.

Para a área da padaria projetou‐se janelas altas combinadas ora com lighshelf num
favorecimento à distribuição e aproveitamento de luz interna em orientações ora com brises de
acordo com a orientação (Figs 14 e 15). Estas soluções tiveram como premissa a proteção do
ambiente interno contra a incidência direta do sol e a instalação de janelas a uma altura
adequada ao uso do espaço.

Figuras 12 e 13. Corte da marquise e dimensionamento de brise resultante.
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Figuras 14 e 15. Sombreamento parcial garantido a partir de cerca de 38º de altura solar para qualquer latitude e
orientação.

De modo a favorecer a uniformidade e garantir os níveis adequados de iluminação foram
projetados elementos zenitais com chanfro, também dimensionados através de estudos de
incidência solar. Em suas aberturas foram previstos brises para orientações onde a entrada de
sol entre os ângulos indicados permanecesse por muito tempo no interior do ambiente, já que
este é de permanência constante (Figs 16 e 17).

Figuras 16 e 17. Zenital com chanfro e brises orientados a Norte, para qualquer latitude, exceto para Belém.

4.1.2 Área de apoio
Para a área de apoio foram propostos os mesmos elementos zenitais, dispensando o uso de
brises, uma vez que a mancha solar resultante no interior não exigiria sombreamento (Fig. 18).

Figura 18. Zenital sem chanfro.

4.1.3

Escritório

Para este ambiente, foi proposta a adoção de brises, agora móveis, para a garantia de controle
de incidência solar e privacidade, complementada por instalação de novas janelas altas com
lightshelf para proteção e redirecionamento da luz natural interior (Figs 19 e 20).
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Figuras 19 e 20. Janelas protegidas por brises móveis garantindo privacidade e sombreamento, somadas às janelas
altas com lightshelf móvel.

4.2 Simulações computacionais
De modo a validar quantitativamente as soluções projetadas, as simulações computacionais
foram realizadas para a latitude do Rio de Janeiro e numa comparação entre níveis anteriores e
após as soluções projetadas. Na etapa final, as faixas de iluminância entre 350‐2000lux foram
agrupadas, por representarem faixa adequada às tarefas visuais, porém sem risco de
ofuscamento ou excesso de calor. Os resultados confirmaram a eficácia das soluções projetadas,
como exemplificam as Figuras 21 e 22, numa simulação com vitrine voltada para Leste, RJ, uma
vez que houve incremento na porcentagem de tempo dos níveis adequados nas áreas de
intervenção, alcançando resultados muito bons na loja, padaria e escritório e muito bom
pontualmente na área de apoio.

Figura 21. Simulação dos níveis de iluminação anteriores às intervenções projetuais.

Figura 22. Simulação dos níveis de iluminação resultantes das intervenções projetuais.
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4.3 Ferramentas para tomada de decisão em projetos
Dada à diversidade de implantação e de latitudes onde o projeto poderia ser construído, criou‐
se uma matriz de combinações de acordo com a orientação das fachadas e latitude, de modo a
dar autonomia à empresa para seleção dos elementos projetados, conforme exemplificado na
Figura 23.

Figura 23. Recorte de parte da matriz de combinações.

5

CONCLUSÕES

O estudo de caso permitiu, através da integração entre acadêmicos e profissionais, responder
às exigências do projeto, diante de sua complexidade, e a demandas específicas referentes às
diversas latitudes do Brasil e à variedade de orientações das fachadas.
Os desenhos de arquitetura foram produzidos de modo a criar soluções otimizadoras da
captação, distribuição e sombreamento da luz natural, com uso de brises, lightshelves, marquise
e vidro especial verde, numa composição que visava à agilidade do processo construtivo, e
permitisse à equipe de arquitetura da empresa, com apoio da matriz de suporte, autonomia,
praticidade e agilidade na combinação entre os elementos projetados, de modo a adaptá‐los à
variedade de condições.
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ABSTRACT: The study of bioclimatic conditions is an important tool for the development of the
architectural design, in order to ensure comfort to people through proper thermal and energy
performance. Weather data are crucial for the execution of the thermal energy simulations
performance of buildings, once they characterize the local climate to provide the environment
in which the building is simulated. The two most widespread methods in Brazil for the
development of weather files are the Test Reference Year (TRY) and Typical Meteorological Year
(TMY), in both cases, the selection of representative data are done through the analysis of
monthly average temperatures. However, new methods are currently being developed, such as
Typical Meteorological Year 3 (TMY3), where the selection of representative data is performed
through the analysis of monthly average temperatures, like TRY and TMY, but also of monthly
average solar radiation and ventilation data. This paper presents a comparative analysis of tree
weather files created using the three mentioned methods, for a Brazilian city ‐ Viçosa‐MG. The
analysis was carried out with statistical comparisons of the weather data over bioclimatic chart
of Givoni and with its use on building simulations with Energy Plus. Two building prototypes
containing different Window to Wall Ratio (WWR) were used. The statistical analysis showed a
small variations, but the results of the simulated building prototypes showed significant
discrepancies.
RESUMO: O estudo das condições bioclimáticas é uma importante ferramenta para o
desenvolvimento do projeto arquitetônico para garantir o conforto do usuário por meio do
desempenho térmico e energético correto da edificação. Dados climáticos são importantes para
a execução de simulações do desempenho termo energético de edificações, já que estes
caracterizam o clima local para gerar o ambiente onde o edifício será simulado. Os dois métodos
mais difundidos no Brasil para a geração de arquivos climáticos são o Ano Climático de
Referência (TRY) e Ano Meteorológico Típico (TMY), ambos com a seleção de dados
representativos realizada por meio de análise das médias mensais de temperaturas. No
entanto, novos métodos estão em desenvolvimento, como o Ano Meteorológico Típico 3
(TMY3), onde a seleção de dados representativos é realizada por meio de analises mensais de
médias de temperaturas, como o TRY e o TMY, mas também de dados mensais de radiação solar
e de ventilação. Este artigo apresenta uma análise comparativa de três arquivos climáticos,
criados pelos três métodos citados, para uma cidade brasileira, Viçosa – MG. Esta análise foi
realizada por meio de comparações estatísticas de dados climáticos plotados na carta
bioclimática de Givoni e com o uso de simulações no Energy Plus. Dois modelos de edifícios
contendo diferentes Percentuais de Área Envidraçada na Fachada (PAF) foram usados. A análise
estatística mostrou pouca variação, mas por outro lado, os reflexos das variações nos resultados
das simulações foram significativas.
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1

INTRODUÇÃO

As ferramentas de simulação computacional, são consideradas um dos mais poderosos recursos
de análise e obtenção de dados relacionados ao desempenho de uma edificação, no contexto
atual (HENSEN, LAMBERTS, 2011). Estas ferramentas possibilitam o acesso a informações
analíticas com um nível de aprofundamento e precisão muito maior do que as análises
atualmente utilizadas por arquitetos na prática profissional. Além disso, permitem a realização
de análises paramétricas que podem apontar indicadores de quais os parâmetros arquitetônicos
podem ser ajustados na busca do aprimoramento dos resultados das análises, tudo isso com
uma grande velocidade.
Nestes casos, os dados climáticos são inseridos no programa computacional, por meio da
confecção de arquivos climáticos. Estes, segundo Barnaby e Crawley (2011), tradicionalmente
se constituem em um ano representativo do clima, com dados medidos a uma frequência
horária, resultando em 8760 horas de dados medidos para os diversos parâmetros climáticos.
Os arquivos climáticos são expressos por meio de parâmetros como temperatura, umidade
relativa, irradiação, iluminância, velocidade e direção dos ventos, dentre outros. Porém, a
elaboração de arquivos climáticos exige uma série de cuidados de tratamento e, além disso,
apresentaram uma série de incertezas a depender do contexto de medição e da abordagem de
seleção e montagem dos mesmos.
As primeiras incertezas acontecem durante a coleta dos dados, pois segundo Barnaby e Crawley
(2011), em uma perspectiva ideal, dados climáticos usados para análises de edificações
deveriam ser coletados exatamente no terreno da edificação, afinal as diferentes conformações
urbanas e de relevo criam variações no clima. Outro fator de incerteza relacionado à medição é
que o intervalo de tempo da coleta dos dados deveria também ser sempre consistente com as
análises a serem realizadas, pois os diferentes fenômenos físicos estudados se manifestam em
escalas de tempo distintas. Mas esses dois ideais básicos da coleta de dados são virtualmente
nunca realizados (BARNABY e CRAWLEY, 2011).
Há também de se considerar, que os dados climáticos mudam significativamente de um ano
para outro, segundo Barnaby e Crawley (2011), mesmo que se consiga definir um ano referência
em função de uma série de dados históricos, fatalmente o clima sofrerá modificações ao longo
do tempo, e a análise do desempenho de uma edificação deveria se preocupar com esse fator,
pelo fato de que uma construção tende a ser utilizada por décadas. Belcher et al (2005)
apresenta um método para o desenvolvimento de arquivos climáticos futuros conhecida como
morphing, e diversos outras pesquisas têm sido publicadas em análises dessa mesma tendência
como, Guan (2009), De Wilde e Tian (2009), Casagrande e Alvares (2013), entre outros.
Porém, mesmo com a discussão sobre qual a abordagem apropriada para geração de arquivos
climáticos em simulações termo energéticas, a prática mais difundida é ainda a seleção de um
ano ou mês mais representativo entre a série histórica de dados climáticos medidos. Barnaby e
Crawley (2011) e ENERGYPLUS (2013) apresentam diversos métodos de seleção de dados para
desenvolvimento de arquivos climáticos, de vários locais do mundo, onde cada método resulta
em um arquivo climático distinto.
Os métodos para criação de arquivos climáticos mais comuns identificados no Brasil são os
formatos Test Reference Year (TRY) e o Test Meteorological Year (TMY), cujos tratamentos
estatísticos selecionam anos, no primeiro caso, ou meses, no segundo, sem extremos de
temperaturas horárias (RORIZ, 2012). Já nos EUA, o Test Meteorological Year 3 (TMY3) é o
método usados para confeccionar os arquivos disponíveis. Neste, além de dados médios de
temperatura de bulbo seco, sua criação requer a análise de 10 índices de 5 parâmetros
climáticos: máximas, médias e mínimas de temperatura de ponto de orvalho; máximas, médias
e mínimas de temperatura de bulbo seco; totais diários de radiação global horizontal; totais
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diários de radiação direta normal; médias e máximas de velocidade dos ventos (WILCOX,
MARION, 2008).
Apesar de todos os métodos resultarem em arquivos climáticos representativos locais, a opção
por um método ou outro tende a resultar em arquivos climáticos com dados distintos. Assim,
este artigo tem por objetivo apresentar uma análise comparativa focada na incerteza resultante
da escolha do método de seleção dos dados para criação de arquivos climáticos, confrontando
dados de três arquivos climáticos gerados com três métodos de seleção (TRY, TMY e TMY3), para
avaliar seus impactos nas simulações.
2

MÉTODO

Os dados utilizados na confecção dos arquivos climáticos são oriundos do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), referentes a série histórica de dados entre novembro de 2005 a agosto
de 2014. Os parâmetros climáticos coletados na estação em questão foram: temperatura de
bulbo seco, temperatura de ponto de orvalho, umidade relativa, pressão atmosférica, radiação
global horizontal, precipitação, velocidade e direção do vento. A medição e registro dos dados
é realizada com uma frequência horária que, segundo Barnaby e Crawley (2011) é um padrão
de coleta adequado para confecção de arquivos climáticos para uso em software de simulação
termo energética.
Segundo Barnaby e Crawley (2011) e Roriz (2012), dados medidos costumam apresentar lacunas
e valores inconstantes, assim é necessário um tratamento preliminar dos dados coletados para
completar a série de dados e garantir a confiabilidade do arquivo. Nesse caso, foram aplicados
procedimentos descritos por Carlo e Lamberts (2005) para completar dados ausentes, exceto
para a temperatura do ponto de orvalho, cujas lacunas foram calculadas a partir dos dados
horários de temperatura de bulbo seco e umidade relativa, com os modelos matemáticos de
cálculo especificados pela ASHRAE Handbooks Fundamentals (2013). Por fim, para
complementar o tratamento, a consistência dos dados foi testada, segundo recomendações de
Pittigliani (2000) e ENERGYPLUS (2013), para controle da qualidade.
Além disso, alguns parâmetros, fundamentais para a confecção de arquivos climáticos, mas que
não são medidos na estação climática onde os dados foram coletados, tiveram que ser
calculados. Os parâmetros em questão foram: Radiação Extraterrestre Global Horizontal,
calculado segundo Pitta (2001); os demais dados de irradiação, calculados segundo Duffie e
Beckman (1991) e Muneer (2004); além de dados de iluminância, calculados segundo Perez et
al (1990) e Muneer (2004).
Após o tratamento completo dos dados, o passo seguinte consistiu na determinação dos dados
climáticos de referência. Foram aplicados os métodos TRY e TMY, formatos mais comuns no
Brasil (RORIZ, 2012), e o método TMY3 (WILCOX e MARION, 2008). Os três arquivos obtidos
foram então compilados para os formatos compatíveis com os programas de simulação
computacional Energy Plus, desenvolvido pelo Departamento de Energia dos EUA, e o
AnalysisBio, desenvolvidos pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética da Universidade
Federal de Santa Catarina (CB3E/UFSC). Por fim, criou‐se também um arquivo para consulta e
manipulação dos dados pelo usuário.
Com os arquivos prontos, a primeira análise realizada consistiu em comparar os percentuais das
horas do ano em conforto e desconforto dos dados dos arquivos climáticos, usando a carta
bioclimática de Givoni. Essa análise se deu com o suporte do programa computacional
AnalysisBio.
Em um segundo momento, foram realizadas comparações estatísticas entre os dados dos três
arquivos climáticos. Foram confrontadas as diferenças anuais e mensais das temperaturas de
bulbo seco e das temperaturas de ponto de orvalho, também de radiação global horizontal e
radiação direta normal, além de direção dos ventos. Além da comparação entre arquivos, foi
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realizada uma comparação gráfica dos dados dos arquivos climáticos com relação a toda a série
de anos de dados medidos.
Por fim, os três arquivos climáticos foram utilizados em simulações com o software Energy Plus,
para verificar os impactos das diferenças entre os arquivos no resultado da simulação. Foram
simulados dois modelos de geometria semelhante, mas com percentuais distintos de aberturas
envidraçadas, com zoneamento térmico dividido entre uma zona central e quatro zonas
periféricas (figuras 01 e 02) cujas características estão descritas no Tabela 1. Esses modelos
foram simulados com condicionamento artificial, usando o recurso do Energy Plus de um
sistema de condicionamento ideal, com 100% de eficiência. Os dados obtidos foram a carga
térmica de aquecimento e resfriamento total anual.

Figura 1 ‐ Modelo 1, com 30% de abertura na fachada. Figura 2 ‐ Modelo 2, com 70% de abertura na fachada.
Tabela 1 – Características dos modelos simulados.

Configurações
% Aberturas
Material das
Aberturas
Material das
Paredes
Material Piso
Material
Cobertura
Carga Térmica
Padrões de
Uso

3
3.1

Modelo 1
30%
Vidro Simples 6mm

Modelo 2
70%
Vidro Simples 6mm

Argamassa (2.5cm); Bloco Cerâmico 6F
(9.0cm); Argamassa (2.5cm)
Revestimento Cerâmico (1.0cm);
Argamassa (2.5cm); Laje de Concreto
(10.0cm); Argamassa (2.5cm)
Telha de Fibrocimento (1.0cm); Lamina
de Alumínio; Camada de Ar; Laje de
Concreto (10.0cm); Argamassa (2.5cm)
Dens. de carga interna de 35 W/m²;
Fonte: Melo (2012, p.110)
Padrão de uso de 11h;
Fonte: Melo (2012, p.115)

Argamassa (2.5cm); Bloco Cerâmico 6F
(9.0cm); Argamassa (2.5cm)
Revestimento Cerâmico (1.0cm);
Argamassa (2.5cm); Laje de Concreto
(10.0cm); Argamassa (2.5cm)
Telha de Fibrocimento (1.0cm); Lamina
de Alumínio; Camada de Ar; Laje de
Concreto (10.0cm); Argamassa (2.5cm)
Dens. de carga interna de 35 W/m²;Fonte:
Melo (2012, p.110)
Padrão de uso de 11h;
Fonte: Melo (2012, p.115)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Carta Bioclimática

A partir dos dados de temperatura e umidade dos arquivos climáticos, e com o auxílio do
programa AnalysisBio, foram geradas as cartas bioclimáticas para os três arquivos e a partir
destas, foram obtidos os percentuais de horas em conforto e desconforto térmico, além das
principais estratégias de projeto para a cidade de Viçosa‐ MG.
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A figura 3 mostra o gráfico com a comparação entre os resultados dos percentuais de conforto
e desconforto referentes às análises das cartas bioclimáticas. Percebe‐se que, ao observar os
percentuais de conforto e desconforto, que há uma diferença de 7% ente os percentuais de
desconforto por frio dos arquivos TRY e TMY. Já o TMY3 apresentou resultados intermediários.

TRY

DESCONFORTO POR FRIO

12%

13%
CONFORTO

12%

55%

TMY3
53%

48%

34%

35%

38%

PERCENTURAL (%)

TMY

DESCONFORTO POR CALOR

Figura 3 ‐ Índices de confortos dos arquivos climáticos, segundo a carta bioclimática.

3.2

Temperatura de Bulbo Seco e Temperatura de Ponto de Orvalho

A tabela 2 apresenta uma comparação entre as médias de temperatura de bulbo seco (TBS) e
temperatura de ponto de orvalho (TPO) dos três arquivos climáticos, enquanto a figura 4 mostra
os resultados das médias mensais de TBS e TPO ao longo do ano. As diferenças médias entre os
arquivos climáticos não passam de 1°C mas, ao detalhar essa análise para uma abordagem
mensal, elas se destacam em alguns meses. Há diferenças de até 3.1 °C entre as médias mensais
de TBS (dezembro), ou de 2.8°C (janeiro). Apenas os meses de novembro e setembro
apresentaram diferenças menores a 1°C. Quanto aos dados de TPO, as diferenças são menores,
porém, também consideráveis, chegando a 2.7°C em dezembro e 2.4°C em julho.
Já a variação anual das médias mensais não se altera significativamente entre os arquivos
climáticos, com maiores amplitudes para o TMY3: os desvios padrões de 2.5°C e 2.6°C ao longo
do ano, contra 2.8°C do método TMY3. Deve‐se lembrar que os dois primeiros métodos usam
exclusivamente a temperatura de bulbo seco na seleção de dados representativos, o que evita
a ocorrência de dados extremos, enquanto o TMY3 teve como maior peso a radiação global,
conforme Wilcox e Marion (2008).
24

Temperatura (°C)

22
20
18
16
14
12
10
JAN

FEV

MAR

ABR MAI
JUN
TMY ‐ TBS
TRY ‐ TBS
TMY3 ‐ TPO

JUL

AGO SET
TMY3 ‐ TBS
TMY ‐ TPO
TRY ‐ TPO

OUT

NOV

DEZ

Figura 4 ‐ Médias mensais de temperatura de bulbo seco dos três arquivos climáticos.
Tabela 2 ‐ Análises Anuais de TBS e TPO.

Média Anual das Máximas Diárias de TBS
Médias Anuais de TBS
Médias Anuais das Mínimas Diárias de TBS
Médias Anuais de TPO

TMY
26°C
20°C
15°C
15°C

TMY3
25°C
19°C
15°C
15°C

TRY
25°C
19°C
15°C
15°C
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3.3

Radiação Global Horizontal e Radiação Direta Normal

A tabela 3 apresenta uma comparação entre a radiação global horizontal e direta normal anuais
dos arquivos climáticos, enquanto a figura 6 apresenta as médias mensais dos totais diários de
radiação global horizontal dos três arquivos climáticos ao longo do ano. Percebe‐se que, que as
diferenças anuais entre os arquivos climáticos são pouco expressivas, chegando a um máximo
de 351 W/m², em um local onde o máximo de radiação diária no ano pode chegar a 7508 W/m².
Ao detalhar a análise para uma frequência mensal, fica evidente a semelhança entre os dados
dos arquivos climáticos, exceto para os meses de janeiro, novembro e dezembro, cujas
diferenças foram de 2004 W/m², 1010 W/m² e 880 W/m², respectivamente, entre o TRY e o
TMY. A radiação direta também foi analisada e apresentou as mesmas tendências mostradas na
figura 5.
Se o método TMY3 resultou em uma maior variação das temperaturas, ele apresentou o menor
desvio padrão em relação a radiação: 32 W/m², contra 41 W/m² do método TMY e 40 W/m² do
método TRY. Novamente, deve‐se lembrar que o TMY3 considera a radiação solar na seleção de
dados representativos, o que evita os extremos.
Tabela 3 ‐ Média no ano da Radiação Global Horizontal e Radiação Direta Normal diárias.

Média Anual dos Totais Diários de Radiação
Global Horizontal
Média Anual dos Totais Diários de Radiação
Direta Normal
TMY

TMY
3935 W/m²

TMY3
3825 W/m²

TRY
3679 W/m²

3672 W/m²

3481 W/m²

3321 W/m²

TMY3

TRY

6000

Radiação (W/m²)

5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Figura 5 ‐ Médias mensais dos totais diários de Radiação Global Horizontal dos três arquivos climáticos.

Porém, mesmo com tais diferenças, é clara a semelhança da radiação global ao longo do ano.
Essa semelhança é decorrente da aplicação dos métodos em si, pois não houve coincidência de
meses na montagem dos arquivos climáticos, como pode ser visto na tabela 3, que mostra os
anos selecionados para cada mês do TMY, TMY3 e TRY.
Tabela 3 – Descrição dos dados que compõem os arquivos climáticos analisados.

TMY
TMY3
TRY

3.4

JAN
2014
2011
2012

FEV
2014
2011
2012

MAR
2008
2009
2012

ABR
2011
2008
2012

MAI
2010
2009
2012

JUN
2008
2011
2012

JUL
2012
2011
2012

AGO
2013
2014
2012

SET
2012
2013
2012

OUT
2013
2009
2012

NOV
2008
2008
2012

DEZ
2007
2005
2012

Direção dos Ventos

A figura 6 apresenta a frequência de ocorrência das direções do vento nas 8760 horas do ano,
onde se percebe que as direções de vento com maior ocorrência são a nordeste, norte e leste
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para os três arquivos climáticos. Novamente, há uma grande semelhança entre resultados dos
arquivos climáticos.

SUDESTE

SUDOESTE

OESTE

8%
7%
7%

SUL

5%
5%
5%

TRY

7%
7%
7%

LESTE

10%
13%
12%

17%
18%
18%
NORDESTE

TMY3

6%
7%
7%

NORTE

TMY

26%
25%
25%

21%
18%
20%

FREQUÊNCIA (%)

Essa semelhança entre os arquivos climáticos indica uma condição estável do entorno da
estação climática ao longo do período analisado e que não é dependente do método de seleção
dos valores representativos.

NOROESTE

Figura 6 – Frequência de ocorrência das direções de vento dos três arquivos climáticos.

3.5

Série de dados históricos

Como os parâmetros TBS, radiação global horizontal e radiação direta normal foram os de maior
peso na criação do TRY, a sua variação temporal foi ainda foram analisadas. A figura 7 mostra a
TBS ao longo dos anos, enquanto a figura 8 mostra a radiação solar global horizontal e direta
normal para um mês de verão (fevereiro) e um mês de inverno (agosto). As colunas ausentes no
ano de 2007 para fevereiro correspondem a um mês que foi descartado por ausência de dados.
Na figura 7, há uma variação máxima de 2.6°C nas temperaturas médias, entre os meses de
fevereiro de 2012 e 2010, e 2.8°C, entre os meses de agosto de 2010 e 2006. O desvio padrão
foi de 0.91°C com um coeficiente de variação baixo, de 4%. Já para os meses de agosto, o desvio
padrão foi de 0.83°C com um coeficiente de variação também baixo, de 5%. Não houve, para
este local, variações significativas entre as temperaturas ao passar dos anos.
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Figura 7 – Média mensal de TBS, dos meses de fevereiro, da série histórica de dados coletados.

Ao contrário da temperatura, houve diferenças mais significativas entre os totais diários de
radiação solar com o passar dos anos. Há uma variação máxima de 1275 W/m² entre os meses
de fevereiro de 2013 e 2010, e uma variação de 699 W/m², entre os meses de agosto de 2013 e
2011, para radiação global horizontal. E há uma variação máxima de 1469 W/m² entre os meses
de fevereiro de 2013 e 2010, e de 780 W/m², entre os meses de agosto de 2013 e 2011, para
radiação direta normal.
Isso corresponde a um desvio padrão de 449 W/m² para o mês de fevereiro, com um coeficiente
de variação mais elevado que nas temperaturas, de 9%. Já para os meses de agosto, o desvio
padrão identificado foi de 266 W/m², com um coeficiente de variação de 7%. A radiação direta
normal seguiu a mesma tendência de variação.
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A análise apresentada mostrou que os dados de radiação apresentam uma maior inconstância
ao passar dos anos em relação a temperatura, o que leva ao alerta sobre a necessidade de
avanço nos métodos de seleção de dados representativos usados no Brasil. Estes priorizam a
seleção do arquivo climático pelos dados de temperatura, mas as incertezas nos dados de
radiação são maiores e deveriam ser incluídas, se não consideradas prioritárias, na análise e
seleção de um ano representativo sem extremos. Nesse aspecto, o método TMY3 é adequado
por incluir na análise outros parâmetros climáticos além das temperaturas, como radiação solar
e ventilação.
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Figura 8 – Média mensal dos totais diários de radiação global horizontal e radiação direta normal, dos meses de
fevereiro, da série histórica de dados coletados.

3.6

Simulações com o software Energy Plus

Completando as análises, por fim foram realizadas simulações computacionais, com o apoio do
software Energy Plus para avaliar se as diferenças entre os arquivos climáticos se refletiam nos
resultados das simulações. Foram realizadas simulações de dois modelos de edificações com
diferentes percentuais de área envidraçada na fachada, descritos na metodologia, usando os
três arquivos climáticos.
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Figura 9 – Totais anuais de cargas térmicas de aquecimento e resfriamento resultantes das simulações.

Os resultados estão apresentados na figura 9. O arquivo climático TMY, que apresentou
temperaturas mais quentes, e níveis de irradiação também maiores, obteve valores
significativamente maiores de cargas térmicas tanto para o modelo 1, quanto para o modelo 2,
enquanto os outros dois arquivos apresentaram resultados muito próximos. Considerando a
soma das cargas de resfriamento de toda a edificação, as simulações com o arquivo TMY,
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apresentaram resultados 11% maiores do que o TMY3 e 9% maiores que o TRY. Já quanto as
cargas de resfriamento, o arquivo TMY3 apresentou os maiores valores, porem as diferenças em
relação aos arquivos TMY e TRY, foram de 3% e 2% respectivamente. Além disso, a análise
mostrou que as diferenças mais expressivas aconteceram no pavimento cobertura, em que o
TMY apresentou resultados 14% e 13% maiores que o TMY3 e o TRY.
Outra análise conduzida com os resultados das simulações foi para avaliar as diferenças quan‐
to a orientação, e os resultados estão apresentados na figura 12. Novamente para todas as
orientações houveram diferenças significativas quanto as cargas de resfriamento, especial‐
mente quanto ao arquivo climático TMY. Este apresentou resultados maiores para todas as
orientações. Na orientação norte, as diferenças foram de 10% e 8% em relação aos arquivos
TMY3 e TRY, para os dois modelos, enquanto na orientação leste, as diferenças foram ainda
maiores, de 13% e 11% respectivamente, também nos dois modelos.
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Figura 10 ‐ Totais anuais de cargas térmicas de aquecimento e resfriamento resultantes das simulações.

Outro dado interessante que foi possível constatar dessa análise, foi que há uma diferença em
números absolutos entre os resultados do modelo 1 e 2, que é uma diferença esperada em
função do modelo dois ter uma quantidade de aberturas muito maior, porém, os percentuais de
diferenças entre as simulações feitas com os três arquivos climáticos se apresentaram
praticamente iguais tanto para o modelo 1 quanto para o modelo 2.
4

CONCLUSÃO

A partir das análises realizadas percebeu‐se que os arquivos se mostraram bem similares para
alguns aspectos analisados e com algumas discrepâncias em outros. Em relação às temperaturas
de bulbo seco e as temperaturas de ponto de orvalho, os três arquivos se mostraram muito
similares quanto às médias anuais. No caso da radiação, tanto global horizontal quanto direta
normal, pequenas variações ocorreram na análise anual e na mensal, em especial para alguns
meses do verão. Entretanto, em geral os três arquivos criados apresentaram semelhanças gerais
e variações pontuais para radiação e ventilação.
Com essa análise é possível concluir que ao se optar por gerar um arquivo climático, usando um
método de seleção do ano representativo, o resultado tende a ser semelhante
independentemente do método adotado, caso sejam usados dados de uma mesma fonte de
coleta. Porém, mesmo as diferenças discretas dos dados climáticos resultaram em variações
significativas nos resultados das simulações, foram identificadas variações de até 14%, alterando
apenas o arquivo climático. Além disso, as análises da série histórica de dados coletados
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mostraram uma semelhança nos dados temperatura ao longo dos anos, porem com maiores
variações na radiação solar. Esses aspectos levantam um alerta sobre a necessidade de se
considerar a representatividade da radiação solar com tanto ou maior atenção quanto àquela
dada à temperatura de bulbo seco, na confecção de arquivos climáticos.
Deve‐se ainda verificar se a variação encontrada para Viçosa‐MG se repete em outros locais.
Vale destacar que o método TMY3, como já mencionado, usa pesos distintos para cada
parâmetro climático na seleção dos dados representativos, em função do impacto desse
parâmetro para simulação. Os dados do TMY3 apresentados usaram pesos levantados por
Wilcox e Marion (2008), cujas latitudes variaram aproximadamente de 25o a 50o. Considerando
a relevância da radiação solar nas baixas latitudes brasileiras, de 4o a – 34o, o peso de cada
parâmetro climático nas simulações ainda deve ser estabelecido para o território brasileiro.
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RESUMO: A construção civil brasileira encontra‐se num momento de significativo crescimento,
especialmente no investimento em casas populares, visando combater o elevado déficit
habitacional existente em nosso país. Entretanto, poucos estudos e projetos vêm sendo feitos
para se criar uma habitação de âmbito social que considere as questões ambientais. Dessa
forma, a busca por materiais e soluções sustentáveis e de baixo custo tornou‐se um dos
principais focos da pesquisa, contribuindo para uma arquitetura inteligente que aproveite
elementos naturais e renováveis, visando um maior conforto ao usuário. Atualmente, o grupo
de pesquisa está realizando os ensaios de comportamento térmico e acústico da edificação,
dentro da fase de avaliações de desempenho tanto dos materiais quanto das soluções
sustentáveis. Assim, a Casa Popular Eficiente visa contribuir para sensibilizar a comunidade
científica e aos profissionais da construção, da importância de moradias sustentáveis e voltadas
para populações de baixa renda, melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Palavras‐chave: Habitação Popular, Sustentabilidade, Conforto Ambiental.
ABSTRACT: The Brazilian civil construction is in time of great growth, especially in investment in
affordable house, to combat the high deficit that exists in our country. However, few studies
and projects have been made to create a social house context that considers environmental
issues. Thus, the search for sustainable materials and solutions and low cost has become a main
focus of research, contributing to an intelligent architecture that lever ages renewable and
natural elements, aiming at a greater comfort to the user. Currently the research team is
conducting tests of thermal and acoustic behavior of the building, within the phase of
performance evaluations of both the material and the sustainable solutions. Thus, the Efficient
Popular House aims to help educate the scientific community and civil construction
professionals on the importance of sustainable and geared house for low income population,
enhance people’s quality of life.
Keywords: Popular House, Sustainability, Environmental Comfort.
1

INTRODUÇÃO

Com a crise social e ambiental emergente nos dias atuais, deve‐se repensar a qualidade de vida
nos centros urbanos, onde estão concentrados aproximadamente 75% do contingente
habitacional (IBGE, 2005). O déficit habitacional no Brasil em 2005 era de 13,2% (IBGE, 2005) e
estima‐se que com o crescimento das cidades e o aumento da expectativa média de vida do
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brasileiro, esses índices possam crescer consideravelmente nos próximos 20 ou 30 anos,
gerando um impacto ambiental significativo. A partir desses números, coloca‐se a importância
de se estudar alternativas de habitações populares que visem, além de contribuir para a
diminuição do quadro de moradias no país e a melhoria das condições de vida das populações
de baixa renda, o aproveitamento dos recursos ambientais disponíveis, possibilitando o
desenvolvimento de um ambiente saudável, economicamente viável e ecologicamente correto.
A pesquisa de um protótipo de Casa Popular Eficiente foi iniciada na Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA/Curso de Arquitetura e Urbanismo) em 2008 com uma revisão bibliográfica, e teve
seguimento nos anos de 2009 e 2010 através da definição dos materiais e soluções sustentáveis,
bem como da elaboração dos anteprojetos. Posteriormente, em 2011 na Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM/Curso de Engenharia Civil), foram elaborados os projetos: arquitetônico
e complementares definitivos do protótipo.
Em 2012, dando continuidade a pesquisa, o grupo GEPETECS (Grupo de Estudos e Pesquisas em
Tecnologias Sustentáveis) do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) passou para a fase construtiva do protótipo, localizado no Centro de Eventos do campus
da UFSM. O protótipo foi inaugurado em dezembro de 2013, contemplando soluções que
considera o aproveitamento dos recursos ambientais disponíveis (energia solar, vento, águas da
chuva, solo e vegetação), consistindo assim em uma alternativa para moradia de baixa renda.
O objetivo do trabalho é mostrar que é possível construir casas eficientes do ponto de vista
ecológico e econômico, agregando materiais e soluções sustentáveis visando o aproveitamento
dos recursos ambientais disponíveis, contrapondo com as soluções de casas populares hoje
disponíveis no mercado. Esse objetivo permeia, portanto, sensibilizar a comunidade científica,
os arquitetos e todos os profissionais ligados à tecnologia da construção, para a importância das
moradias sustentáveis com custo reduzido e voltadas para populações de baixa renda,
melhorando a qualidade de vida das pessoas.
2

AS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E A SUSTENTABILIDADE

Construir com qualidade e eficiência significa adaptar os melhores materiais e as melhores
tecnologias dentro de um padrão técnico aceitável, buscando sempre alternativas que
viabilizem a execução da obra em um prazo mínimo a um custo mínimo.
Todo esse esforço para a qualidade e eficiência não terá valia se não for voltado para o “bem
estar do ser humano”. Sendo assim, a construção não atingirá seu real benefício que é de abrigar
seus moradores com adequado conforto térmico, se o projetista não conseguir lidar com os três
ingredientes básicos da arquitetura: o clima, a edificação e as pessoas que a ocupam. Projetar,
então, torna‐se um trabalho importantíssimo quando se pretende melhorar a qualidade de vida
das pessoas, possibilitando que elas se sintam bem no ambiente construído e por conseqüência
mais felizes.
Agora quando se tem a intenção de projetar uma edificação, mas uma edificação voltada para
uma camada da população que tem muitas carências básicas, tais como: alimentação, vestuário,
higiene, escolaridade, planejamento familiar, etc.; sem contar carências de “fatores do
entorno”, tais como: infra‐estrutura básica de água, esgoto e energia elétrica; realmente a
elaboração projetual dessa edificação passa a ser um trabalho desafiador.
Além disso, buscar ainda soluções que contemplem qualidade e eficiência para essa moradia
popular vem tornar esse trabalho ainda mais árduo e instigante, especialmente diante de um
quadro brasileiro de considerável déficit habitacional, girando ao redor de 5,4 milhões de
unidades residenciais (IBGE, 2012).
As pesquisas nessa área da habitação de interesse social no Brasil vem aumentando
consideravelmente nos últimos anos (Krüger & Lamberts, 2000), incluindo trabalhos que vão
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desde a avaliação dos programas de habitação de baixo custo, como as técnicas construtivas e
os padrões de qualidade (Qualharini, 1993), os fatores sociais e culturais de se construir para
uma população pobre (Santos, 1995; Krüger, 1997), como também fatores relacionados à
melhoria das condições de conforto térmico no ambiente construído (Mascaró e Mascaró, 1992;
Barbosa, 1997).
Deve‐se ter consciência, entretanto, que ao se construir edificações, as mesmas afetam
fortemente o ambiente através das mudanças climáticas, sendo responsáveis por 50% das
emissões de gases‐estufa, enquanto a indústria e o transporte contribuem com 25% cada. Assim,
as construções são responsáveis por produzir mais da metade de todas as emissões das
mudanças climáticas, ameaçando o futuro de nosso planeta (Roaf et al., 2009).
Pensando, portanto, nesse impacto que as edificações causam no meio ambiente, que o grupo
GEPETECS estabeleceu relações entre a casa popular construída e os conceitos de
sustentabilidade baseados em Sachs (1993). Esse pesquisador entende que o desenvolvimento
sustentável de nossa sociedade deva atender a cinco dimensões, de modo a orientar o seu
planejamento:
a) Sustentabilidade social, onde o objetivo é melhorar substancialmente os direitos e as
condições de amplas massas de população, reduzindo a distância entre os padrões de vida de
abastados e não‐abastados;
b) Sustentabilidade econômica, possibilitada pela alocação e gestão mais eficiente dos
recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado;
c) Sustentabilidade ecológica, através da intensificação do uso dos recursos potenciais dos
vários ecossistemas, limitação do uso de recursos não renováveis, redução do volume de
resíduos e de poluição, etc.;
d) Sustentabilidade espacial, voltada a uma configuração rural‐urbana mais equilibrada e a
uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e atividades econômicas;
e) Sustentabilidade cultural, através da tradução do conceito normativo de eco‐
desenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as
especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local.
A concepção do protótipo permeia, portanto, todos esses conceitos de sustentabilidade, agora
voltado ao projeto de uma habitação, que insere mais do que uma arquitetura simplesmente,
mas o lar de uma família com todas as relações e dimensões que implica num “morar” numa
casa, especialmente o entorno com o meio ambiente. Esse “morar” envolve uma complexidade
de questões, tais como: a produção e o tratamento dos resíduos gerados por cada unidade e
pelo conjunto das mesmas, as alternativas para obtenção de água e geração de energia, o modo
de deslocamento das pessoas de modo a diminuir o tempo gasto em transporte, etc.. Como
afirma Sattler (2002, p.20) “admite‐se, então, que a função de uma habitação sustentável
extrapola o papel de um simples abrigo, incorporando a este todo, o processo de promoção da
saúde, educação, lazer, proteção, convívio social e relacionamento com o ambiente natural”.
Dentro dessa perspectiva, os grupos de pesquisa em todo o mundo estão desempenhando papel
vital na preservação do nosso planeta para gerações futuras. Portanto, esse trabalho enfatiza a
preocupação da comunidade científica com relação ao ambiente e também com a construção
de “casas populares eficientes”, buscando associar tecnologia com natureza, visando o bem
estar de todos.
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3
3.1

O PROTÓTIPO DA ‘CASA POPULAR EFICIENTE’
Concepção Arquitetônica

A metodologia utilizada para viabilizar a construção do protótipo, passou necessariamente
dentro da pesquisa por uma abordagem quali‐quantitativa de todos os materiais alternativos e
de soluções sustentáveis possíveis de serem utilizados na moradia, considerando o microclima
da região central do estado do Rio Grande do Sul. Várias tecnologias construtivas e de materiais
foram estudadas nos anos iniciais da pesquisa, buscando as vantagens e desvantagens de cada
material ou solução, em aspectos tais como: procedência, durabilidade, custo, disponibilidade
no mercado, facilidade de construção, etc...
A edificação possui uma área construída de 55,40 m², sendo constituída por dois dormitórios,
um banheiro, uma sala de estar, uma cozinha e uma área de serviço, integradas. Na figura 1
pode ser observada a Planta Baixa da casa e os Cortes AA e BB.

N

Figura 1. Planta Baixa do protótipo, Corte AA e Corte BB.

3.2

Materiais Utilizados

Entre os materiais estudados, encontram‐se aqueles que melhor se adequam a região sul do
Brasil no tocante ao seu comportamento mecânico e desempenho em serviço, como também
aqueles com melhor custo/benefício (viabilidade econômico‐financeira) em função da sua
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proximidade do local de construção e que tenham ou venham a ter uma produção (fabricação)
em larga escala, possibilitando a sua utilização para uma quantidade razoável de casas em um
loteamento. Alguns materiais que estão sendo utilizados no protótipo são os seguintes:
a) Tijolos de solo cimento (Fig. 2a): o solo cimento é um material alternativo de baixo custo,
obtido pela mistura homogênea de solo, água e um pouco de cimento (5 a 12%). Os solos
adequados são os chamados solos arenosos, ou seja, aqueles que apresentam uma
quantidade de areia na faixa de 60% a 80% da massa total da amostra considerada. A massa
compactada endurece com o tempo, em poucos dias ganha resistência e durabilidade
suficientes para diversas aplicações na construção civil, bem como em fundações, baldrames,
sapatas corridas, paredes maciças apoiadas diretamente sobre o solo, alvenaria com tijolos e
blocos, em pisos e contra‐pisos, pavimentação, enfim, uma diversidade de opções. A
utilização de tijolos de solo cimentos vazados permitem também a passagem de tubulação
hidráulica e da rede elétrica, evitando assim quebra de paredes justificando a racionalidade
do projeto. A aplicação do chapisco, emboço e reboco são dispensáveis, necessitando apenas
de uma simples pintura com tintas ecológicas, aumentando mais a sua impermeabilidade,
assim como o aspecto visual, conforto e higiene. E além de tudo, abrange os quesitos
ecológicos, pois o material não passa pelo processo de queima, no qual se consomem grandes
quantidades de madeira ou de óleo combustível, como é o caso dos tijolos produzidos em
cerâmicas e olarias (Vaghetti et al., 2013).
b)Telhas onduladas Tetra‐Pak (Fig. 2b): são telhas produzidas a partir da reciclagem do
polietileno/alumínio presentes nas embalagens longa‐vida da Tetrapak, possibilitando
melhor aproveitamento desses materiais e evitando sua disposição em lixões e aterros
sanitários. A composição das telhas é uma mistura dos materiais encontrados nesse tipo de
embalagem: 75% de plástico, 23% de alumínio e 2% de fibras vegetais, prensados em alta
temperatura e sem o uso de resinas (Vaghetti et al., 2013).

a)

b)

Figura 2: a) Tijolos de solo‐cimento; b) Telhas Tetra‐Pak.

c) Forro de OSB (Fig. 3a): entre as possibilidades estudadas para a estrutura do forro,
verificou‐se que o melhor sistema será aquele constituído de painéis OSB (Oriented Strand
Board), visando o impacto ambiental reduzido devido a não utilização de árvores adultas na
sua fabricação bem como de utilizar matéria‐prima proveniente de florestas geridas de forma
sustentável. O aglomerado de partículas de madeiras longas e orientadas (OSB) vem sendo o
desenvolvimento mais importante da indústria dos derivados de madeira nos últimos anos
(Vaghetti et al., 2013).
d) Impermeabilizantes ecológicos e tintas de terra (Fig. 3b): pretende‐se deixar a alvenaria
em tijolos à vista, e, para isso, as paredes irão necessitar de impermeabilizantes e tintas
ecológicas. As tintas de terra são feitas em 15 tonalidades, um resultado da mistura de terras
com diferentes cores, sendo seu principal componente a terra crua. O impermeabilizante
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ecológico é um produto desenvolvido com alta resistência, o seu filme forma uma película
brilhante e lisa, evitando a formação de limo, a penetração de umidade e o acúmulo de sujeira
(Vaghetti et al., 2013).

a)

b)

Figura 3: a) Forro de OSB ; b) Tintas de Terra Crua.

e) Piso de PVC (Fig. 4a): produzido com 70% de pvc reciclado, simples de limpar e manter,
confortável e durável (Vaghetti et al., 2013).
f) Esquadrias de Madeira (Fig. 4b): feitas com Eucalyptus grandis, espécie que cresce em 15
anos, em vez dos 50‐70 típico de espécies semelhantes. Seu plantio é feito de forma a
conservar a biodiversidade nativa (Vaghetti et al., 2013).

a)

b)

Figura 4: a) Piso de PVC reciclado; b) Esquadrias de Madeira.

3.3

Soluções Sustentáveis previstas

Entre as soluções sustentáveis estudadas, as principais que serão aplicadas no protótipo são as
seguintes:
a) Aproveitamento da água da chuva (Fig. 5a) e águas cinzas (Fig. 5b): será construído um
conjunto de dispositivos, constituído de reservatórios, encanamento, filtros e calhas para que
seja possível fazer a reserva da água da chuva para aproveitamento especialmente no vaso
sanitário, na irrigação dos jardins e na lavagem de calçadas e demais utilizações externas, bem
como um sistema de aproveitamento das águas cinzas da pia e chuveiro do banheiro, além
da máquina de lavar roupas da lavanderia (Vaghetti et al., 2013).
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a)

b)

Figura 5: a) Aproveitamento da água da chuva; b) Aproveitamento das águas cinzas.

b) Aproveitamento da Energia Solar: para o aquecimento solar da água (Fig. 6a), será
construído um sistema, a partir da instalação de um aquecedor solar de baixo custo,
composto principalmente por placas de forro modular de PVC, denominadas de alveolares,
que permita o aproveitamento de água quente para o banho, reduzindo sensivelmente o
consumo de energia elétrica da casa. Para a geração de energia elétrica da casa será utilizado
um sistema por meio de painéis fotovoltaicos (Fig. 6b), produzindo assim uma energia limpa
e gratuita. (Vaghetti et al., 2013).

a)

b)

Figura 6: a) Aquecimento solar da água; b) Aproveitamento solar para geração da energia elétrica.

c) Aproveitamento do vento (Fig. 7a): uma forma considerada pelo grupo foi a utilização do
vento para a geração de energia, mas esse processo para uma casa popular ficaria inviável do
ponto de vista financeiro. O maior aproveitamento do vento no protótipo é uma boa
disposição de entradas e saídas de ar, ou seja, uma boa ventilação interna da casa, que no
verão possa aliviar o calor e no inverno possa ventilar e manter internamente a temperatura
amena (Vaghetti et al., 2013).
d) Vegetação (Fig. 7b): uso da vegetação para criar um melhor micro‐clima através de
vegetação caducifólia (plantas que perdem suas folhas, geralmente nos meses mais frios e
sem chuva). Essa solução sustentável quando bem planejada, é um recurso que a natureza
dispõe para oferecer um importante equilíbrio térmico entre as paredes externas e telhado
da casa com o interior da mesma. Sendo assim, o grupo pensou em vegetação trepadeira
(como, por exemplo, falsa‐vinha, unha de gato, etc.) nas paredes norte e oeste da casa
(Vaghetti et al., 2013).
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a)

b)

Figura 7: a) Aproveitamento da ventilação cruzada; b) Aproveitamento da vegetação nas paredes norte e oeste.

3.4

Processo Construtivo do Protótipo

O protótipo da Casa Popular Eficiente teve início em fevereiro de 2012, com a execução das
estacas e vigas de fundação em concreto armado (Fig. 8a). O processo construtivo das paredes
foi feito com tecnologia de alvenaria estrutural com tijolos de solo cimento (Fig. 8b). A
Figura
8a mostra uma vista interna com a disposição das tubulações hidráulica e elétrica vertical nos
furos dos tijolos vazados. Na Figura 9b pode‐se observar a localização das aberturas para
ventilação cruzada e o espaço entre o forro e o telhado, localizado nos quartos da frente e dos
fundos da residência.
A Figura 9a mostra uma vista externa da casa com as esquadrias de madeira colocadas e também
a coluna hidráulica com os reservatórios d’água. A Figura 10b mostra uma vista frontal do
protótipo concluído.

a

b)

Figura 8: a) Vigas de fundação; b) Primeira fiada de alvenaria de solo cimento.

a)

b)

Figura 9: a) Tubulações hidráulica e elétrica no interior das paredes; b) Aberturas para ventilação cruzada.
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b)

a)

Figura 10: a) Esquadrias e reservatórios de água; b) Casa Popular Eficiente concluída.

4

AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO

Dentro das metas da pesquisa, está a avaliação do comportamento físico e mecânico dos
materiais utilizados no protótipo, através de ensaios nos laboratórios do Centro de Tecnologia,
bem como uma análise de desempenho ao longo do tempo das soluções sustentáveis, como a
eficiência térmica e energética do aquecedor solar da água para o banho, o aproveitamento das
águas da chuva para o vaso sanitário e outros fins, a vegetação e a ventilação cruzada como
forma de conforto térmico da residência e o tratamento e aproveitamento das águas cinzas do
banheiro e da máquina de lavar roupas.
Nos primeiros resultados da avaliação acústica 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. No entanto, essa
classificação, 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.
Com base nas primeiras análises de desempenho térmico pelo método simplificado observou‐
se que a edificação atende às especificações regidas pela NBR 15575, tanto com relação à
transmitância térmica quanto com relação à capacidade térmica e às aberturas de ventilação.
Avaliando o desempenho térmico da construção pelo método de medição, observou‐se que a
residência obteve um nível intermediário de desempenho térmico, nível também obtido por
todos os ambientes analisados.
Após as avaliações iniciais de desempenho da materialidade e das soluções sustentáveis do
protótipo, pretende‐se fazer ao longo dos primeiros anos de utilização da moradia, uma
Avaliação Pós Ocupação (APO), incluindo além dos ensaios mencionados, análises de conforto
dos usuários da residência. A pesquisa visa também a transferência para a comunidade de Santa
Maria e região, da tecnologia construtiva com tijolos de solo cimento.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de iniciação científica que está sendo desenvolvida pelo grupo GEPETECS e relatada
nesse artigo mostrou ser possível envolver e atrair pessoas e diversos segmentos da construção
para um tema científico de grande importância social e ambiental.
Sabidamente a humanidade precisa urgentemente focar seus olhares para as mudanças
climáticas que estão ocorrendo ano a ano no planeta Terra e certamente que as edificações
desempenham papel importantíssimo nesse contexto, devido ao alto grau de emissões de gases‐
estufa que são gerados quando do processo de construção, desde seu início na obtenção de
matéria prima e fabricação dos materiais, passando pelo transporte do mesmo, até o
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acabamento final dessa edificação. Somente dessa forma e através da conscientização das
pessoas envolvidas nesse processo será possível proporcionar as futuras gerações melhores
condições de vida.
Assim, a pesquisa contribui eficazmente para despertar nos profissionais engenheiros e
arquitetos a necessidade de olhar diferente para o ato de criar e inovar, pensando agora na
“arquitetura e engenharia sustentáveis”, o que ela proporciona para as gerações futuras e a
qualidade de vida no Planeta Terra.
Ao mesmo tempo, a pesquisa configura‐se numa iniciativa importante do ponto de vista de
perspectivas para construções de casas populares que realmente levem em consideração
aspectos relacionados à sustentabilidade e a preservação do ambiente.
Sendo assim, pretende‐se, a partir do estudo de desempenho satisfatório do protótipo, construir
uma Vila Ecológica em uma área de interesse social no município de Santa Maria, contando com
a parceria entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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ABSTRACT: Is presented a method for simultaneously estimating the potential uptake and solar,
residential buildings with the urban area of Concepción‐Chile. This is based on analyzing
physical, solar and technological potential from urban building typologies. Through cartographic
databases, aerial photos, housing models and dynamic simulations, which are recorded in (SIG)
estimates were determined typology. Maps have also been developed energy consumption of
electricity, water and heating warms health surveys from users of home energy costs. With the
land consumption and existing buildings which contribute differentials between demand and
power generation are analyzed, which allows to estimate the capacity of systems that could
have extended the types of housing, buildings of medium and high altitudes. And simultaneously
determine the energy self‐sufficiency capacity has the urban area.
Keywords: Solar potential, typology building, solar energy.
RESUMEN: Se presenta una metodología para estimar simultáneamente el potencial, captación
y generación solar, que tienen las edificaciones residenciales el área urbana de Concepción‐
Chile. Se analiza el potencial físico, solar y tecnológico a partir tipologías de edificaciones
urbanas. A través de bases cartográficas, fotos aéreas, modelos habitacionales y simulaciones
dinámicas, que son registrados en (SIG), se determinaron estimaciones según tipologías.
También se han desarrollado mapas de consumos energéticos de electricidad, agua caliente
sanitaria y calefacción según encuestas a usuarios de gastos energéticos domiciliarios. Con el
catastro de consumos y edificaciones existentes se analizan los diferenciales que concurren
entre demanda y generación energética, los cuales permiten estimar la capacidad de sistemas
que pudiese tener las tipologías de vivienda extendida, edificios de mediana y gran altura. Y a la
vez determinar la capacidad autoabastecimiento energético que posee el área urbana.
Palabras claves: Potencial solar, tipología de edificación, energía solar.
1

INTRODUCCION

Con la creciente demanda energética mundial se hace necesario generar una transición en las
fuentes de generación energética, pasando desde las fuentes fósiles, como el gas, petróleo, leña,
energías limpias y natural como es la energía del Sol. Es importante analizar el sector residencial
el 45% de la energía generada a nivel mundial, es utilizada para calentar, refrigerar, iluminar y
ventilar edificios ya que esta demanda energética se traduce a un 50% del calentamiento
mundial.
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En países en vías de desarrollo como Chile, la implementación de sistemas de captación solar
aún tiene limitaciones como alto costo inicial de los sistemas solares, altos periodos de
recuperación per cápita para vivienda, desconocimiento de la tecnología y sus beneficios
además de falta de conocimiento de potencial urbano a escala urbana y a escala barrial.
En países desarrollados, autores como (Agugiaro et al., 2012)(Alexander, Smith‐Voysey, Jarvis,
& Tansey, 2009)(Jakubiec & Reinhart, 2013)(Lukač, Žlaus, Seme, Žalik, & Štumberger, 2013) han
estudiado la predicciones de generación energética solar a nivel urbano usando metodologías
a partir de datos Lidar que generan elaborados modelos 3D de la ciudad y que posteriormente
son analizados con complejos software que requieren un alto nivel de conocimiento
computacional además de elevados recursos económicos. Situación que no pueden suplir
ciudades intermedias en países en vías de desarrollo.
Considerando que el entorno construido de las ciudades tiene singularidades pero también
tiene patrones de edificación, es posible categorizar la ciudad mediante edificaciones
representativas. En base a esto se propuso realizar un estudio del potencial energético
fotovoltaico y térmico a escala urbana pero a partir de tipologías de edificación representativas
de la ciudad. De esta manera, es fácil y manejable estimar el consumo, radiación incidente y
cálculos de sistemas solares a instalar. Así entendiendo las partes es posible entender la
totalidad.
A partir de los resultados obtenidos por tipologías y dependiendo de la posición en la ciudad en
el cual estén ubicados, es posible estimar a nivel urbano la cantidad de energía que podría
aportar el sector residencial.
2
2.1

MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología

Tipología

Cubierta
útil

Consumo

Radiación
incidente

Número de
paneles

Ahorros

Ilustración 1. Metodología

Para estimar la capacidad de instalaciones solares en edificaciones residenciales se
determinaron tipologías de edificación a las cuales se les estimó el área de cubierta útil,
consumos promedios (electricidad, ACS y calefacción) y radiación incidente dependiendo de la
posición dentro de la ciudad. Se presentan 3 niveles de potencial o radiación solar (alto, medio
y baja), estos son el resultado del cruce de porcentaje de sombras según topografía y
edificaciones vecinas. Para determinar los niveles de obstrucción solar arrojada por la topografía
circundante de la comuna de concepción, se desarrolló una rutina que simula radiaciones para
las diferentes inclinaciones y orientaciones promedios, y posteriormente se referenció en
ARCVIEW 10.0 a partir de un Modelo Digital de Terreno de pixel 5 x 5 m. Los niveles de radiación
por edificaciones vecina se calcularon por manzana representativa según la agrupación de
tipologías. Se modelaron y analizaron 6 manzanas representativas el código de simulación
urbana URBES. Ambos porcentajes se cruzaron y se posicionaron se la ciudad, llegando a 3
niveles de radiación (Alto, medio y bajo). Las zonas de alto potencial son áreas de tipologías de
edificación homogéneas y además no presentan obstrucciones por cerros (topografía), estos
tienen un rango de sombra hasta un 30%, la radiación media que se usó es 1617 KWh/año. El
potencial solar medio lo presentan zonas con algún tipo de obstrucción, ya sea por topografía o
edificaciones vecinas, tienen un rango de sombras entre 3% y 11%, una media de radiación de
1587 KWh/año. Y las zonas de potencial bajo son zonas que presentan ambos niveles de
obstrucción solar, por lo tanto tiene mayor porcentaje de sombras y menor captación solar,
tienen un porcentaje de sombra mayor a 11%, y una radiación media de 1451 KWh/año. A partir
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de estas variables se les estima la capacidad que tiene la tipología para soportar sistemas de
captación solar y potenciales ahorros al autoabastecer su propia demanda.
2.2

Área de estudio

Se analiza el sector residencial del área urbana de la comuna de Concepción, ubicada en el centro
sur de Chile, a 36º 46’ 22” S de latitud y 73º 03’47” O de longitud. Está a los pies de la cordillera
de la costa, en la ribera norte del rio Biobío y planicies litorales del Océano Pacífico, con una altura
de 12 msnm. Se emplaza en una geomorfología irregular, con colinas, quebradas y depresiones.
Su clima es templado marítimo con influencia mediterránea y cuatro marcadas estaciones. La
temperatura media anual es de 9,1ºC y la máxima es de 20ºC. En verano en promedio la
temperatura es de 17ºC y en invierno es de 8º (Meteochile, 2013) .Según el Censo del año 2002
la Comuna de Concepción contaba con 216.021 habitantes (INE, 2002) con una superficie
urbanizada de 2.102 ha., con una densidad habitacional de 103 hab/ha. El área residencial
construida representa 76,4% del total de la superficie comunal. Esta comuna se inscribe en la
segunda área intercomunal más grande de Chile: Metrópolis de Concepción. La ciudad se
caracteriza por ser el centro administrativo y comercial de esta metrópolis. El área central
presenta mayoritariamente edificaciones de servicios mientras que en la periferia se ubican las
edificaciones residenciales. Al ser una ciudad intermedia esta cuenta con una mayor gama de
tipologías y agrupaciones de edificación representativas, lo mismo sucede con la morfología
topográfica. Porque lo que esta metodología y supuestos pudiesen ser replicable a otras
ciudades.
3

TIPOLOGIAS DE EDIFICACION

Ilustración 2. Vista peatonal de tipología de edificación representativa (Imagen Google Street) y trama urbana (Vista
aérea google earth) en la que se inserta.
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Se identificaron 4 tipologías básicas, de acuerdo a su morfología arquitectónica. Al analizarlas
dentro de la ciudad se encontraron diferencias de acuerdo a densidad, tipo de agrupación, año
de construcción, altura, etc.
Esto que originó que las tipologías básicas se dividieran en 2. Por lo tanto se identificaron
finalmente 8 tipologías residenciales. Estas se denominan con un código de dos dígitos (TX‐X), el
primero está compuesto por la tipología básica y el segundo corresponde a la división, también
se explica en la Tabla 1.
A partir de la Ilustración 1 se describen las principales características de cada edificación
representativa, asumiendo como tipología, las edificaciones con características morfológicas
similares, pero con superficie construida variable:
 la tipología 1‐1 son las viviendas mayores a 140 m2 de 1 a 4 pisos más buhardilla, de alta
densidad, se ubican en el centro de la ciudad. En su mayoría son viviendas pareadas o ais‐
ladas con reducido metraje predial. Las techumbres son a dos aguas con bajo porcentaje
de inclinación;
 la tipología 1‐2 se desprende de las viviendas mayores a 140 m2 de 1 a 4 pisos más buhar‐
dilla, pero de baja densidad, se ubican en la periferia del área urbana, coinciden con zonas
de estratos económicos altos. Estas se inscriben en trama urbana irregular, son edificacio‐
nes aisladas y únicas. Tiene techumbres complejas;
 la tipología 2‐1 es el resultado de las viviendas menores a 140 m2, construidas posterior al
2006, no superan los 2 pisos, son edificaciones repetitivas, pertenecen a conjuntos inmobi‐
liarios o condominios, se ubican en la periferia. Son edificaciones aisladas o pareadas. Las
techumbres presentan ángulos pronunciados;
 la tipología 2‐2 son viviendas 140 m2, construidas previo al 2006, en su mayoría pertene‐
cientes a un conjunto mayor de viviendas. Son pareadas. Los ángulos de las techumbres son
más planas y a dos aguas;
 la tipología 3‐1 son edificaciones colectivas o bloques residenciales de 3 a 5 pisos, edifica‐
ciones únicas, en su mayoría se encuentran en la trama central de la ciudad, son bloques
pareados o continuos, con techumbres en su mayoría plana;
 la tipología 3‐2 son bloques residenciales de 3 a 5 pisos, por lo general se trata de conjuntos
de bloques repetitivos, aislados, de baja densidad y se encuentran en su mayoría se en‐
cuentran fuera centro de la ciudad;
 la tipología 4‐1 son edificios residenciales de 6 a 10 pisos;
 la tipología 4‐2 corresponde a las edificaciones mayores a 11 pisos o llamadas comúnmente
torres.
3.1

Catastro de tipologías

La Tabla 1 describe el catastro de cada tipología en la ciudad de Concepción. Se advierte que el
64% del campo residencial corresponde a edificaciones que forman parte de conjuntos
residenciales o barrios sociales construidos anteriores al año 2006 (T2‐2), el 16% de las
edificaciones corresponde a edificaciones de conjuntos residenciales construidas después del
2006 (T2‐1). Y el 13% de edificaciones unifamiliares de tipologías con mayor densidad (T1‐2).
Se observa que la mayor parte de los residentes (31%) habitan edificaciones que forman parte
de conjuntos residenciales construidas anterior al año 2006 (T2‐2), mientras que un 17% habitan
en viviendas de mayor densidad, porcentaje similar de personas viven en edificios de
departamentos mayor a 10 niveles (T4‐2).
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Tabla 1. Catastro de tipologías.

Tipologías

Agrupación

Tipología 1 Vi‐
vienda Unifa‐
miliar particu‐
lares

Mayor densi‐
dad
Menor densi‐
dad
Construidas >
Tipología 2
año 2006
Conjuntos resi‐
Construidas <
denciales
año 2006
Tipología 3
Conjunto de
Bloque de De‐ bloques
partamentos
Aislados y úni‐
(30‐100
cos
viv/ha)
Tipología 4
6 ‐ 10 Niveles
Edificio de De‐
partamentos
> 10 Niveles
(30‐100
viv/ha)

3.2

Simbolo‐
gía

Superficie. pro‐
medio por tipo‐
logía [m2]

Superficie
Unidades re‐
construida
sidenciales
total [m2]

Cantidad
de perso‐
nas

T1‐1

210

4,223

205,800

13,720

T1‐2

200

979

844,605

56,307

T2‐1

86

5,155

443,436

29,562

T2‐2

75

20,246

1,557,839

103,855

T3‐1

60

10,139

572,259

38,150

T3‐2

95

2,525

217,549

14,503

T4‐1

75

4,139

355,161

23,677

T4‐2

60

15,903

786,385

52,425

Identificación de tipologías en la ciudad

La ilustración 3 muestra la distribución de tipologías en la ciudad. A simple vista se aprecia una
mayor extensión de T2‐2. Se observa que el área central es una zona heterogénea en tipologías
concentra T1‐1, T2‐2, T3‐2, T4‐1, T4‐2, además de servicios (lotes en blanco), que como
consecuencia, las tipologías presentan mayor variabilidad de alturas y mayor porcentaje de
sombra. A diferencia de las zonas homogéneas que se observan en la periferia, donde se forman
aglomeraciones de tipologías únicas. Pero por otro lado estas zonas homogéneas presentan
obstrucciones solares por topografía.

Ilustración 3. Identificación de tipologías de edificación por lote.

4

CONSUMO ESTIMADO

Para determinar la energía generada que aportaría la instalación de sistemas solares sobre las
cubiertas, se hace necesario estimar el consumo de la ciudad. La Ilustración 4 muestra las
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proporciones de consumos estimados según destino. Estos asumen Calefacción, ACS y
electricidad. Se obtuvieron a partir de un cálculo simplificado, dependiendo de los m2
construidos por un estimado de uso. En el caso de la residencia estimó 190 kWh/m2 año, los
servicios 132 KWh/m2 año y hospitales 617 KWh/m2 año. Se observa que el sector residencial
consumo un 60% del total de la ciudad en menor cantidad comercio, educación y salud. Debido
a este resultado es necesario estudiar la autogeneración de energía doméstica.

1%
3%

0%
1%

0%

HABITACIONAL

3%

5%

SALUD
ALMACENAJE

1%
6%

0%

COMERCIO
CULTO

9%
2%

63%

6%

DEPORTE
EDUCACIÓN

Ilustración 4. Consumo según uso en Concepción.

5

CAPACIDAD DE INSTALACIONES SOLARES POR TIPOLOGIA

Se estima por unidad residencial la capacidad de instalación (número de paneles, según modelos
disponibles en el mercado Chileno) de cada tipología, según área útil de cubierta y nivel de
radiación. La Tabla 2 muestra la cantidad de paneles estimados que alcanzan hasta suplir el 50%
de ACS (que es el límite sugerido por la capacidad térmica estacional) y un 80% del consumo de
electricidad. También se muestran rangos medio de generación de energía que pudiese
generarse al instalar dichos sistemas. Se observa que las tipologías que tienen mayor capacidad
de captación y producción energética son las viviendas de menor densidad, en cambio las
unidades residenciales pertenecientes a bloques y torres (T3 y T4) poseen menor producción
porque tienen menor capacidad de captación, para estos se proponen sistemas de generación
Térmica en forma colectiva.
Tabla 2. Rangos de paneles y energía generada según tipología.

Tipologías
T1‐1
T1‐2
T2‐1
T2‐2
T3‐1
T3‐2
T4‐1
T4‐2

N° de edifica‐
ciones por ti‐
pología
4,223
979
5,155
20,246
627
326
142
112

Capacidad pa‐
neles térmicos
1‐2
1‐2
1‐2
1‐2
0‐1
0‐1
0‐1
0‐1

Rangos energía tér‐
mica generada
(kwh/m2 año)
1140‐2280
1200‐2280
7600‐2180
7600‐2181
1140‐1200
1140‐1200
1140‐1201
950‐1140

Capacidad de
paneles foto‐
voltaicos
8‐50
8‐50
6‐18
6‐18
4‐20
2‐15
5‐6
0‐2

Energía eléc‐
trica generada
(kwh/m2 año)
1198‐7988
1198‐7989
998‐2796
998‐2797
597‐3227
364‐2341
832‐1011
0‐390

Al analizar las 24 combinaciones resultantes de las 8 tipologías de edificación con tres niveles
de radiación (alta, media y baja), se obtienen los resultados expresados en la Tabla 3. Se advierte
que la mayor área de captación la poseen las edificaciones unifamiliares y tiene altos niveles de
captación, por lo que se recomienda la instalación de sistemas para autogenerar su propia
energía. Estas corresponden a viviendas anteriores al 2006 que se ubican en la peri centro
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urbano de la ciudad de concepción, donde no reciben sombras por la topografía circundante y
conforman barrios de alturas homogéneos.
Tabla 3. Generación energética según tipología y nivel de radiación.

6

Tipologías

Nivel radiación

T1‐1
T1‐1
T1‐1
T1‐2
T1‐2
T1‐2
T2‐1
T2‐1
T2‐1
T2‐2
T2‐2
T2‐2
T3‐1
T3‐1
T3‐1
T3‐2
T3‐2
T3‐2
T4‐1
T4‐1
T4‐1
T4‐2
T4‐2
T4‐2
Total

alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja
alta
media
baja

Unidades de edifica‐
Área cubierta (m2)
ciones
2,746
1,107
562
462
140
480
3,490
283
125
11,881
5,220
3,587
627
0
0
0
326
0
36
85
21
34
63
13
31,288

411,338
165,086
84,035
68,433
19,394
73,775
158,880
15,416
6,848
692,394
322,857
212,401
1,821
0
0
0
45,247
0
15,366
21,711
8,052
16,763
26,758
6,283
2,372,858

Energía eléctrica
generada
(MWh/m2 año)
16,428.8
6,593.5
3,356.3
2,733.2
774.6
2,946.6
6,345.7
615.7
273.5
27,654.1
12,894.9
8,483.3
7.3
0.0
0.0
0.0
182.5
0.0
26.6
114.0
12.4
1.0
14.5
22.2
89,480.7

RESULTADOS Y CONCLUSION

En la distribución de las tipologías en la ciudad de Concepción, se advierten dos áreas relevantes;
por un lado una zona heterogénea, situada en el centro histórico de la ciudad, compuesta varias
tipologías combinadas, y un perímetro homogéneo con sub‐zonas de tipologías homogéneas.
En el área residencial el 90 % corresponde a viviendas unifamiliares (T1 y T2), y el 10% restante
son bloques (T3) y torres (T4). Por su capacidad de recolección solar en techumbres, las viviendas
unifamiliares pueden aportar un 98% del total de la energía total generada, porque tienen mayor
área de captación, además de estar situados en lugares de alta y media radiación. Igualmente
todas las tipologías de edificación son capaces de abastecer alrededor del 50% de su consumo
energía para agua caliente sanitaria (ACS). En el aporte para otros consumos energéticos se
presentan diferencias sustanciales entre tipologías.
A escala de ciudad se estima que la energía eléctrica generada por todas las tipologías
residenciales cubre 80% del consumo local.
Se observa que en las torres y bloques, en algunos casos no alcanzan a cubrir el 50% de su
demanda térmica (ACS), debido a que no disponen de suficiente área útil de cubierta. Para que
este tipo de edificaciones suplan mayormente, se pueden considerar otras áreas de captación
solar como fachadas.
En general se concluye que la variedad de tipologías residenciales existentes poseen
capacidades relevantes, pero diferenciadas. Con un predominio en superficie y captación de las
viviendas unifamiliares de la periferia urbana, pero también con posibilidades parciales en los
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edificios habitacionales centrales. Sugiriendo instalaciones posibles para las distintas
morfologías, que se pretenden dar a conocer a la población en un sistema de consulta en línea
para promover la utilización de sistemas renovables domésticos.
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ABSTRACT: This paper presents an analysis of the efficiency of the wet recycling process involv‐
ing pre‐sorting of mixed construction waste, controlling the particle size of the recycled material
by washing spiral classifier for removal of fines < 0.075 mm and the final homogenization
through pilot equipment designed by first author to reduce the variability of washed recycled
sand to be used in mortar plastering. The paper analyzed the characteristics of the recycled
sands and mortars through physical and mechanical methods. Plasterings were produced on
substrates of concrete blocks and ceramic bricks and their performance as visual control of
cracks and the tensile bond strength were analyzed. As a main conclusion, it was confirmed the
efficiency of the wet process spiral classifier and the formation of homogenization piles of
washed recycled sand to promote the quality of plasterings.
Keywords: washed recycled sand, mortar, homogenization, plastering, spiral classifier.
RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise da eficiência do processo de reciclagem via
úmida que envolveu a triagem de resíduos mistos de construção, o controle granulométrico do
material reciclado através de lavagem em classificador espiral para remoção de finos < 0,075
mm e a sua homogeneização em equipamento piloto projetado pelo autor principal para a
redução da variabilidade da areia reciclada lavada a ser usada em argamassas de revestimento.
O trabalho analisou as características das areias recicladas e das argamassas através dos
métodos físicos e mecânicos. Foram produzidos revestimentos de argamassas em substratos de
blocos de concreto e de tijolos cerâmicos maciços e foram analisados seus desempenhos quanto
o controle visual de fissuras e a resistência de aderência à tração. Como conclusão principal,
confirmou‐se a eficiência do processo via úmida em classificador espiral e a formação de pilhas
de homogeneização de areia reciclada lavada para promover a qualidade de argamassas de
revestimento.
Palavras‐chave: areia reciclada lavada, argamassa, homogeneização, revestimento, classificador
espiral.
1 INTRODUÇÃO
Devido ao elevado volume de resíduo de construção gerado em todo o país, torna‐se
extremamente necessário reciclar os resíduos gerados, em especial aqueles de natureza
mineral, tanto pelo problema ambiental que causam desde a sua extração até a deposição como
entulho, quanto por ser uma forma de prolongar o ciclo de vida das matérias primas.
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No tocante ao estudo das argamassas de revestimento de paredes e tetos com areias recicladas
de resíduos de construção e demolição (RCD), Miranda (2000) estudou areias recicladas com
alto teor de finos e artificialmente produzidas em laboratório, por misturas com teores
controlados de reciclados cominuídos de blocos cerâmicos, de argamassa mista comum e de
blocos de concreto, e avaliou o desempenho de nove diferentes revestimentos feitos com suas
argamassas, quanto à fissuração, aderência ao substrato, absorção capilar e choque térmico,
confirmando o efeito danoso de excesso de finos menores que 0,075 mm no desempenho dos
revestimentos (Miranda, 2000; Miranda & Selmo, 2005).
Para esta finalidade de aplicação, o principal desafio técnico que surge diz respeito à natureza
mista e variada do RCD. No caso de argamassas de revestimento, pode comprometer seu
desempenho e a durabilidade, sendo que apenas argamassas de assentamento de alvenarias de
vedação são factíveis de produção com areias recicladas por processo convencional via seca,
que é o adotado nas usinas brasileiras e em muitas no estrangeiro.
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo experimental realizado em usina de recicla‐
gem de resíduos da construção civil classe A, de pequeno porte, com vistas a contribuir para o
desenvolvimento de processos de reciclagem via úmida, e para o progressivo avanço em técni‐
cas e procedimentos, para a homogeneidade e o controle de qualidade de areias recicladas de
natureza mista para argamassas não estruturais. A ênfase foi dada na análise de desempenho
das areias recicladas e suas argamassas em revestimentos de paredes.
2 PROGRAMA EXPERIMENTAL
2.1 Materiais utilizados
As amostras utilizadas nesta pesquisa foram obtidas através de uma parceria com a usina de
reciclagem Irmãos Preto Ltda., localizada no município de Socorro/SP, Brasil. Trata‐se de uma
usina de pequeno porte, com capacidade de produção de 2,5 m3/h. O resíduo de construção
local é predominantemente cerâmico e possui solo na composição.
Com exceção de um painel produzido com cimento, cal e areia natural, todos os demais painéis
foram produzidos usando‐se apenas as amostras de areia reciclada lavada e homogeneizada de
RCD como agregado miúdo na composição das argamassas. As amostras de areia reciclada
utilizadas foram identificadas e obtidas da seguinte forma:


Amostras NL, numeradas de S1‐NL a S25‐NL, de areias recicladas com elevado teor de finos
e não lavadas, obtidas por processo usual de reciclagem: foram formadas pela coleta de
amostras de areia reciclada média (obtidas pela britagem do RCD e peneiramento na tela
2,4 mm). Para estas amostras são apresentados apenas os resultados de variabilidade (Ta‐
bela 4);



Amostras LU, identificadas de S52 LU a S81 LU, de areias recicladas lavadas e homogeneiza‐
das: eram obtidas a partir de amostras NL, submetidas a processo adicional de lavagem e
corte granulométrico em classificador espiral e ainda a um processo de homogeneização em
equipamento desenvolvido pelo autor principal.

O cimento CP III 32 RS foi usado como aglomerante principal que foi caracterizado no laboratório
do CPqDCC e no laboratório do LCT da Escola Politécnica da USP. A cal hidratada CH III como
alternativa de adição plastificante das argamassas em lugar dos finos da areia reciclada, com a
vantagem de poder contribuir com um importante efeito aglomerante adicional para o
desempenho das argamassas e revestimentos.
Duas alvenarias com características superficiais e de sucção bem distintas foram usadas: a)
tijolos cerâmicos maciços; b) blocos de concreto de vedação de 4 MPa.
Foi adotado um procedimento simplificado de homogeneização da areia reciclada lavada, cuja
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eficiência é desconhecida e que foi testada neste trabalho, como descrito seguir:


as caçambas de RCD eram despejadas de forma aleatória, sem ser feita a classificação visual,
mas apenas a remoção manual de resíduos de classes B, C e D;



o RCD era então reciclado sendo que, após a moagem no moinho de martelos e peneira‐
mento em tela de 1,2 mm, o material foi lavado em um classificador espiral com as seguintes
especificações: rosca de 20 cm de diâmetro e 25 rpm, comprimento de 3,40 m e inclinação
de 24o. Foi escolhida a areia reciclada proveniente da moagem no moinho de martelos para
lavagem e homogeneização por considerar que esta era proveniente de um RCD mais limpo;



após a lavagem, o material caía no homogeneizador piloto e que, com seu movimento radial,
descarregava a areia reciclada em camadas, formando uma pilha com as seguintes caracte‐
rísticas: 3 m de comprimento, 1 m de altura, base média de 1,3 m, número de camadas
aproximadamente igual a 1900. Foram formadas 10 pilhas cônicas de agregados reciclados
lavados, cada uma com cerca de 2 m3 de material;



após a formação de uma pilha, eram retiradas 3 amostras de aproximadamente 60 kg para
realização dos ensaios de caracterização, que correspondiam a 3 seções transversais da pi‐
lha, do lado esquerdo, centro e direito, descartando‐se as extremidades. Estas amostras fo‐
ram identificadas em número seqüencial de S52 LU (Pilha 3) até S81 LU (Pilha 12). Depois
era retirada uma amostra de 150 kg para produção de argamassas;



após a obtenção da amostra representativa de cada pilha, o material restante era removido
e iniciava‐se a formação de uma nova pilha.

2.2 Caracterização das amostras de areia reciclada
As amostras de areias recicladas foram caracterizadas conforme as seguintes propriedades:
distribuição granulométrica (NM248), teor de finos < 0,075 mm (NM46), massa específica
(picnômetro de hélio), massa unitária seca (NBR 7251), módulo de elascidade dinâmico,
absorção de água (NM 30), sais e sulfatos solúveis (NBR 9917).
2.3 Proporção de mistura e caracterização das argamassas
O procedimento de mistura das argamassas foi o seguinte: adicionar a água na argamassadeira,
areia reciclada e bater por 30 segundos, descansar por 9,5 minutos, adicionar o cimento (e a cal,
quando for o caso) e bater por 2 minutos.
O descanso inicial por 10 minutos foi para permitir a absorção de água pela areia reciclada
(Miranda, 2000). Após 10 minutos o entulho cerâmico, de absorção mais crítica, já havia
absorvido cerca de 96% da sua capacidade total de absorção de água. Em função desta elevada
absorção de água é que surgiu a necessidade, em alguns casos, de avaliar a influência da relação
água/cimento de duas diferentes formas: água/cimento total e água/cimento efetiva
(descontando a parcela de água que é absorvida pelo agregado).
A proporção de mistura das argamassas foi definida com base no traço utilizado por Miranda
(2000), que foi de 1:8 em massa seca. Entretanto, como aqui a amostra foi lavada, foi utilzada
cal para prover a argamassa de plasticidade suficiente para aplicação. Sendo assim, a proporção
final de dosagem foi 1:1:8 (cimento, cal e areia, massa seca).
Definida a proporção de mistura, foram realizados ensaios em laboratório para determinação
das propriedades no estado fresco e endurecido: consistência (NBR 13276), densidade de massa
fresca, endurecida e teor de ar incorporado (NBR 13278), consumo de cimento por m³,
resistência à tração na flxão e à compressão (EN1015‐part 11), retração por secgaem (NBR 8490)
e absorção capilar.
Os corpos de prova para todos os ensaios mecânicos de uma mesma argamassa foram moldados
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de uma mesma porção de mistura, com dimensões de 4 x 4 x 16 cm. Da moldagem até 7 dias de
idade, todos os corpos de prova foram mantidos em câmara úmida, cuja umidade relativa
permaneceu acima de 95%, sendo que a desmoldagem dos corpos de prova foi realizada no
quarto dia para que se evitasse danificá‐los. De 7 dias até 21 dias, todos os corpos de prova eram
armazenados em câmara seca com umidade relativa de 46%  6% e temperatura de 26 ºC  5
ºC. Após 21 dias, os corpos de prova eram levados para a estufa, permanecendo até 28 dias,
para garantir que todos eles seriam ensaiados com 0% de umidade, uma vez que foi verificado
durante este trabalho que, após 14 dias na câmara seca, a umidade dos corpos de prova variava
de 2% a 9%.
A resistência à tração na flexão e à compressão foi medida aos 28 dias de idade. As medidas de
retração iniciaram nos corpos de prova saturados aos 7 dias até 63 dias na câmera seca.
Para o ensaio de absorção de água, os corpos de prova foram secos em estufa a 100ºC. A face
obtida do rompimento do corpo de prova à flexão foi nivelada para que então pudessem ser
medidos e pesados. Após, as faces laterais foram seladas com silicone e os corpos de prova
foram pesados novamente. A face nivelada foi mergulhada em uma bandeja com água (cujo
nível era mantido constante e igual a 1 cm) e então foram feitas as medidas da massa dos corpos
de prova nos tempos 1 minuto, 5, 10, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas e 24 horas.
O módulo de elasticidade dinâmico foi realizado em corpos de prova de 4 x 4 x 16 cm nas idades
de 16, 21 e 28 dias, usando o equipamento PUNDIT ‐ Portable Ultrasonic Non‐destructive Digital
Indicating Tester ‐ método de transmissão direta de propagação dos pulsos.
Após obtenção e caracterização das amostras, o material excedente foi utilizado para aplicação
dos revestimentos, que consistiu na aplicação de 10 amostras de areia como revestimentos,
uma de cada pilha com exceção da P6, mais uma de referência de areia natural, em um substrato
de bloco de concreto. O procedimento de mistura seguiu o utilizado para misturas das
argamassas em laboratório.
O controle de fissuração dos revestimentos foi realizado em termos de quantidade e
comprimento linear para as fissuras visíveis, por m2 de revestimento, até a idade de 3 meses.
A resistência de aderência à tração dos revestimentos foi caracterizada conforme a NBR
13528/95 em revestimentos escolhidos, na idade de 28 dias. Tomou‐se o cuidado de não realizar
ensaios sobre as juntas de assentamento das alvenarias, como recomendado por Carasek,
Scartezini (1999).
3 RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta um resumo dos resultados de caracterização das 10 pilhas de areia
reciclada, lavadas e homogeneizadas, sendo os valores de cada pilha obtidos pela média dos
resultados das 3 amostras formadoras de cada pilha.A lavagem em classificador espiral com a
formação de pilhas de homogeneização se mostrou muito eficiente na redução da variabilidade,
quando comparados aos resultados sem lavagem e homogeneização.
No caso das propriedades de absorção de água e teor de finos < 75 m, o emprego dessas duas
técnicas no processo de reciclagem retornaram resultados que podem ser considerados
excelentes. O processo de lavagem em classificador espiral conseguiu reduzir o valor máximo do
teor de finos < 75 m nas areias recicladas para 3,2%, bem inferior ao valor de 5% definido como
meta e aos valores definidos pelas normas NBR 15116/04 e prEN 13138/01.
Para a absorção de água dos agregados, foi obtida uma amplitude de variação de apenas 2,4%,
o que pode ser considerado um ótimo resultado.
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Tabela 1: Variabilidade das propriedades de 10 pilhas de areias recicladas produzidas na usina de Socorro/SP, com a
aplicação das técnicas de lavagem em classificador espiral e formação de pilhas de homogeneização.

Massa unitária

Massa
específica

Kg/m³
1148
1244
96
1188
34
2,9

Kg/m³
2598
2662
64
2629
17
0,6

Mínimo
Máximo
Amplitude
Média
DP total
CV total

Absorção de Teor de finos Módulo de
água (%)
finura
< 75 m
%
5,4
7,8
2,4
5,9
0,8
13

%
1,4
3,2
1,7
2,3
0,6
24

2,2
2,5
0,3
2,4
0,11
4,6

Teor de
sulfatos
solúveis
%
0,05
0,11
0,06
0,07
0,017
25

Em relação à variação dos resultados dentro de uma mesma pilha, os resultados da Figura 1 para
a absorção de água, por exemplo, mostram que esta variação é insignificante, mesmo tendo
algumas amostras de uma mesma pilha se distanciado mais de 1% no resultado, o que pode ter
ocorrido por variação no ensaio ou eventual imprecisão na coleta de sub‐amostras, como, por
exemplo, a não remoção de uma seção transversal completa da pilha. Resultados ainda
melhores de variação dentro da mesma pilha foram conseguidos para o teor de finos < 75 m.
Assim, pode‐se considerar que qualquer seção transversal da pilha foi bem representativa de
suas características.
9,0
8,5

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10 P11

P12

Absorção de água (%)

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0

LU
0
S8

8

LU

LU
S7

6
S7

4

LU

LU
S7

2
S7

0

LU

LU
S7

8

LU
S6

6
S6

4

LU

LU
S6

2
S6

0

LU

LU
S6

8

LU
S5

6

4

LU
S5

S5

S5

2

LU

4,5

Agregado

Figura 1: Resultados de absorção de água de todas as 30 sub‐amostras, sendo que cada 3 resultados se referem a
amostra representativa de uma pilha, no total das 10 formadas.

Comparativamente aos resultados obtidos sem lavagem e homogeneização, o teor médio de
sulfatos solúveis, máximo e a amplitude de variação diminuíram, provavelmente, como um
resultado positivo do processo de lavagem. Assim, os resultados dos ensaios químicos mostram
que todas as 10 amostras de areia reciclada lavada possuem um baixo teor de sulfatos solúveis
e sais solúveis totais, bem inferiores ao limite da NBR 15116/04. Pelos critérios do IGS ‐ Institut
für Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung München GmbH ‐ a maioria das amostras podem
ser classificadas como de Nível 1, com pequeno risco de danos.
A redução de variabilidade da relação água/cimento efetiva e da relação água / materiais secos
efetiva (Tabela 2) se deve à redução da variabilidade da absorção de água dos agregados,
obtendo‐se resultados satisfatórios.

2335

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

Tabela 2: Variabilidade das propriedades no estado fresco das argamassas feitas com 10 pilhas de homogeneização
de areia reciclada lavada em classificador espiral.
H efetivo
%
19,8
21,7
1,9
21,3
0,6
2,9

Mínimo
Máximo
Amplitude
Média
DP total
CV total

Relação a/c
Consistência
efetiva
kg/kg
1,98
2,17
0,19
2,13
0,06
2,9

Densidade de
massa fresca

Consumo de
cimento

Teor de ar
aprisionado

kg/m³
1733
1924
191
1850
62
3,4

kg/m³
138
153
15
147
5
3,4

%
2,6
12,3
9,7
6,6
3,2
48

mm
277
346
69
318
18
5,7

Teria sido possível manter a consistência das argamassas na amplitude de variação de 50 mm se
não fosse a pilha P8 com valor máximo de índice de consistência de 346 mm, sendo os
resultados de suas 3 sub‐amostras discrepantes na correlação entre o índice de consistência da
argamassa e a absorção de água do agregado. O valor discrepante de consistência da pilha P8
pode ser explicado pela influência de duas outras propriedades: baixo teor de finos < 75 m
(menor valor obtido, de 1,4%) e alto teor de ar aprisionado (valor máximo de 12%).
A Tabela 3 apresenta um resumo dos resultados de caracterização das argamassas no estado
endurecido. Comparando as amplitudes de variação dos resultados obtidos com as
especificações nacionais e internacionais, pode‐se afirmar que:


a resistência à compressão variou numa amplitude de 3 MPa, inferior ao definido pela prEN
998‐1/93;



a resistência à tração na flexão variou entre 0,39 e 0,79 MPa, dentro da classificação 1 da
MERUC e da NBR 13281/05 que especificam argamassas com resistência < 1,5 MPa;



o módulo de elasticidade variou entre 1,4 e 3 GPa, se enquadrando com folga na classifica‐
ção 1 da MERUC (< 5 GPa), ainda que os valores devam ser comparados com certa reserva,
uma vez que aqui o módulo foi determinado por ultrassom e na MERUC por ressonância;



a densidade de massa endurecida variou numa amplitude de apenas 175 kg/m³, bem infe‐
rior aos limites da MERUC de 400 kg/m³.

Tabela 3: Caracterização das argamassas no estado endurecido feitas com as 10 pilhas de areias recicladas produzidas
na usina de Socorro, com lavagem em classificador espiral e formação de pilhas de homogeneização.

Mínimo
Máximo
Amplitude
Média
DP total
CV total

Resistência à Resistência à
tração na
compressão
flexão
Mpa
MPa

Módulo de
elasticidade
dinâmico
GPa

Retração por Densidade de
secagem 30 massa
dias
endurecida
kg/m³
-6
10 mm/mm

kg/m² em 24 h

0,39
0,79
0,40
0,57
0,13
24

1,4
3,0
1,6
2,2
0,4
20

2603
4310
1707
3355
481
14

14
19
5
16
1,9
12

2,1
4,9
2,8
3,6
0,8
23

1330
1505
175
1446
62
4

Absorção
capilar

Houve uma redução na amplitude de variação dos resultados, principalmente da resistência à
tração na flexão, onde a amplitude de apenas 0,40 MPa pode ser considerada bem satisfatória.
Aliás, esta redução maior de amplitude de variação na resistência à tração do que na resistência
à compressão pode ter sido resultado da redução da variação dos finos < 75 m, que causaram
menor microfissuração das argamassas.
Com a redução da variação do teor de finos < 75 m foi possível manter a resistência à
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compressão no limite de amplitude de 3 MPa.
A Tabela 4 destaca a reduzida amplitude de variação das propriedades de absorção de água e
teor de finos < 75 m, o que é uma comprovação da eficiência do sistema proposto. Também
os resultados de massa unitária e densidade de massa fresca podem ser considerados de baixa
amplitude de variação quando se trata de areia reciclada.
Tabela 4: Resumo comparativo dos resultados obtidos com e sem os processos de lavagem e homogeneização.

Lavagem e
homogeneização
Processo
tradicional ‐ sem
lavagem nem
homogeneização

Massa
unitária
kg/m3

Teor de finos
< 75 m
%

Absorção de
água
%

Resistência à
compressão
MPa

Densidade de
massa fresca
kg/m3

1148 a 1244

1,4 a 3,2

5,4 a 7,8

2,0 a 5,0

1733 a 1924

1079 a 1283

13,1 a 30,1

‐

1,4 a 4,3

1678 a 1902

Pela Tabela 5 observa‐se que, com exceção da relação a/c total da argamassa produzida com a
amostra P4, as demais propriedades das argamassas nos estados fresco e endurecido não
apresentaram variações significativas. Apenas os resultados da argamassa de cimento, cal e
areia de rio (REF), foram bem superiores, devido ao seu baixo consumo de água.
Tabela 5: Caracterização das argamassas utilizadas na produção de revestimentos com areia reciclada lavada e
homogeneizada.

Argamassa Teor total de
(areia
finos < 75 m
reciclada)

P3
P4
P5
P6
P8
P9
P10
P11
P12
REF

% de massa,
mat. seco
22,0
22,2
22,5
21,5
21,1
21,7
21,6
22,3
21,4
23,0

Dosagem
(massa
úmida)

1:1:8,9
1:1:8,7
1:1:9,1
1:1:8,9
1:1:9,0
1:1:8,9
1:1:9,2
1:1:9,1
1:1:9,2
1:1:8,7

Rel. a/c
total

Densidade de
massa

Tração na
flexão

Com‐ Fissuração do
pressão revestimento

Fresca Endur.
kg/kg

kg/m³ kg/m³

MPa)

MPa

cm/m²

2,9
2,5
3,1
2,9
3,1
2,9
3,2
3,2
2,9
1,9

‐
1910
‐
‐
1950
1910
‐
‐
‐
2040

‐
0,66
‐
‐
0,65
0,49
‐
‐
‐
1,25

‐
2,72
‐
‐
2,57
2,10
‐
‐
‐
4,09

18
23
19
10
0
9
0
80
0
71

‐
1566
‐
‐
1573
1532
‐
‐
‐
1711

Os testes de aderência ao substrato nos painéis P3 e P7 tiveram como resultados médios os
valores de 0,30 e 0,31 MPa, respectivamente, mostrando boa aderência.
Os revestimentos apresentaram boa resistência superficial e baixo nível de fissuração. O grau de
fissuração obtido foi sempre abaixo de 30 cm/m² e este pode ser considerado aceitável. Além
disso, as fissuras que surgiram nos revestimentos, foram de abertura menor que 0,4 mm, são
quase imperceptíveis ao olho nu e não causariam problemas para a pintura.
4 CONCLUSÕES
Os resultados mostraram que a utilização de um classificador espiral para remoção dos finos da
areia reciclada e do homogeneizador desenvolvido aqui para formação de pilhas de agregados
foram duas alternativas extremamente úteis para redução da variabilidade, obtendo‐se
resultados satisfatórios para os agregados, argamassas e revestimentos.
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ABSTRACT: The temperature inside the buildings can decrease by the use of reflective coatings
on roofs and facades. The major problem about the system thermal performance is sustaining
the original visual aspect and properties. Durability can be related to transformations of
materials and components over time, the durability may vary according to nature of use and
exposure environment, the following items can be listed as durability issues: deposition of
atmospheric pollution, microbial colonization and human action, such as graffiti. This paper
presents natural aging results from "cool" and conventional coatings, which was exposed for 2
years in the marine environment. It was observed significant change in appearance, color and
reflectance in the coatings after exposure.
Keywords: Paints, reflective paints, durability in marine environment, color and solar
reflectance.
RESUMO: A utilização de revestimentos refletivos em componentes de coberturas e fachadas
pode diminuir a temperatura no interior das edificações. Um dos grandes problemas observados
em relação ao desempenho térmico desse sistema é a manutenção do aspecto e das
propriedades originais. A durabilidade está relacionada ás alterações que os materiais e os
componentes sofrem ao longo do tempo e que variam de acordo com o tipo de uso e o ambiente
em que estão expostos resultando em: degradação de por ação de radiação UV, de chuvas e
umidades, colonização microbiológica, deposição de poeiras e poluentes atmosféricos e ação do
homem como a pichação. Este trabalho apresenta os resultados de envelhecimento natural de
revestimentos “frios” e convencionais expostos há 2 anos em ambiente marinho. Foram
realizados ensaios de avaliação visual e medidas instrumentais de refletância e cor nos corpos‐
de‐prova, pintados em sem pintura, sem exposição e após a exposição ao envelhecimento. Foi
possível observar alteração significativa no aspecto, na cor e refletância dos corpos de prova.
Palavras‐chave: Tintas, tintas refletivas, durabilidade em ambiente marinho, cor e refletância.
1
1.1

INTRODUÇÃO
Durabilidade de tintas

A durabilidade é a capacidade de um material manter o seu desempenho ao longo do tempo,
quando exposto a condições normais de uso. Ela é o resultado da interação entre o material e o
ambiente que o cerca (John; Sato, 2006). Qualquer variação no microclima interfere na
durabilidade dos materiais, portanto, um mesmo material apresentará diferentes alterações
quando exposto em diferentes locais, principalmente em países de grandes dimensões onde a
variação de microclimas é muito grande. O Brasil está dividido em 8 zonas bioclimáticas, mas
estudos apontam (Loh, 2014) que mesmo em pequenas distâncias (menos de 300km) é possível
verificar grande diferença na durabilidade de um mesmo material exposto em cidades vizinhas.
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Na degradação da película da tinta, há alteração das propriedades físico‐químicas e mecânicas
como coloração, brilho, manchas esbranquiçadas ou escuras, pulverulência, fissuras, aumento
de porosidade da película, etc. (Loh, 2007). A radiação UV, juntamente com o oxigênio e água,
são os três agentes principais que induzem a degradação dos polímeros orgânicos. (Clive 1992).
Nas pinturas aplicadas em fachadas de edifícios é possível observar descoloração causada pela
ação da radiação solar, chuva ácida, bem como colonização microbiológica, biodeterioração e
outras alterações na estética, devido á deposição de pó e outros poluentes atmosféricos
(Shirakawa 2010, apud Kitsutaka e Kamimura, 1993).
1.2

Durabilidade e manutenção da propriedade refletiva das pinturas “frias”

No Brasil ainda não existe uma norma que regulamente valores restritivos para a especificação
de cobertura “fria” e há poucos dados sobre manutenção das propriedades refletivas dos
materiais aplicados em componentes de fachadas e coberturas. Nos Estado Unidos há o
programa de incentivo ao desenvolvimento de produtos e práticas que visam à proteção
ambiental e a eficiência energética (ENERGY STAR), onde concede o certificado de cobertura fria
(“cool roof”), a uma superfície que apresente refletância solar inicial de 0,65 e após três anos de
exposição, apresente refletância acima de 0,50 (ENERGY STAR, 2009).
Um estudo realizado com 10 tipos de telhados na Califórnia mostrou que a refletância destes
“materiais frios” pode diminuir ao redor de 15% no primeiro ano de exposição ao meio ambiente
(Levinson et al, 2005). As superfícies de cores escuras apresentam valores mais baixos de
refletância em comparação às superfícies com cores claras, porém quando expostas, as pinturas
claras tendem a apresentar maior queda na refletância, causadas pela deposição de sujeira e
desenvolvimento de microrganismos, que as pinturas de cores escuras (Castro, 2003). A
exposição ao meio ambiente reduz a refletância mesmo com limpeza periódica por isso a
elevada importância de avaliação da sua durabilidade (Levinson et al, 2005) quando há
necessidade de se manter a sua refletância inicial.
1.3

Métodos de avaliação de durabilidade

A durabilidade é medida comparando‐se o aspecto e as propriedades dos materiais antes e após
exposição em ambiente natural ou em laboratório usando um equipamento que simula a o
envelhecimento natural (envelhecimento acelerado), esses equipamentos apresentam
degradação por UV e condensação em ciclos especificados em Normas, com horas e
temperaturas definidas. Neste trabalho foi utilizado o envelhecimento natural que consiste em
um sistema de exposição de materiais, onde as amostras ficam expostas ao ambiente natural,
as estações de envelhecimento devem ter os dados climáticos bem caracterizados e é muito
importante a avaliação de tipo de degradação correlacionada ao tipo de ambiente de exposição,
por isso é indicado que as mesmas amostras sejam expostas em diferentes situações de
exposição e diferenças climáticas, ex.: atmosfera marítima, urbana, rural, industrial.
O ensaio de envelhecimento natural reproduz a ação do meio ambiente nas condições de
exposição, o envelhecimento está relacionado ás condições meteorológicas e ao período de
exposição, essas condições não são plenamente reprodutíveis. O ensaio acelerado expõe os
materiais, a ação severa de alguns agentes de intemperismo dispostos em ciclos controlados de
luz, calor, umidade e agentes agressivos. Esses ensaios podem ser utilizados de maneira
combinada em estudos para fim de comparação entre os sistemas, porém, geralmente seus
resultados não apresentam correlação ou equivalência. Para avaliação de durabilidade os
materiais são submetidos a ensaios, antes e após exposição ao envelhecimento, onde são
realizadas avaliações qualitativas (inspeção visual) e medidas instrumentais que determinam
características específicas dos materiais. Os ensaios mais utilizados para a avaliação de
alterações no aspecto e no desempenho térmico das pinturas são: refletância, emissividade; cor;
análise visual e por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura.
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Neste trabalho foram apresentados resultados de um estudo, em andamento, de
envelhecimento natural em meio ambiente marinho, na cidade de Ubatuba, por ser um
ambiente de elevada agressividade. Foram realizados: análise visual, análise por microscopia
óptica, refletância solar e medida de cor. Os ensaios de microscopia eletrônica de varredura e
emissividade serão realizados nas pinturas após 3 anos de exposição.
2

METODOLOGIA

2.1
2.1.3

Materiais
Amostras de tintas

Foram estudados dois grupos de tintas: Tintas “frias”, produzidas nos laboratórios da Escola
Politécnica da USP e tintas convencionais linha “Premium”, adquiridas no mercado. Os dois
grupos de tinta são à base de resina estireno acrílico, acabamento acetinado (PVC 30%) ambas,
recomendadas para uso exterior, nas cores: branco, cinza, amarelo e marrom, cores comumente
utilizadas na construção civil para revestimentos de fachadas e coberturas.
2.1.4

Corpos‐de‐prova

As tintas foram, aplicadas em placas (11,5 x 8cm) de fibrocimento (sem amianto), previamente
revestidas com uma demão de fundo selador. Foram aplicadas duas demãos de pintura com
pincel, conforme indicação do fabricante. Corpos‐de‐prova sem pintura serão usados como
referência para envelhecimento de telhas sem pintura.
2.2
2.2.1

Métodos
Exposição ao envelhecimento natural (EEN) em Ubatuba

Os corpos‐de‐prova, pintados e sem pintura, foram expostos em “racks” (Figura 1) na estação
de envelhecimento natural (EEN) em Ubatuba, em ambiente marinho por dois anos. Os dados
de envelhecimento natural após seis meses foram publicados por Loh, et al (2014).

Figura 1. Corpos‐de‐prova expostos EEN Ubatuba Dados ambientais:

Ubatuba: ambiente marinho, com atmosfera salina: Localizada na Base Oceanográfica
Clarimundo de Jesus em Ubatuba, São Paulo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São
Paulo (IOUSP). A estação esta situada no litoral norte do Estado e tem como coordenadas:
latitude ‐23° 30' 1.44" S e longitude ‐45° 7' 8.45" W.
Tabela 1. Dados ambientais anuais

Site
Ubatuba

Latitude

Longitude

23o26’S

45o04’W

Média
22,4

Temperatura (°C)
Maximo
Mínimo
27,0
17,7

Pluviosidade
(mm)
2653
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2.3

Ensaios realizados após 1 e 2 anos de exposição.

 Avaliação visual: Realizada de acordo com a Norma ASTM D3274 – 09. Este método
determina a forma de análise do desenvolvimento de fungos e algas, acúmulo de solo e de
sujeiras em pinturas. As alterações visuais foram determinadas a olho nu, com base nas
normas ASTM D 662 e ASTM D 661. Elas são classificadas pela intensidade dos possíveis
defeitos, tais como calcinação, a formação de bolhas, fissuras, erosão, desenvolvimento de
microrganismos, retenção de sujidade, perda de aderência, etc.
 Observação por microscopia óptica: As imagens foram obtidas em microscópio Olympus,
BX60M, com luz refletida e objetiva de 10X de aumento.
 Refletância solar: Determinada de acordo com a Norma “ASTM C 1549‐04”. O equipamento
utilizado foi o espectrômetro portátil da marca Device modelo SSR‐ER.
 Determinação de cor: Realizado conforme a norma ASTM D 2244‐89, usando o equipamento
portátil de marca Byk Gardner, geometria 45/0. As cores foram determinadas usando o
sistema de cores desenvolvido por pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE) onde são
quantificadas conforme as seguintes coordenadas: L*: Luminosidade – refere‐se ao nível
entre escuro e claro, indo de preto (L*=0) a branco (L*=100); a*: escala de vermelho a verde,
com valores positivos para cores avermelhadas e negativos para cores esverdeadas; b*:
escala de amarelo a azul, com valores positivos para cores amareladas e negativos para cores
azuladas.
3
3.1

RESULTADOS
Avaliação visual

As imagens utilizadas para avaliação visual estão apresentadas na Figura 2, as alterações
observadas foram descritas de acordo com os parâmetros da ASTM D3274, conforme a seguir:
Crescimento Pontual – S (Spot Growth); Espalhamento não uniforme – P (Non Uniform Spread);
Cobertura Completa ‐ G (Complete Coverage).
Após 2 anos de envelhecimento natural todos os corpos‐de‐prova pintados apresentaram
elevada retenção de sujeiras, e as pinturas nas cores branca e cinza ainda apresentaram
escurecimento. Já a pintura convencional amarela, apresentou elevada modificação de cor
(observou‐se desbotamento) em relação ao aspecto inicial da pintura. As pinturas de cor
marrom, em ambos os grupos, “frio” e convencional, também apresentaram alteração de cor
(desbotamento). Os corpos‐de‐prova de referência (sem pintura) foram os que apresentaram
maior escurecimento e depósito de sujidades. Foi observado eflorescência, depósito de sais nas
pinturas de cor marrom, nos dois grupos, e nas pinturas convencionais amarelas. Não foi
observado alterações do tipo: formação de bolhas, fissuras ou perda de adesão.

Pinturas antes do envelhecimento
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Pintura branca “fria” – (P) e (S)

Pintura branca mercado – (P) e (S)

Pintura amarela “fria” – (P) e (S)

Pintura amarela convencional ‐ (P) e (S)

Pintura cinza “fria” ‐ (P) e (S)

Pintura cinza convencional ‐ (P) e (S)

Pintura marrom “fria” – (S)

Pintura marrom convencional ‐ (S)

Figura 2. foto corpos‐de‐prova novos e Imagens de scanner após 2 anos de envelhecimento em EEN de Ubatuba.

3.2

Imagens obtidas por microscopia óptica

Na Figura 3 estão apresentadas as imagens das pinturas obtidas no microscópio óptico.
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Pinturas “frias”
1 ano de exposição

2 anos de exposição

Pinturas convencionais
1 ano de exposição

2 anos de exposição

Amarela “fria”

Amarela Convencional

Tinta Branca “fria“

Tinta branca Convencional

Marrom “fria”

Marrom convencional

Cinza “fria”

Cinza convencional

Referência
Figura 3. Imagens de microscopia óptica das pinturas após 1 e 2 anos de envelhecimento em EEN de Ubatuba.

Observou‐se crescimento significativo de microrganismos nas películas de pinturas expostas
após 2 anos. As imagens mostram crescimento e espalhamento dos microrganismos de modo
mais intenso do que as imagens obtidas após 1 ano de exposição. As pinturas que, apresentaram
maior colonização foram as de cor clara e no corpo‐de‐prova sem pintura, usado como
referência. Os revestimentos de cor marrom apresentaram menor alteração do que os
revestimentos claros.
3.3

Refletância Solar

Os resultados de refletância sem e após 1 e 2 anos de exposição na EEN estão apresentados na
Figura 4.
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PINTURAS CONVENCIONAIS
Inicial
1 ano
2 anos

Refletância em (%)

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Refletância em (%)

Amarela

Marrom
Inicial

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Amarela

Marrom

Cinza

Branca

Referência

PINTURAS "FRIAS"
1 ano
2 anos

Cinza

Branca

Referência

Figura 4. Gráficos de refletância de pinturas “frias” e convencionais expostas em EEN Ubatuba ao longo de 2 anos.

Os resultados mostram que houve expressiva alteração da refletância solar em ambos os grupos
estudados, principalmente nas pinturas de cores claras.
Pinturas “frias”:
Amarela: Observa‐se um decréscimo de 7% da refletância inicial para a refletância após dois
anos de envelhecimento, entretanto, observa‐se um aumento de 3% na refletância com dois
anos de envelhecimento (53%) comparado ao valor de 1 ano de envelhecimento (50%), esse
aumento pode ser devido ao depósito de sais observado no microscópio óptico (tabela 3). O
valor obtido com dois anos de exposição (53%) não atende os requisitos para “cool” roofs do
ENERGY STAR. Cinza: Foi a pintura que apresentou maior decréscimo no índice (15%) de 70% de
refletância para 55%, após 2 anos de envelhecimento. Observou‐se maior queda após primeiro
ano de exposição (10%). Para o ENERGY STAR esse valor de refletância (55%) deveria ser mantido
pelo menos até três anos de exposição. Marrom: Foi a pintura que menos sofreu variação, com
valor inicial de 40% alterou para 34%, também obteve a maior queda após primeiro ano (4%),
valor de 1 ano (36%). A pintura marrom “fria” tem como valor inicial de refletância 40%, duas
vezes maior que o valor inicial da pintura marrom convencional (20%). Branco: Teve perda de
(13%) em relação à refletância inicial de 82% para 69% após 2 anos de envelhecimento. Apesar
de ter tido maior queda no primeiro ano de exposição (9%), essa pintura atende aos requisitos
exigidos pelo ENERGY STAR.
Pinturas convencionais:
Amarela: apresentou uma queda de 6% da refletância inicial, de 50% para a final de 44%. O valor
de 44% se manteve após o primeiro ano de exposição, isso pode ter sido causado pela deposição
de sais na superfície, observada no microscópio óptico. Cinza: apresentou decréscimo de 8% em
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relação á refletância inicial, de 56% para 48% após 2 anos de exposição, com a maior taxa no
segundo ano de envelhecimento (5%). Marrom: apresentou a menor queda na refletância, de
3% comparando‐se a refletância inicial de 20% com a final de 17%, com mesmo comportamento
que a pintura marrom “fria”. Teve um decréscimo de apenas 2% no primeiro ano de exposição.
O valor de refletância inicial da pintura marrom convencional não atende aos requisitos iniciais
mínimos do ENERGY STAR. Branco: Apresentou maior decréscimo (13%), mesmo valor em
relação à pintura branca fabricada em laboratório, com refletância inicial de 78% para 65% após
2 anos de exposição. Essa é a única pintura adquirida no mercado que, até agora, atende os
requisitos do ENERGY STAR. Referência (sem pintura): Apresentou queda de 10%, após 2 anos
de exposição.
As pinturas “frias” apresentam maior refletância em relação às pinturas convencionais: Para o
amarelo 9% superior; cinza 7% superior; marrom 17% superior e branco 4% superior. A
refletância do corpo‐de‐prova de referência observou‐se perda de 10% na refletância inicial 35%
para final de 25%, com maior perda no primeiro ano (8%).
3.4

Determinação de cor

A tabela 2 apresenta as medidas de cor sem e após 1 e 2 anos de exposição em EEN. Os
resultados das medidas de cor após 1 e 2 anos de exposição mostram que houve alteração na
cor comparado aos valores iniciais, sem exposição. A coordenada L (branco/preto) foi a que
apresentou maior alteração, principalmente nas pinturas de cor clara. A pintura de cor branca e
no corpo‐de‐prova referência, sem pintura apresentou escurecimento significativo. A
coordenada b (faixa amarelo/azul), apresentou grande variação, principalmente na pintura de
cor amarela do grupo convencional; essa variação pode ser resultado do desbotamento nas
pinturas amarelas do mercado. As pinturas de cor cerâmica, tanto “frias” como convencionais,
foram as que apresentaram menor diferença na cor, porém, houve um aumento de valor na
coordenada L (branco/preto), que indica desbotamento ou depósito de sais, observados na
avaliação visual.
Tabela 2. Resultados de cor pinturas “frias” e convencionais.

Sem exposição
Pinturas “frias”
L
Cerâmica
47,7
Amarela
71,7
Branca
95,3
Cinza
82,7
Pinturas convencionais
L
Cerâmica
45,9
Amarela
71,5
Branca
94,9
Cinza
82,8
Referência
65,0

4

1 ano de exposição

2 anos de exposição

a
18,2
16,9
‐1,46
‐0,25

b
15,8
53,5
2,75
‐0,67

L
47,6
69,8
92,7
78,9

A
17,14
16,9
‐0,72
0,10

b
14,3
49,8
5,80
6,41

L
48,9
69,1
87,6
76,5

a
15,5
15,7
‐0,30
0,30

b
12,5
46,2
9,30
3,50

a
17,8
18,0
‐1,60
0,60
0,60

b
17,9
51,3
1,80
‐1,54
4,7

L
45,0
60,3
93,0
82,2
58,0

a
16,7
16,0
‐1,16
‐0,43
0,50

b
16,0
37,0
5,54
1,80
6,30

L
50,0
70,7
86,8
80,5
48,0

a
15,0
13,8
‐0,50
‐0,70
1,70

b
14,2
23,7
8,50
3,05
6,70

COMENTÁRIOS

A substituição de pinturas convencionais por pinturas “frias” em fachadas e coberturas é
comprovadamente eficiente na redução da temperatura no interior das edificações, e
consequentemente diminui o consumo de energia elétrica para refrigeração dos ambientes.
Porém, uma fina camada de sujidades ou início de colonização microbiológica pode afetar, de
maneira expressiva, o desempenho da refletância das pinturas “frias”. Para entender esse
fenômeno é necessários haver estudos com maior tempo de exposição em EEN. A cor possui
uma expressiva relação com a eficiência térmica das películas de pintura, de modo que, cores
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mais claras tendem a apresentar maiores valores de refletância (Castro, 2007). Portanto, a
avaliação da degradação da cor de uma película de pintura é fundamental para determinação
de vida útil de mercado, mas também de seu desempenho térmico. Vários estudos demonstram
que é possível amenizar a redução da refletância, causadas pela deposição de sujidades e pelo
crescimento microbiológico com limpezas periódicas. (Bretz; Akbari, 1997), (Syneffa, 2007),
(Loh, 2005). O processo de avaliação periódica é muito importante para que se possa traçar um
perfil de deterioração das pinturas em relação ao tempo e ao ambiente de exposição. Com 2
anos de exposição na EEN de Ubatuba observou‐se queda na refletância, variação dos valores
iniciais de medidas de cor e expressivo desenvolvimento de microrganismos. Os corpos‐de‐
prova continuarão expostos na EEN de Ubatuba para dar continuidade ao estudo. Esse projeto
conta com outras duas EEN localizadas no Estado de São Paulo: uma localizada na cidade de São
Paulo e a outra na cidade de Pirassununga, onde estão expostos corpos‐de‐prova idênticos aos
expostos em Ubatuba, eles ficarão por mais 1 ano para que os resultados possam ser
comparados ás Normas americanas de superfícies “frias”.
5

CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que as pinturas “frias” apresentaram desempenho superior que as
convencionais adquiridas em mercado, com valores iniciais de refletância mais altos. Essa
tendência tem permanecido, até hoje com 2 anos de exposição. Com esse período de exposição,
já é possível observar as diferenças causadas pelo meio onde as pinturas estão expostas, como
por exemplo: tipo de colonização microbiológica. Também é visível a degradação de alguns tipos
de pintura como alteração de cor (desbotamento), análise visual, e alteração significativa das
coordenadas (L a b). A não conformidade de algumas pinturas com os valores apresentados no
programa ENERGY STAR, só reforçam a necessidade de haver um programa que fornece um selo
regulador brasileiro. No Brasil, os estudos sobre durabilidade de materiais, revestimentos e
pinturas devem contemplar os diferentes microclimas existentes no país, já que as regiões
brasileiras apresentam diferenças expressivas, entre si, de temperatura e umidade. É necessário
que os testes de envelhecimento levem em consideração essas diferenças bioclimáticas para a
determinação de critérios de utilização e durabilidade de pinturas para todo o país. Um mesmo
material apresenta funções desempenho vs. tempo diferentes para diferentes condições de
exposição. (John, V. Sato, N. 2006). As tintas “frias” apresentam os mesmos problemas
observados nas tintas convencionais após 2 anos de exposição: deposição de sujidades, perda
de refletância e crescimento de microrganismos, conforme observado nos resultados
apresentados. Após 2 anos de exposição a queda da refletância mostrou‐se proporcional em
ambos os grupos. Ainda não é comprovado que pinturas “frias” tenham maior durabilidade que
as pinturas convencionais, por isso há necessidade de realizar estudos com maior tempo de
exposição.
6
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ABSTRACT: A playground for children in an urban no‐space becomes an opportunity to
experiment the principle of “Environmental Friendly Behaviour", transforming it into an "eco ‐
social game" in order to disseminate eco‐oriented messages playing.
Keywords: Education; Sustainability.
1
1.1

THE EXPERIMENTAL DESIGN RESEARCH (by A. Violano)
The Concept Design

This paper presents the design proposal of an experimental research conducted in the context
of university teaching of the Laboratory of Indoor Sustainable Technologies (Professor: A.
Violano) at the Second University of Naples, in collaboration with the Laboratory of
Epistemology and practice of education (Professor: MR Strollo) at the University of Naples
Federico II (www.lepe.unina.it) which was attended by 70 students.
The research involved the rehabilitation of an urban void without quality. In all cities, there are
some worthless anonymous areas, urban spaces of “social diversity" that do not have the
warmth of lived, crossing points that could be reabsorbed into the urban metabolism and might
become useful spaces. Architecture can help giving quality to these places, in order to make
them points of attraction for socializing, public equipment for leisure. A lively debate has been
created about the redevelopment of those urban residual sites and the importance of turning a
need into an opportunity: to redevelop converting the current urban “non‐places" into
playgrounds, vital and comfortable places, useful to the youngest segment of the local
community, where children playing can also learn the best practices of an environmentally
conscious behaviour. In fact, the design of a playground for children aged 2 to 6 years in this
public space becomes the opportunity to experiment the rules of the technological design based
on the principle of “Environmentally Friendly Behaviour".
The playground design conceptually interprets the sustainability definition given by a group of
children, who explain in an intuitive, immediate and extremely complete way, a so complex and
intangible concept: the Sustainable Development.
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Figure 1. Children’s designs about Sustainable Development concept

For example, according to the interviewed children, the Sustainability is…
... like a circle‐ it goes around and all is re‐used
... taking care of the planet and its creatures
... using the renewable energy of the sun
... knowing what the time is and giving it the right value
... making rules we can all follow
... don’t forgetting that before to be a table that wood was a tree
... doing many discovery useful to the humanity
... a spider web that traps all the bad things
... making the world a better place for the future.
The designers, after choosing one definition among these as a slogan of the project, are aimed
at coherently and "funny" communicate the message about sustainability and environmental
awareness. It happens through the plan distribution of children areas, the technological
solutions e the used materials, form cradle to grave. Even the plays were designed according to
eco‐oriented messages that must be communicated to children.
1.2

The design rules according the Genius Loci

Physical environmental factors (habitat, the biotic and abiotic environment, climate, sunshine,
sounds, etc.) influence and determine the human (physical and psychological reactions)
behaviour of the direct users.
The UNI Norm 11123:2004 provides basilar instruction for playgrounds and outdoor games; in
fact, it suggests to contemplate the macro‐environmental context (pain, hill, mountain, sea)
before designing a playground, it also highlights the importance of its use during every season.
The different areas for activities are located tanks to the in‐depth study of the site, reading the
environmental features (climate and microclimate), the human features (fruition system and
uses mix) and the natural or physical constraints in order to define the design choices. The site
analysis gives the essential elements to organize the areas and the activities, meeting a twofold
requirement of amusing play satisfaction and, at the same time, assure the use of the square in
a more or less dense urban fabric.
The playground equipment is differently located in relationship with shading and orientation in
order to prevent the overheating on metal or plastic surfaces (UNI Norm 11123:2004, 5.1 point).
For this reason they need some sunny, no windy and rainfall protected areas in winter, and some
shading and windy areas in summer. The thermo‐hygrometric and bioclimatic comfort is the first
requirement to develop an appropriate design. The design experimentation uses the Site Matrix
tool (Grosso, 1997) that systematizes the sun and wind features aiming to define the climate
quality of design area, during summer and winter and in significant day hours (9.00 a.m., 12.00
a.m.; 3.00 p.m.). According to this approach, the design of the open space is not only the use of
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appropriate technologies. It requires a strong analysis and understanding of the relationship
between space and technology, the need for complex training and integrated planning
processes to achieve sustainable results.
1.3

Eco‐oriented materials

The playground and the playing elements are conceived according to sustainability principles
and following an environmental awareness approach also regarding to the materials' choice.
The materials are selected according to their eco‐friendliness, considering their whole life cycle
from cradle to grave. Then the materials are collected according to their origin, their use
(operating phase) and their disposal. Therefore, all materials are recycled/recyclable/ renewable
and with a life cycle with minimum environmental impact.
Moreover, the senses strengthening and the creative play are prerogatives for the material
selection, with the use of Natural materials (sand and clay, water, stones, bark, wood, gravel,
grass..) and ground movements (hills, dips, coves, recesses..), ensuring the adults control (UNI
Norm 11123:2004, point 4.8). According to the bioclimatic design, the water and sandy surfaces
need to be in sunny and no windy areas during winter, and if it's possible rainfall protected; but
during summer the water areas need sunny and wind and the sandy ones need only good
ventilation and sun protection (UNI Norm 11123:2004, point 5.7).
Playful learning opportunities

1.4

"A creative playground is only half a creative space; it’s also a creative attitude. And we’re
changing attitudes as much as we’re changing spaces" (Jay Beckwith, 1973). Therefore, the goal
is not only the re‐use of an urban no‐space. The project aims to convert the function in playful
learning opportunities. The child learns through his experiences playing and winning the sensory
environment that surrounds him and he makes it own, increasing his knowledge. Therefore, the
playground is transformed into an "eco ‐ social game ", with which the seed of environmental
awareness in the younger generations germinates.
The playground, in the experimentation aim, is not the place for only physical activities, but a
place where is possible to creatively think, creatively search, creatively discover, and creatively
learn. The children are active main actors in knowledge process, and it involves the pedagogical
request of a both mental and physical place. The design of a playground is an opportunity to
create places that allow children in developing their creative potential, their physical abilities
and their curiosity through exploration alone or in groups. So the plays are conceived with
educational meaning, aimed at stimulating and strengthening eco‐oriented cognitive
capabilities. Each play is designed to strengthen particular mental processes, in terms of
knowledge, competences and skills in environmental sphere.
Some plays regarding the knowledge and comprehension concepts were:


the definition and collection of shapes and colours, different in dimension and material,
in order to communicate correct environmental behaviours;



the use of poor materials, "unstructured", recovered, not traditional plays but common
use objects, in order to stimulate the heuristic play. It is conceived as a spontaneous
exploration activity of the child, but it is educative for recycling;



the identification of figures in association or difference, aiming at distinguishing good
and bad environmental behaviours.

Therefore, the comprehension of environmental concept by playing is due to the multisensory
exploration and the capability of reaction linking, through comparison, distinction, classification
and differentiation (between big and small, short and long...). Children apply processes and learn
rules, by identifying the objects and their use (associative relations), by recognising the mutual
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positions and the distances (space relations), organizing symbols in space or time, or realizing
transformations and connections, for example, they can imagine what happens if a plastic bag
is wasted in a forest or if a bottle in the sea.
Even the intelligent use of elementary geometrical shapes and colours allows developing the
sensory incentive and the logical connection between shape‐colour‐action‐reaction, with simply
and univocally clear cause‐and‐effect relation. The design theme of colour is particularly central
for optimising the perception and awareness. The colour as a physical phenomenon becomes
neural signal and sensory impression. In fact the "perception and the chromatic receptiveness
have objective basis, although each person sees, hears and evaluates the colours in an absolutely
subjective way" (Itten, 2007). Therefore, according to cognitive vision, each chromatic incentive
is characterized by four variables: tone, saturation, contrast and brilliance. The effective
combination supports the creative factor development and the sensory perception of materials
and volumes, through the empirical method of intuition and subjective cognitive experience. In
some cases, the cultural heritage is a basilar theme. The prehistory and the history, the biology,
the human geography, as an instance, can create a complex tool aimed at methodology research
in order to realize "cognitive maps" which use the evolutionary preconditions of human
perception (Chelidonio, 1992, p.232).
For these reasons, some design interpretations regard themes of history, anatomy, geography.
The goal is to develop critical, experimental, observational, explorative capabilities and
competence in managing the ecosystem variables and its evolving balances. The playground
becomes, in this application, a place where the design project interprets the psycho‐pedagogical
theories, allowing the strengthening of the ideas, by using a perceptive, symbolic, expressive
and communicative code. In addition, the quality of social relationships is a significant factor for
effective education. For this reason, according to UNI norms, in all playgrounds might be both
socialization and individual play spaces.

Figure 2. “T‐riciclo” playground (Designers: Biondi M., Mazzaferro G., Palmieri M.) and “Creatures of the world”
playground (Designers: Marucci F., e Mollo M.)

2
2.1

THE ECOLOGY OF HUMAN EVOLUTION (by M.R. Strollo)
The man as a “dynamic entity”

The relationship man‐environment is characterized by transactional and relational nature;
however, the common pre‐knowledge, the informal one, is still today anthropocentric about
environment and its rules. Mainly due to the application of system concept to human sciences
it has been developed a new perspective about human education, the ecological perspective.
This is funded on the two‐dimensionality, which is the mutual relationship between man and
environment (Bateson, 1976; Bateson, 1984; Bronfenbrenner, 1986; Morin, 1988).

2354

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

According to this model the man is, as in Lewin consideration, a "dynamic entity", outward open
to environmental input, inward closed in its immediate influence. The man and the environment
are in a difficult balance of dependence and conflict (Frauenfelder, 1994, p. 94). A child, as an
instance, is not only affected by school, through direct contacts, but he is also affected by the
school's relations with others entities and institutions on the territory. Furthermore, the
interaction between man and environment is defined not only by real relations between
different environmental conditions and their contexts, but it is also defined by the individual
perception of those conditions, rather than how they objectively present themselves
(Bronfenbrenner, 1986, p.33).

Figure 3. Man‐environment mutual relationship.

It seems to be simple a link between environmental themes and the youth uneasiness,
interpreted as knowledge, opportunities and positive relationships lack, that is derived from
negative effect of decayed physical environment and socially ruled by cultural "straits" which
prevent the normal evolution process.
In this context, environmental education has two levels: education through the environment,
where the environment has instrumental connotations in order to the acquisition of cognitive,
social, emotional, motivational skills; environmental education, as a space to be appropriated in
terms of observation, the ability to recognize the resources offered and read its needs.
2.2

The education through the environment

The education to the environment, fundamentally trans‐disciplinary, is an innovative tool
capable to organize cognitive structures that compound all cultural aspects, because it
emphasises the inter‐dependence between different disciplines in the same ecological context
(Semeraro, 1988). Above all, the past knowledge is a necessary precondition in order to adapt
the capabilities (in relationship man‐environment) to the fast current cultural and technological
transformations: "the pedagogic aim is to stimulate the man in his self‐interpretation as an inner
actor and vitally linked to the nature; to guide him into re‐knowledge of perception and re‐
thinking of surrounding world (re‐think himself with the surrounding world) in the continuity of
creatures, in the structure that connects biological, physical and mental"(Frabboni, 1994).
The environmental education, getting knowledge from the environmental context where the
children live, can generate really significant learning, so as a result of continuous experience
compared with the past ones (Schettini, 1991, p.20‐38). Thus, the territory becomes "decentred
classroom", educative resource, showing "those requirements and those elements needed for
an education that guarantees multifaceted and multidimensional experiences"(Frabboni et al.,
1978. p.67; Sarracino, 1983. pp.11‐20; Sarracino, 1984).
2.3

Environmental education

The multiform pedagogic survey, made by indications and schools of thought about
educating/learning process dynamics, has a fix point, the certainty that every educative action
needs to be spatial, temporal and historical compatible with the environment of the evolving
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subject. The second level of environmental education concerns the education of designers, who
can support the environmental awareness, due to their choices. The environment word is about
the natural, social (physical spaces affected) and cultural context where the informal evolution
process happen. Therefore, the analysis of environmental condition contemplates:
a) External factors: urban fabric, climate, communications and road network, transport, free
time spaces. Within the educative system the relation between educative reality and the
territory life it's very strong, so the reality features require particular actions regarding the
educative approach: "for this reason, it is necessary to identify the local educative demand and,
consequently, to supply in terms of development problems for community" (OREFICE, 1991. p.
69).
b)

Internal factors: buildings, structures, equipment, didactic materials.

c) User characters: ages, learning styles, previous learning, learning motivation, and, above all,
the quality of social relationship.
The learning system is made by an educative setting preparation, following the principles:


child centrality and his learning, wellness, sociality, love and good meeting rights;



child‐oriented surrounding environment, sized for them who live there;



design flexibility;



child as main actor, who builds in first person his own knowledge;



educative space as a place and community for children, educators, parents and local
community learning;



centrality in learning process and not in teaching one.

Children learn not the results of linear cause‐and‐effect teaching processes, but mainly learn
from their experiences, from their activities and from the use of their resources (Edwards,
Gandini, Forman, 2010).
The educative surrounding environment supports the development of an aesthetical spatial
dimension, boosting and stimulating the creation of interconnections between implicit and
explicit knowledge, among formal, informal and not‐formal learning spheres. The educative
environment boosts the development of different languages, not only oral, but specially iconic,
symbolic and representative: the spontaneous and structured play compares children with
themselves and the others. Playing is the way for child to relate himself to reality, his "meaning
perspective". Vygotskij, in the matter of this, considers that the play is the child supply to satisfy,
even though with fantasy, his needs (Vygotskij, 1934).
The Piaget classification (Piaget, 1969) links the play development stages with the cognitive
growth ones; so according to evolution cognitive level, there are some playful and recreational
activities in order to stimulate particular capabilities and skills. The exploration play acts on
attention capabilities, the role‐play develops the mental representations, the symbolic play
boosts the linguistic development.
The play develops the pre‐operative intelligence for children between 2 and 7 years, this is also
branched in symbolic pre‐conceptual thinking (2‐4 years) and intuitive thinking (4‐7 years). One
of change basilar elements is due to language development: the child can operate on objects,
acting in space and things surrounding with more self‐confidence. Piaget distinguishes two
concrete groups of child actions: the logic‐mathematics actions and the space‐temporal actions.
The first ones are about the grouping in order or organizing the relations of the objects, the
second ones are about locating the objects in space and time (Piaget, 1969).
The play boosts creativity, and creativity practice means to activate originality, flexibility and
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oral and mental creation, which, in a more complex condition, becomes a problem solving
capability. With these operations, the meta‐cognitive dimension is the knowledge of the own
mental processes, and their strategic activation if necessary. The complex play strengthens the
build of real competences, because it activates the knowledge and abilities in a new problem
condition. The child has and uses imitation, exploration and imagination; through these, the
mind develops thinking, orienting the entire cognitive process for competence acquisition, in
view of life assignments.
3
3.1

THE DESIGN SOLUTIONS (by F. Verde)
The child centrality in design solutions

The child centrality has been developed in design approach taking into account a variety of
needs (rights to education, wellness, social and good meeting) that become technological
requirements.
Based on information derived by the experimentations, the works can essentially be divided into
four groups of project development: the local intervention, the educative maze, the thematic
path and the combined design solution.
The design proposals that have developed the playground as a local intervention have chosen a
defined area of the square in which locate the activities, generally, with a much targeted
educational goals. These proposals were developed in urban areas of high historical and artistic
value, or ,at least, in significant urban areas, and for this reason they take into account the
compatibility of the intervention with the existing architecture and the protection of the
perception of space by the direct and also indirect users of the square, while preserving it in the
urban centre. According to this approach, some proposals develop a very strong idea, aimed to
represent sustainability, especially through the use of renewable energy sources.
This is the case of the "Solar Playground" design proposal, located in Aversa (CE). The
playground is developed through appropriate structures that, in daytime, screen the sunrays,
and, during the night, transform the energy gained by the solar panels placed on top. The game
is developed in some areas, on the sides of the large central fountain, while maintaining the
possibility of use of urban place regardless of the playground.
Instead, the "Jump for Energy" proposal, developed in the Cathedral of Lecce monumental
square of S. Oronzo, considers the enormous cultural and historical value of the place. The aim
is the least possible impact on the surrounding environment, and therefore the playground is
the creation of a game‐path of 13 sq, raised only 82 mm from the Lecce stone ground. Through
the play, the children learn the difference between renewable and non‐renewable energy
sources, during a sort of sounding game of the goose. The playground is powered by the use of
an innovative technology that uses the kinetic energy obtained by the children passages to
generate both the energy supply for the operation of devices and the general lighting of the
square. The maze playground is conceived as an educational process and it organizes children's
activities in real mazes, in which children are directed to make the choices that may be right or
wrong in order to complete the game. In this way, the child has fun by playing and learning at
the same time, through the development of his awareness about the "right" choices and, so,
addressing by small obstacles, he achieves real and tangible messages implicit in the playground.
The "T‐riciclo" playground develops the maze in three main paths, in which the game consists in
taking the correct path for the recycling of materials such as paper, plastic and aluminium.
The paths are designed using the same recycled materials, using everyday objects and products
that children can see and recognize.
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Figure 4. Solar Playground (Designers: A. Iaccullo, L. Russo) and Jump for Energy (Designers: V. Montaniero, N.
Santoro, Y. Yavuzer)

The message of recycling is transmitted through the achievement of a real central goal, which is
the appropriate placement of material at the end of the path. In particular, remaining coherent
with the message to be transmitted, all materials, even for items of furniture such as chairs and
planters, are elements of recovery or recycled ones. Much more numerous are the examples
related to the thematic design, independent or in combination with other paths. The path, unlike
the maze, is organized in a less constraint way, and it directs the choices more naturally. In fact,
these choices are largely determined by the child inclinations.
For the same reason, the theme playground is designed to stimulate curiosity and attraction
through colours, sounds, or even textures and flavours. The task of the designer is the capability
to pass the educational message directing the steps to follow, in order to achieve a goal. This
type of design approach is developed mostly in peripheral locations and often‐degraded cities,
the no places, where the achievement is the dual of creating a play‐space for children, but also
a visible centre of social aggregation for the community. This approach is adopted for the
projects "Value of the time" and "Tree House" both developed in square, occupying it entirely.
The paths are divided in areas with a higher intensity of play, rest ones, and individual game
ones, according to requirement of the UNI Norm 11230.
In the "Time Value" proposal, the concept of sustainability is widened until the concept of the
cyclical nature of time, defined as the succession of the hours of the day, weeks and seasons,
until the motion of the planets in space. The child goes through slides and pools of colour balls
through the different dimensions of time, coming to understand, in progressively larger intervals
the sequence of events, and cause‐and‐effect relations.
The "Tree House" proposal deals with the theme of sustainability, highlighting the relationship
between child and nature, by using materials from natural sources and strong colours for the
paths.
"The rules of the game" proposal (Auletta, Buonocore, Parolisi designers) follows this
architectural composition but also organizes a real structure of sensory interaction.
The playground is developed through the articulation of the games and the paths at different
levels, emphasizing the steps from one thematic area to another, using sounds and smells. The
play is designed to develop the child psychomotor skills through the direct involvement of the
senses "required" during the journey. The combined playgrounds are characterized by an high
communicative approach, also identifying the distribution plan and three‐dimensional aspect
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with the message they aim to pass. These playgrounds are complete and complex, using their
shape as structured part of the game.

Figure 5. “B.a.b.a.” (Designers: R. Caso, A. Cicatiello), “Value of the time” (Designers: M. Argiento, V. D'Antò, C.
Deviti, S. Fusco) and “Tree House” playground (Designers: M. Latino, A. Pucci, I. Suppa)

The "Creatures of the world" proposal transforms a globe in a playground, where happens a
real historical journey, from the origins of human being to contemporary civilization across the
games that lead the child to the achievement of proposed steps. Playing, the child finds
himself in a completely structured space‐time dimension and identifies himself in different
historical periods, becoming the main actor. Another very interesting design proposal is the
"Baba" one, organized in thematic stripes, one for each game and activity. The colourful stripes
visually distinguish the spaces, and allow to play and to develop abilities precisely
differentiated, from education to languages, passing by the puzzle to learn the meaning of
time, until the small team games. The stripes "invade" the square and are developed even on
the façades of adjacent buildings, ensuring a very high social and architectural added value to
an urban suburban and absolutely unused place.
4

CONCLUSIONS (By A. Violano)

An educative space is a spatial and cognitive stimulating place, where imitate, explore and
imagine are not only three playing dimensions, but they are also the most natural way to activate
mind and to learn enjoying. The mind is activated thanks to the funny use and thanks to the
development of intellectual, motor and creative potentialities. Everything seems to be funny
and attractive if the educative development happens in a playground, in an open air space,
directly connected with the city and territory.
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ABSTRACT: The disposal of waste is an issue that involves both the environment and health.
Residues limit the availability of new resources, contribute to global warming and constitute a
source of pollution of water, soil and air. The construction industry presents itself as a major
generator of waste arriving at the rate of 50% of all solid waste generated. Faced with this
scenario, it is necessary to create solutions that take advantage of these residues within the
construction industry itself. From this, the research objective, practical experimentation, is to
show the applicability of using the RCD (Construction and Demolition Waste) in the manufacture
of precast concrete components for interlocking paving (pavers) replacing natural aggregates
used in the composition by recycled concrete aggregates. Initially literature and research in
parallel with the field research with suppliers of aggregates of recycled construction class A.
With this foundation began experimental research, conducted with an industry of manufactured
specifically for the implementation of the pavers was held. From the basic feature of the
industry, seven different traits were made, with different compositions, applying the recycled
aggregates in different proportions, maintaining constant the cement and the additive.
Disruption of the pieces, the Institute of Technology for Development was held ‐ LACTEC, aiming
to verify the compressive strength, for this was used as a basis to NBR 9781/2013. Obtained as
a result of two strokes, with the use of recycled aggregates, who attended the norm both in
compressive strength as the homogeneous appearance of the parts besides the cost of these
traits proved to be less than the cost of the dash without recycled aggregates, thus showing the
technical and economic feasibility for the application of class A recycled aggregates in
interlocking pavements.
Keywords: interlocking paving, recycled aggregate, construction waste
RESUMO: O descarte de resíduos é uma questão que envolve tanto o meio ambiente quanto a
saúde. Os resíduos limitam a disponibilidade de novos recursos, contribuem para o aquecimento
global e constituem uma fonte de poluição da água, do solo e do ar. A indústria da construção
civil apresenta‐se como grande geradora de resíduos, chegando ao índice de 50% de todos os
resíduos sólidos gerados. Frente a esse cenário, faz‐se necessário criar soluções que aproveitem
esses resíduos dentro da própria indústria da construção civil. A partir disto, o objetivo desta
pesquisa, de experimentação prática, é mostrar a aplicabilidade da utilização do RCD (Resíduos
da Construção e Demolição) na fabricação de peças pré‐moldadas de concreto para
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pavimentação intertravada (pavers) substituindo os agregados naturais utilizados na
composição do concreto por agregados reciclados. Inicialmente foi realizada pesquisa
bibliográfica e em paralelo com a pesquisa de campo com fornecedores de agregados da
construção civil reciclados de classe A. Com esse embasamento iniciou‐se a pesquisa
experimental, realizada junto a uma indústria de manufaturados em concreto, para a execução
dos pavers. A partir do traço base da indústria, foram compostos sete diferentes traços, com
diferentes composições, aplicando os agregados reciclados em diferentes proporções,
mantendo constantes o cimento e o aditivo. Foi realizado o rompimento das peças, pelo
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento ‐ LACTEC, com o objetivo de verificar a
resistência à compressão, para tal foi utilizado como base a NBR 9781/2013. Obteve‐se como
resultado dois traços, com uso de agregados reciclados, que atenderam a norma tanto na
resistência a compressão quanto na aparência homogênea das peças, além disso o custo desses
traços mostrou‐se inferior ao custo do traço sem agregados reciclados, mostrando assim a
viabilidade técnica e econômica para a aplicação de agregados reciclados de classe A em
pavimentos intertravados.
Palavras‐chave: pavimento intertravado, agregado reciclado, resíduo da construção
1

INTRODUÇÃO

O descarte de resíduos é uma questão que envolve tanto o meio ambiente quanto a saúde. Os
resíduos limitam a disponibilidade de novos recursos, contribuem para o aquecimento global,
por meio de emissões de metano e constituem uma fonte de poluição da água, do solo e do ar.
A poluição gerada no entorno das áreas de deposição de resíduos causa impactos sobre a saúde
da população residente, a produção agrícola, e a biodiversidade local. Considerando que 50%
de todos os resíduos são gerados pela indústria da construção civil, os profissionais tem como
responsabilidade ética buscar soluções para amenizar o impacto dessas atividades (Edwards,
2005). Apesar de ser reconhecidamente uma das mais importantes atividades para o
desenvolvimento socioeconômico, a indústria da construção civil apresenta‐se ainda como
grande geradora de impactos ambientais, tanto pelo consumo dos recursos naturais, quanto
pela modificação da paisagem e geração de elevado volume de resíduos. O setor chega a
consumir até 75% de recursos naturais (Levy, 1997; Pinto, 1999; John, 2000). Os resíduos de
construção são um dos maiores desafios enfrentados pelas prefeituras e, atualmente,
representam mais de 50% da massa total de resíduos sólidos urbanos. Em algumas cidades esse
total atinge 80%. Calcula‐se que são gerados, no país, em média, 500 kg/hab.ano de RCC
(Resíduos da construção civil), ou uma taxa de 150 kg/m² construído (Pinto, 1999).
A reciclagem de resíduos de construção e demolição assume duas funções importantes, a
redução na ocupação de espaços nos aterros, e grande economia nos recursos naturais. A partir
disso pode‐se avaliar a importância de reciclar os resíduos gerados, pelo problema ambiental
que causam desde a sua extração até a deposição como entulho (Miranda, 2005).
O pavimento intertravado caracteriza‐se por proporcionar permeabilidade ao solo, grande
facilidade na fabricação e instalação, além disso a utilização deste produto para calçadas e ruas
pode se relacionar com a gerência dos resíduos municipais completando o ciclo de vida de
reciclagem de resíduos agregando valor ao produto final da reciclagem e auxiliar ainda no
desenvolvimento de infraestrutura de transporte principalmente para pedestres e ciclistas.
A partir dessa demanda o presente trabalho buscará verificar se é possível fabricar blocos de
pavimento intertravado utilizando resíduos da construção civil classe A atendendo as normas
para pavimentação e qual a melhor composição do Paver na relação custo x benefício.
Desta forma o objetivo é mostrar a aplicabilidade da utilização do RCD (Resíduos da Construção
e Demolição) na fabricação de peças pré‐moldadas de concreto para pavimentação (pavers)
substituindo os agregados naturais utilizados na composição do concreto por agregados
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reciclados e verificar, através de um experimento, a resistência à compressão e a aparência dos
pavers, atendendo a NBR (norma brasileira) 9781/2013.
Reciclagem de resíduos de construção e demolição remonta ao tempo dos romanos, que muitas
vezes reutilizavam pedras para reconstrução de estradas. A indústria da reciclagem tornou‐se
bem estabelecida na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, devido ao esgotamento
das fontes de agregados naturais de alto grau (Book, 1997 apud TABSH e Abdelfatah, 2008).
Considerando que, por um lado, há escassez crítica de agregados naturais (NA) para a produção
de concreto novo, por outro, a enorme quantidade de concreto demolido produzido a partir de
estruturas deterioradas e obsoletas cria grave problema ecológico e ambiental (Chandra, 2004,
2005 apud RAO et. al2007).
Resíduos de concreto provaram ser uma excelente fonte de agregados para produção de
concreto não estrutural. Estudos provam que o concreto feito com este tipo de agregados
grossos podem ter propriedades mecânicas semelhantes aos de concretos convencionais
(Evangelista e Brito, 2007).
Segundo Frondistou‐Yannas (1977), o concreto de agregado reciclado tem uma força à
compressão de, pelo menos, 76% e um módulo de elasticidade de 60% a 100% da mistura de
concreto convencional.
A resistência à compressão do concreto reciclado está fortemente correlacionada com a razão
de água‐cimento do concreto original, se outros fatores forem mantidos constantes. Quando a
proporção de água‐cimento do concreto original é a mesma ou mais baixa do que o concreto
reciclado, a resistência à compressão será tão boa ou melhor do que a resistência inicial, e vice‐
versa (HANSEN e NARUD, 1983 apud TABSH e ABDELFATAH, 2009).
A sustentabilidade é diretriz principal, ou o paradigma, de uma nova política de
desenvolvimento urbano e de transportes. No seu conceito mais amplo, tem como propósitos
não só a preservação e recuperação do patrimônio ambiental, mas também a equidade e justiça
social, na apropriação do solo e dos recursos, e porque não citar no uso do espaço viário
(GONDIM, 2001).
De acordo com Cavalcanti et. al, (2011), no Brasil, como no mundo, muitas calçadas, pátios,
estacionamentos e áreas externas de condomínios são revestidos com bloquetes, também
conhecidos como pavers, pavimento intertravado ou pavimentos drenantes, estes pisos, são
considerados ecologicamente corretos e possuem grande capacidade permeável, pois permitem
a drenagem das águas da chuva diminuindo a impermeabilização do solo, isto porque as juntas
entre as peças possibilitam a infiltração de uma parcela das águas incidentes, amenizando desta
forma o impacto ambiental
Pavimento intertravado é um pavimento flexível cuja estrutura é composta por uma camada de
base (ou base e sub‐base), seguida por camada de revestimento constituída de peças de
concreto sobrepostas em uma camada de assentamento e cujas juntas entre as peças são
preenchidas por material de rejuntamento e o intertravamento do sistema é proporcionado pela
contenção (Figura 1).

Figura 1 Camadas de assentamento do pavimento intertravado. Fonte: Associação Brasileira de Cimento
Portland.
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A fabricação das peças deve atender às especificações das normas NBR 9780 que determina
valores de resistência a compressão e NBR 9781,relativo às dimensões e aspecto visual das
peças.
2

METODOLOGIA

Os agregados selecionados foram da empresa Soliforte Reciclagem Ltda por seu produto estar
em conformidade com a norma brasileira norma brasileira NBR 15116/04. A Soliforte localizada
na região metropolitana de Curitiba recicla materiais sólidos da construção. O pedrisco e a areia
reciclada produzidas no processo de reciclagem da Solifortesubstituírama areia média, areia
artificial e pedrisco na composição do paver.
O experimento foi realizado dentro de uma fábrica de pavere blocos estruturais, Brickawall
Concretos Industrializados Ltda., que forneceu sua infraestrutura para elaboração da pesquisa,
pois faz‐se necessário o uso de prensa apropriada para a fabricação dos pavers. Os ensaios e
fabricação das peças seguem a norma NBR 9781/2013 e foram confeccionadas com 10cm x
20cm x 6cm (largura x comprimento x altura) que é o modelo mais utilizado comercialmente. A
resistência a compressão a ser alcançada é de 35MPa que segundo a norma brasileira NBR
9781/2013 serve para veículos comerciais e de linha. O traço padrão foi fornecido pela empresa
Brickawall e serviu de base para a fabricação das peças para os ensaios.
O experimento foi executado envolvendo a utilização de resíduo classe A e materiais naturais
em diversas proporções de areia natural, areia artificial, areia reciclada, pedrisco natural e
pedrisco reciclado. O resultado foi a criação de sete traços mantendo constante as dosagens de
cimento Portland com variação dos insumos. A elaboração dos traços para ensaio teve como
lógica manter a mesma quantidade de insumos (tabela 1) . Os traços 2, 3 e 4 mantiveram a areia
natural, substituindo a areia artificial e o pedrisco natural por insumos reciclados; o traço 5 e 6
mantiveram a areia artificial substituindo a areia natural e o pedrisco natural; o traço 7 manteve
o pedrisco natural substituindo a areia natural e a areia artificial e o no traço 8 tem‐se insumos
totalmente reciclados.
Tabela 1. Traços x agregados utilizados

Traço
1 (Padrão fábrica)
2
3
4
5
6
7
8

Areia
natural
x
x
x
x

Areia
artificial
x

Areia
reciclada
x

Pedrisco
natural
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

Pedrisco
reciclado

x
x
x
x
x
x

A areia reciclada adquirida na empresa Soliforte Reciclagem Ltda, localizada na cidade de Campo
Largo/Pr apresentou o ensaio dos seus materiais quanto a determinação da composição
granulométrica (NBR NM 248), determinação da massa unitária (NBR NM 45), determinação do
material fino que passa através da peneira 75µm (NBR NM 46) e determinação da massa
específica (NBR NM 52) realizado no Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDTEC para um
lote de resíduo A em novembro de 2014 (tabela 2 e 3 e figura 2).
Para a formulação dos traços fez‐se necessária a medição da massa e teor de água (umidade) de
cada insumo, para poder montar corretamente os traços com o mesmo teor de água.
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Foram fabricadas quatro formas com oito peças de cada traço, somando 32 peças por traço. A
cada forma uma das peças foram pesadas, e o resíduo restante de cada traço também foi
separado e pesado.
Tabela 2. Resultados dos ensaios de massa unitária, material fino e massa específica. Fonte: CDTEC, 2014.

Determinações
Massa unitária – Método C
Material fino que passa através
da peneira 75µm
Massa específica

Resultados
obtidos
1,68 g/cm3
18,3%

Limites estabelecidos NBR
7211 (ABNT, 2009)
_
≤ 12 %

Método de
ensaio
NBR NM 45
NBR NM 46

2,70 g/cm3

‐

NBR NM 52

Tabela 3. Determinação da composição granulométrica. Fonte: CDTEC, 2014.

Peneiras
Amostra 1
ASTM
mm
Retira (g)
3/8
9,5
0
¼
6,3
0
4
4,76
0
8
2,38
69
16
1,19
178
30
0,59
153
50
0,297
59
100
0,149
55
70
FUNDO
TOTAL
584
Módulo de finura = 2,89
Diâmetro máximo = 4,76mm

Amostra 2
Retida (g)
0
0
0
76
190
168
72
63
73
842

Média
Retida (g)
0
0
0
73
184
161
66
59
72
613

Amostra 1
% Retida
0,0
0,0
0,0
11,8
30,5
26,2
10,1
9,4
12,0
100

Amostra 2
% Retida
0,0
0,0
0,0
11,8
29,6
26,2
11,2
9,8
11,4
100

Média
% Retida
0
0
0
12
30
26
11
10
12
100

Média
% Acum.
0
0
0
12
42
68
79
88
100
289

Figura 2: Distribuição granulométrica (agregado miúdo). Fonte: CDTEC, 2014. * Limite granulométrico NBR 7211
(ABNT, 2009).

Figura 3 e 4. Medição da massa dos agregados.
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Figura 5 e 6. Medição do teor de água (umidade)dos agregados
Tabela 4. Resultados para o valor da massa e umidade dos agregados. Fonte: Autores (2013)

Insumos
Areia natural
Areia artificial
Areia reciclada
Pedrisco natural
Pedrisco reciclado

Kg/m3
1.349,44
1.309,24
1.201,46
1.321,46
1.364,23

Umidade (%)
9
3,41
16,3
0,44
7,5

Tabela 5. Traços em quilos e massa total misturada

Traço
(kg)

1(base)
2
3
4
5
6
7
8

Cimento

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Areia
natural

35
35
35
35

Areia
artificial

Areia
reciclada

Pedrisco
natural

22
22,36

15
15

22
22
22

22,36
33,69
33,69
56,05
56,05

Pedrisco
reciclado

14,59
14,59
15
14,59
15
14,59

Aditivo

0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41

Água

2,40
2,35
2,20
2,95
3,90
4,30
4,65
4,40

Figura 7. Esteira e misturador dos agregados sólidos e líquidos. Figura 8. Máquina manual para a confecção do
paver.

Figura 9. Agregados acomodados para a colocação no misturador.
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Massa
Total

87,31
87,62
86,70
87,81
87,50
87,49
88,61
87,95
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Figura 10. Colocação do agregado seco no misturador. Figura 11. Confecção do paver na prensa.

Figura 12. Identificação da produção de cada forma. Figura 13. Medição e pesagem do paver após a fabricação

Algumas padronizações foram consideradas para que os ruídos do experimento não
interferissem no resultado final. Os agregados para a confecção das peças de amostra foram
retirados sempre do mesmo local no reservatório para buscar uma similaridade entre a umidade
e massa dos insumos. A vibração da máquina foi feita manualmente e foi cronometrada para
que cada forma fosse vibrada igualmente, em um tempo de 5 segundos cada vibração.
As amostras foram armazenadas em local coberto e o ensaio de resistência à compressão foi
executado após 28 dias de cura pelo Instituto Lactec segundo especificações da norma NBR
9780/2013 – Peças de concreto para pavimentação – Especificação e métodos de ensaio que
prescreve o método de determinação da resistência a compressão de peças pré‐moldadas de
concreto destinadas a pavimentação de vias urbanas, pátios de estacionamentos ou similares.

Figura 13: Ensaio de rompimento . Amostra 3. Fonte: Lactec/2014

A tabela abaixo relaciona o traço seco para 1 kg de cimento com o resultado do ensaio à
compressão fornecido pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento‐LACTEC. O traço
1que é o padrão utilizado atualmente pela empresa Brickawall chegou a resistência de 43,26
MPa. Os traços 2 e 3, com areia e pedrisco reciclado respectivamente estão com índices
superiores a 35MPa. Os traços 7 e 8 que substituem a areia natural e artificial pela areia reciclada
estão com índices bem abaixo da norma. O traço 3 apresentou o melhor índice com resistência
a compressão de 36,86 MPa.
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Tabela 6. Redução do traço para a proporção entre agregados e consumo de 1kg de cimento.

ENSAIO
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
1 ÁGUA
TRAÇO
SECO
PREÇO(R$)
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
2 ÁGUA
TRAÇO
SECO
PREÇO (R$)
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
3 ÁGUA
TRAÇO
SECO
PREÇO (R$)
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
4 ÁGUA
TRAÇO
SECO
PREÇO (R$)
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
5 ÁGUA
TRAÇO
SECO
PREÇO (R$)
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
6 ÁGUA
TRAÇO
SECO
PREÇO (R$)
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
ÁGUA
7 TRAÇO
SECO
PREÇO (R$)
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Cimento Areia
Natural
(kg)
(kg)
12,500 35,000
12,500 31,920
3,080
1,000
0,345
12,500
12,500

1,000
0,345
12,500
12,500

1,000
0,345
12,500
12,500

1,000
0,345
12,500
12,500

1,000
0,345
12,500
12,500

1,000
0,345
12,500
12,500

1,000
0,345

Areia
Areia
Artificial Reciclada
(Kg)
(Kg)
22,000
21,180

Pedrisco Pedrisco
Natural Reciclado
(Kg)
(Kg)
15,000
14,930

0,820

0,070

Aditivo Água
(Kg)
0,410
0,410

(Kg)
2,400
6,370

Resistência
Compressão
(MPa)

43,26

2,554 1,694
0,087 0,069
35,000
31,920

22,360
19,240

1,194
0,026
15,000
14,930

0,033
0,101
0,410
0,410

3,080

3,120

0,070

2,554
0,087
35,000
31,920

1,539
0,038

1,194
0,026

22,000
21,180

14,590
13,570

3,080

0,820

1,020

2,554
0,087
35,000
31,920

1,694
0,069
22,360
19,240

1,086
0,023
14,590
13,570

3,080

3,120

1,020

2,554
0,087

1,086
0,023

22,000
21,180

1,539
0,038
33,690
28,990

15,000
14,930

0,820

4,700

0,070

1,694
0,069
22,000
21,180

2,319
0,058
33,690
28,990

1,194
0,026

0,820

4,700

1,020

1,694
0,069

2,319
0,058
56,050
48,240

1,086
0,023
15,000
14,930

7,810

0,070

3,859
0,096

1,194
0,026

0,510
R$ 0,629
2,350
8,620
35,47

0,033 0,690
0,101
0,598
0,410 2,200
0,410 7,120
36,86
0,033 0,570
0,101
0,410 2,950
0,410 10,170

0,625

29,91
0,033
0,101
0,410
0,410

0,814
0,597
3,900
9,490
27,44

14,590
13,570

0,033 0,759
0,101
0,410 4,300
0,410 10,840

0,600

27,83
0,033 0,867
0,101
0,410 4,650
0,410 12,530

0,596

25,83
0,033
0,101

1,002
0,569
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Cimento Areia
Areia
Areia
Pedrisco Pedrisco Aditivo
Natural Artificial Reciclada Natural Reciclado
(kg)
(kg)
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(Kg)
(Kg)
12,500
56,050
14,590
0,410
12,500
48,240
13,570
0,410

ENSAIO
TRAÇO Pu
TRAÇO Ps
PESO
8 ÁGUA
7,810
TRAÇO
SECO
1,000
3,859
PREÇO (R$) 0,345
0,096
LEGENDA:
Pu = peso do agregado úmido
Ps = peso do agregado seco
Ps = Pu/(1+h), onde h = umidade do agregado

Água
(Kg)
4,400
13,230

Resistência
Compressão
(MPa)

23,17

1,020
1,086
0,023

0,033
0,101

1,058
0,565

Tabela 7. Resultados para o consumo de cimento, (relação) fator água x cimento e resistência a compressão.

Ppu
VOLUME
d
SOMA
Cc
Resist.
TRAÇOS
(KG)
( M³)
(KG/M³)
TRAÇO
(KG/M³)
Fator A/C Comp.
1
2,7950
1,17 X 10ˉ³
2388,89
6,95
343,63
0,51
43,26
2
2,7325
1,16 X 10ˉ³
2355,60
6,98
337,63
0,69
35,47
3
2,6800
1,17 X 10ˉ³
2290,60
6,90
331,82
0,57
36,86
4
2,6800
1,19 X 10ˉ³
2252,10
6,99
322,10
0,814
29,91
5
2,4883
1,13 X 10ˉ³
2202,03
6,97
316,06
0,759
27,44
6
2,5750
1,17 X 10ˉ³
2200,85
6,97
315,92
0,867
27,53
7,06
306,45
1,002
25,83
7
2,4650
1,14 X 10ˉ³
2162,28
8
2,5200
1,15 X 10ˉ³
2191,30
7,00
312,90
1,058
23,17
Ppu = peso paver fresco; d=densidade massa fresca; Cc = Consumo cimento; Fator A/C = água (litros)/
cimento (kgs)

Figura 14. Relação do consumo de cimento por traço x resistência a compressão. Figura 15. Relação entre o fator
água/cimento x resistência a compressão

3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao substituirmos os agregados naturais por agregados reciclados, areia e pedrisco nos traços 2
e 3 respectivamente, foi possível alcançar resistência a compressão superior aos 35MPA
previstos na NBR 9781/1987 para trânsito de veículos comerciais e de linha.
Além disso o aspecto visual dos pavers dos traços 2 e 3 foi semelhante ao dos pavers fabricados
utilizando materiais não reciclados, o que o torna indicado para calçamento também em áreas
onde o aspecto visual tenha importância.
Tendo em vista o cenário da construção civil, que consome até 75% dos recursos naturais
disponíveis, essa pesquisa demonstra um resultado viável para a inserção de produtos oriundos
da reciclagem de materiais da construção civil na pavimentação de calçadas, respeitando os
índices de resistência previstos na Norma Brasileira.
O decreto 1066/2006 em Curitiba regulamenta os critérios sobre construção de passeios na
cidade, e ressalta que todas as vias classificadas no padrão A, que englobam as vias setoriais,
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coletoras, estrutural prioritária entre outras, deverão utilizar pavimento intertravado (paver)
para o seu calçamento, desta forma a demanda por esse tipo de revestimento tem aumentado
substancialmente, podendo os pavimentos com materiais oriundos de reciclagem suprimir essa
demanda, e reduzir o consumo de matéria prima.
Analisando o custo em relação ao ensaio de referência foi observado redução de 4,9% no custo
do paver substituindo areia artificial por areia reciclada (traço 2). Ao substituir o pedrisco natural
por reciclado a redução no custo em relação ao traço de referência foi de 0,6%. Os dois traços
que atenderam as especificações da norma também apresentaram viabilidade financeira para a
sua adoção.
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ABSTRACT: Brazil is in 11th place in the ranking of scientific literature on sustainability, with
contributions in all areas of knowledge, especially about Environment / Ecology, Social Sciences
and Engineering. The literature review led to a bibliographic study for organization and planning
of research in sustainability. This work used this tool to study the publications of the Latin
American Meeting of Buildings and Sustainable Communities (Portuguese Acronym ‐ELECS). The
research was developed from the database of all event editions (1997, 2001, 2003, 2007, 2009,
2011 and 2013), analyzing the following issues: themes, authors and most active institutions, in
addition to event growth. The results show fairness in the number of publications in the great
areas called Materials Scale, Building and Urban. It identifies the southeastern and southern
Brazilian regions as main research centers in the construction area and that the most researchers
are in the federal public universities.
Keywords: ELECS, scientific production, bibliometric
RESUMO: O Brasil está na 11ª posição no ranking da produção científica sobre sustentabilidade,
com contribuições em todas as áreas do conhecimento, em especial com estudos em
Ambiente/Ecologia, Ciências Sociais e Engenharias. Na revisão da literatura conduziu a um
estudo bibliográfico para organização e o planejamento da pesquisa em sustentabilidade. Este
trabalho utilizou‐se desta ferramenta para estudar as publicações do Encontro Latino‐
Americano de Edificações e Comunidades Sustentáveis (ELECS). A investigação foi desenvolvida
a partir da base de dados de todas as edições do evento (1997, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011 e
2013), analisando os seguintes assuntos: temas abordados, autores e instituições mais atuantes,
além do crescimento do evento. Os resultados mostram equidade no número de publicações
nas grandes áreas denominadas de Escala dos Materiais, Edificação e Urbana. Identificaram‐se
as regiões sudeste e sul do Brasil como os principais polos de pesquisa na área da construção
civil e que a maioria dos pesquisadores está nas universidades públicas federais.
Palavras‐chave: ELECS, produção científica, bibliometria
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1

INTRODUÇÃO

O contínuo desgaste dos recursos naturais do planeta tem transformado o meio acadêmico e
científico. A preocupação perante o futuro das próximas gerações incentivou mudanças em
vários setores. Os profissionais que atuam na construção civil e o urbanismo estão vivenciando
a necessidade de revisar conceitos, na busca de alternativas de manter o conforto do homem
sem influenciar negativamente no meio ambiente.
O Brasil está na 11ª posição quando se trata da produção científica sobre sustentabilidade, o
que é positivo. As contribuições aparecem em todas as áreas do conhecimento, sendo mais
representativas em estudos focados em Ambiente/Ecologia, nas Ciências Sociais e nas
Engenharias (Oliveira, 2012). Para melhor compreender o estado de arte destas e outras áreas
estudos bibliométricos mostram‐se como uma alternativa de pesquisa.
A bibliometria é um campo da ciência da informação que utiliza técnicas quantitativas para a
análise e disseminação de resultados. A produção científica reflete as questões emergentes na
sociedade e busca, pelo processo de construção de conhecimento, oferecer informações e
alternativas para resoluções dos problemas, desenvolvimento social e sustentabilidade. A
análise da produção científica indica o quanto já foi produzido, a atuação e preocupação das
universidades, dos cientistas em atender a demanda da sociedade (Kneipp et al., 2011).
Este tipo de estudo também oferece a oportunidade de auxiliar na tomada de decisão de
pesquisadores em sustentabilidade, na medida em que traça um panorama geral das
investigações nesta área do conhecimento, possibilitando ao pesquisador conhecer os principais
autores desta temática, a evolução das pesquisas aos longos dos anos anteriores, entre outras.
Marques (2005) e Kneipp et al. (2011) afirmam, respectivamente, que o estudo quantitativo da
produção científica permite o entendimento da amplitude da natureza das pesquisas
desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento e na compreensão de um tema emergente.
Já Cañas‐Guerrero et al. (2014) expõem que seu estudo bibliométrico ajudará pesquisadores e
instituições a formarem novas redes colaborativas de trabalho e também poderá ser útil para
os editores avaliarem a eficácia difusão e das internacionalizações de suas revistas.
O primeiro estudo para a caracterização da produção científica na área de Tecnologia do
Ambiente Construído, utilizando a bibliometria, foi realizado por Pithan et al., em 2005. Na
pesquisa foram consideradas as publicações entre os anos de 1993 e 2002. Seu resultado revela
um crescimento tanto na quantidade de publicações quanto no número de autores e instituições
envolvidos, mas aponta uma deficiência no rigor científico em uma elevada parcela dos artigos
publicados. Esta carência é decorrência da falta de explanação a respeito do método de
pesquisa. Os autores também verificaram a necessidade de discussão dos temas e de
ferramentas que automatizem a coleta e processamento dos dados para este tipo de estudo.
Arrebola et al. (2011) também desenvolveram um panorama dos estudos científicos, neste caso
voltados à Engenharia Urbana no Brasil, entre os anos de 2007 e 2009. A partir do relatório
trienal publicado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
foram analisadas por eles as dissertações produzidas nos Programas de Pós‐Graduação da área
de “Engenharia I”, voltados à Engenharia Urbana. Os autores concluíram que o Planejamento e
a Gestão Ambiental são os temas mais frequentes, “(...) o que demonstra a preocupação da
academia em apontar respostas, soluções e novas tecnologias que atendam às necessidades
prementes da sociedade, principalmente no que diz respeito às questões urbanas e ambientais”.
Uma das bases de dados de publicações científicas mais importantes e acessadas, a Web of
Science, foi foco de alguns estudos bibliométricos. Kneipp, et al. (2011) elaboraram uma
investigação sobre o tema “Inovação Sustentável”. Das 1022 publicações relacionadas ao
assunto, entre 2000 e 2010, a maioria encontra‐se no Journal of Cleaner Prodution e no Delft
University of Technology. Como a rede inclui trabalhos de vários países, os autores constataram
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que os Estados Unidos lideram o ranking da temática. Os tópicos mais citados dentre os artigos
pesquisados são Desenvolvimento, Gestão e Tecnologia (Kneipp, et al., 2011). A respeito do
tema específico das coberturas verdes, tem‐se o artigo apresentado por Blank, et al. (2013). O
estudo aponta um crescimento no número de publicações sobre telhado verde e que
demonstram uma mudança de foco nas pesquisas, tendendo mais para as questões ambientais
relacionados do que a estética arquitetônica. O aumento da quantidade de países envolvidos na
investigação e a multidisciplinariedade também é exposto pelos autores, que concluem ter
havido um maior interesse pelo assunto. Blank et al. (2013) ressaltam que mesmo com o
incremento dos estudos relacionados às coberturas verdes, há muito que avançar ainda, como
o desafio de aplicar a técnica em regiões mais secas. A pesquisa na área da construção realizada
por Cañas‐Guerrero et al. (2014) avaliou a evolução das publicações na categoria “Construção e
Tecnologia da Construção”. Os autores evidenciaram as instituições e países mais produtivos
além da difusão das revistas relacionadas ao tópico. Os autores computaram todos os artigos e
resumos publicados entre os anos de 1997 a 2011, totalizando 39.725 documentos. A
investigação demonstrou grande expansão da atividade de pesquisa do assunto abordado,
impacto e colaboração global, além de crescente interesse relacionado à eficiência energética e
o conforto nas edificações.
Oliveira (2012) afirma que o volume da produção científica em sustentabilidade é pequeno, mas
crescente. A autora comenta que “Após a Conferência Mundial de 1992 (Rio 92) o tema ganhou
mais visibilidade o que pode explicar em parte o aumento das publicações”. Voltados ao estudo
das publicações relacionadas às fontes alternativas de energia, encontram‐se Konur (2011) e
Liping (2011). O primeiro autor citado explora as características da literatura sobre algas e bio‐
energia encontradas nos bancos de dados da Science Citation Index‐Expanded (SCIE) e da Social
Sciences Citation Index (SSCI) nas últimas três décadas. Em sua análise, o autor menciona os
países com maior número de artigos relacionados ao assunto, assim como os autores mais
atuantes e as revistas com mais publicações sobre o tema. Assim, Konur (2011) pontua o estado
de arte do assunto e demonstra o crescimento exponencial da pesquisa científica na busca por
recursos energéticos e combustíveis alternativos. Liping (2011) elaborou uma análise
bibliométrica e uma revisão sobre os programas de cooperação intergovernamentais sobre P&D
em energia. Os dados para referida pesquisa foram retirados, principalmente, do Relatório
Anual do Programa Estadual de Ciência e Desenvolvimento Tecnológico e do Relatório Chinês
de Ciência e Tecnologia. Segundo o autor, através da cooperação internacional, as publicações
de qualidade sobre o tema têm aumentado e são uma fonte de referência valiosa. Além disso,
há o beneficio das parcerias pela transferência de tecnologia e de direitos de propriedade
intelectual.
Como afirmam Cañas‐Guerrero et al. (2014), um estudo bibliográfico pode ser de grande
utilidade para organização e o planejamento da pesquisa de um campo de conhecimento. Sendo
assim, o objetivo desta pesquisa é realizar um estudo bibliométrico para expor matemática e
estatisticamente a produtividade científica do Encontro Latino‐Americano de Edificações e
Comunidades Sustentáveis (ELECS). A análise foi realizada a partir das informações das sete
edições do Encontro. A intenção é oferecer um panorama geral do evento, de suas publicações,
dos principais assuntos abordados, dos autores e instituições mais atuantes. A base de dados
conta com um total de 720 artigos publicados nos anais do congresso, nas edições de 1997,
2001, 2003, 2007, 2009, 2011 e 2013.
2

ENCONTRO LATINO‐AMERICANO DE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS –
ELECS

Com o intuito de participar e promover ações mais sustentáveis, a Associação Nacional de
Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), através do Grupo de Trabalho em
Desenvolvimento Sustentável, organizou os Encontros sobre Edificações e Comunidades
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Sustentáveis (ELECS, 2013). Este congresso científico, que conta com a participação de
profissionais envolvidos em construção civil e urbanismo, teve sua primeira edição em 1997, em
Canela/RS, como evento nacional. No ano de 2013 foi realizada, em Curitiba/PR, a quinta edição
do congresso. Com a definição de Portugal como sede do próximo encontro, a abrangência do
evento ganhou amplitude internacional (ELECS, 2013).
3

METODOLOGIA

Para a realização do estudo bibliométrico do congresso, foram coletados os dados das sete
edições do ELECS (1997, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011 e 2013).
Ao todo foram 807 artigos analisados, acessados individualmente a fim de se coletarem
informações e transpassa‐las ao software Microsoft Excel®, o qual foi utilizado como suporte ao
levantamento e análise dos dados bibliométricos em questão e como ferramenta para criação
de gráficos e tabelas.
As informações computadas dizem respeito aos autores, às instituições e às palavras‐chaves. As
variáveis estudadas foram: (a) quantidade de artigo por edição e por tema; (b) quantidade de
autores por edição; (c) autores mais atuantes; (d) nível de qualificação dos autores por artigo;
(e) quantidade de instituições por edição; (f) instituições mais atuantes; (g) palavras‐chaves.
Quanto aos objetivos da pesquisa, esta investigação analítica permite questionar os resultados
e dimensionismo do ELECS, aumenta a familiaridade do pesquisador quanto aos temas
abordados e clarifica a proposta do evento.
As principais análises realizadas a partir destas variáveis são apresentadas no capítulo a seguir.
4

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO

Conforme mencionado, para obter um panorama da produção científica do evento, foram
investigados os Anais das sete edições realizadas. A partir destes dados realizaram‐se análises
citadas no item 3.
4.1

Quantidade de artigos

A concepção do ELECS foi realizada de forma a abranger os temas que envolvem a intervenção
profissional sobre o ambiente. Por este motivo, foram definidas três áreas de concentração para
os trabalhos científicos a serem apresentados e publicados no encontro: (a) Escala dos
Materiais; (b) Escala da Edificação; (c) Escala Urbana. Cada um destas áreas abrange uma gama
de assuntos relacionados, que permite o melhor enquadramento das pesquisas dentro da
proposta do congresso. Eficiência energética, sustentabilidade, gestão, ecotécnicas e desenho
urbano, são alguns dos temas abordados no ELECS. Por conta disso, a avaliação de publicação
por edição foi realizada considerando o total de publicações por ano e a dimensão de cada escala
(Figuras 1 e 2).

Figura 1. Total de artigos por ano
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Conforme apresentado na Figura 1, nota‐se um crescimento no número de publicações ao longo
dos anos, tendo em 2009 o número mais expressivo entre todas as edições. Verificou‐se que na
primeira edição, ainda de cunho nacional, a Escala dos Materiais teve uma representatividade
superior às outras áreas.
A Figura 2 apresenta o gráfico com a porcentagem de artigos em cada uma das três escalas,
consideradas as sete edições do evento.

Figura 2. Quantidade de artigos por Escala

Verificou‐se que a diferença entre os focos dos trabalhos apresentados foi bastante equilibrada,
chegando a ser praticamente proporcional no total geral de publicações. Isso indica o
envolvimento de pesquisadores de várias linhas de investigação no evento, como recursos
energéticos, geotécnicos, materiais, planejamento urbano e ambiente construído. Apesar da
equidade, houve uma pequena ênfase nos temas relacionados à Escala das Edificações. Este fato
deve‐se ao crescimento do interesse na investigação do conforto no ambiente construído como
pelo aumento das certificações verdes de edifícios. Verificou‐se também a diminuição das
publicações na Escala dos Materiais, que pode ter sido motivada pela existência de outros
congressos nesta área, o que pulveriza os artigos.
4.2

Quantidade de autores por artigo

Os dados analisados e apresentados (Quadro 1) mostram que a maioria dos estudos são
realizados por dois e três autores. Esta variável pode demonstrar que, de forma geral, a maioria
dos trabalhos são elaborados em Programas de Pós‐graduação, onde os autores são os discentes
e seus orientadores.
Tabela 1. Quantidade de autores por artigo

Nº de Autores
1 autor
2 autores
3 autores
4 autores
5 autores
6 autores
7 autores
8 autores
9 autores
10 ou mais autores
Total

4.3

Nº de Artigos
106
273
231
115
36
31
7
3
4
1
807

Autores mais atuantes

Para compreender o cenário das produções científicas relacionadas aos temas do ELECS foi
relevante conhecer os pesquisadores mais influentes nas áreas relacionadas ao evento. Com
este intuito foi realizada uma análise dos autores que mais publicaram artigos no congresso. No
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Quadro 2 estão relacionados os nomes dos pesquisadores mais atuantes e o número de suas
publicações no encontro.
Tabela 2. Autores mais atuantes

Autores

Nº de Publicações

Sattler, Miguel A.
Alvarez, Cristina E.
Ino, Akemi
Shimbo, Ioshiaqui
Tavares, Sérgio F.
Rocha, Janaíde C.
Bissoli‐Dalvi, Márcia
Lopes, Wilza G. R.
Teixeira, Bernardo A. N.
Cheriaf, Malik
Andrade, Liza M. S.
Zanin, Maria
Fedrizzi, Beatriz M.
Zanin, Nauíra Z.
Cesár, Sandro F.
Pimentel, Lia L.
Barros, Bruna R.
Silva, Vanessa G.
Alvarenga, Rita C. S. S.
Matos, Karenina C.
Vargas, Paulo S. P.
Bohadana, Ingrid P. B.
Castaño, Alexander G.
Ecker, Vivian D. I.
Silva, Ricardo D.
Amorim, José A.

42
35
31
22
16
13
12
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6

Verificou‐se que a maioria dos artigos computados nessa avaliação são elaborados por mais de
um pesquisador e este fato demonstra que muitos dos autores listados atuam como
orientadores em programas de Pós‐Graduação. Os autores constantes do topo da lista são
aqueles que atuam há alguns anos no desenvolvimento de investigações nesta área do
conhecimento, como Sattler e Alvarez, que são precursores do evento e participam ativamente
de grupos de trabalho da ANTAC.
Com esta análise foi possível estabelecer um panorama dos pesquisadores na área da
construção civil e este conhecimento pode ser o caminho para serem estabelecidas novas
parcerias.
4.4

Nível de qualificação dos autores

Na avaliação da qualificação dos autores presentes na produção científica do ELECS identificou‐
se, em um total de 1324, que 388 deles não informaram seu nível acadêmico. Por tanto, a análise
constante do gráfico (Figuras 3) computou apenas os demais pesquisadores.
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Figura 3. Nível de qualificação dos autores

A partir dos dados informados na Figura 3, nota‐se que a produção científica do evento contou
com a participação mais relevante de doutores (43%), seguida pela atuação de mestres (20%).
As demais titulações aparecem com menor representatividade, o que reforça a influência dos
orientadores nas publicações do ELECS. Esta análise demonstra maior interesse dos doutores
em apresentar suas pesquisas no congresso, assim como a qualidade dos artigos, pois evidencia
a experiência científica dos autores.
4.5

Instituições participantes

A quantidade de instituições participantes do ELECS aumentou ao longo dos anos, tendo
alavancado de 2003 para 2007 e alcançado maior proporção em 2011. Na última edição do
evento (2013), houve um decréscimo neste número (Figura 4). É preciso informar que 59 autores
não apresentaram ligação com alguma instituição, por tanto esta avaliação refere‐se à 97,33%
da amostragem.

Figura 4. Instituições participantes

O desinteresse no evento por algumas universidades pode ser identificado pela seleção de
outros congressos e revistas para publicação das pesquisas ou até mesmo pela mudança de
temas de pesquisa para campos diferentes dos abrangidos nas Escalas do ELECS.
Ainda com relação às instituições participantes do encontro, um importante aspecto que foi
avaliado: o número de publicações por instituição. No Quadro 3 tem‐se as universidades que
mais aparecem na produção científica do congresso por conta do vínculo com os autores dos
artigos.
No topo da lista, com 212 trabalhos publicados em todas as edições do ELECS, está a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), seguida pela Universidade de São Paulo
(USP) com 205 artigos e resumos. Também com números expressivos de publicações estão a
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”.
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Tabela 3. Instituições mais atuantes

Instituição
UFRGS
USP
UFES
UFSCar
UFSC
UNESP
Unicamp
UFV
UFPE
UFPR
PUC‐Campinas
UFAL
UFRJ
UnB
UPE
UFPB
UFF
UEL
UFPI
UFBA
UNIFOR
UPF
UFMT
UFRN
UTFPR

Nº de Publicações
212
205
197
113
102
84
64
61
59
56
52
45
43
43
43
42
39
37
37
27
26
26
25
24
22

Esta avaliação demonstra as regiões sudeste e sul como polos de pesquisa na área da construção
civil. Outro aspecto importante que é verificado no Quadro 3, é a singela presença de instituições
privadas. Apenas três instituições particulares constam na lista, são elas a Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC‐Campinas), a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e a
Universidade de Passo Fundo (UPF). As publicações destas universidades juntas somam 6,18%
do total dos trabalhos apresentados no ELECS. Esta constatação remete a uma realidade, a falta
de incentivo para pesquisa do setor privado.
5

PALAVRAS‐CHAVE

Uma das análises mais relevantes para compreensão do panorama da produção científica do
Encontro Latino‐Americano de Edificações e Comunidades Sustentáveis está relacionada aos
assuntos abordados. Para ampliar o horizonte do conhecimento desenvolvido nas Escala que o
evento atinge, elaborou‐se um exame das palavras‐chave utilizadas nos artigos. De forma a
melhor visualizar os temas e a sua relevância dentro do panorama do encontro, foi construída
uma nuvem de palavras‐chave (Figura 5).

Figura 5. Nuvem de palavras‐chave. Fonte: Gerado pelo wordle™
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Apresenta a palavra “sustentabilidade” em destaque. Isto ocorreu por conta de abranger
assuntos em todas as Escalas – Materiais, Edificações e Urbana. Foi possível identificar também
que a habitação e questão ambiental são os objetos de estudo mais frequentes nas publicações
do congresso. Estes e outros temas são estudados pelas lentes do planejamento e da gestão.
Além disso, importantes contribuições no campo da energia, do conforto e da reciclagem de
resíduos são verificadas nos trabalhos apresentados.
6

CONCLUSÃO

A partir do estudo bibliométrico da produção científica do Encontro Latino‐Americano de
Edificações e Comunidades Sustentáveis foi possível comprovar o crescimento do evento. A
análise das palavras‐chave evidencia que o ELECS caminha nas mesmas direções apontadas
pelos estudos apontados no item 1 deste artigo. Este fato ressalta a importância e a atualidade
dos temas do evento.
O evento iniciou em 1997 e este artigo relatou o crescimento das pesquisas na área. A análise
foi realizada a partir das informações das sete edições do Encontro anteriores ao de 2013. A
concepção do ELECS envolve temas sobre a intervenção profissional sobre o ambiente, dividida
em três áreas de concentração apresentados e publicados no encontro: (a) Escala dos Materiais;
(b) Escala da Edificação; (c) Escala Urbana. A intenção foi oferecer um panorama geral do evento,
suas publicações, os principais assuntos abordados, autores e instituições mais atuantes.
A base de dados ponderada conta com um total de 720 artigos publicados nos anais, nas edições
de1997, 2001, 2003, 2007, 2009 e 2011 e mais 142 (2013). Constatou‐se que a participação dos
cursos de Pós‐Graduação no ELECS é responsável pela maior parte das publicações, fato que
revela à alta representatividade de pesquisadores que atuam como orientadores nestes
programas e que a maioria dos artigos contam com a participação de pelo menos um
pesquisador Doutor.
A análise leva a constatação que a habitação e questão ambiental são os objetos de estudo mais
frequentes nas publicações do congresso. Ainda tem‐se presente assuntos como resíduos,
gestão e a abordagem social também que sobressaem nos estudos. O Estudo sobre com as
palavras chaves demonstram que de forma menos expressiva apareceram as palavras
sustentabilidade, energia, eficiência e impacto. Demonstra que para o ELECS 2013 pouca ênfase
foi dada às palavras‐chave no interesse principal do evento, que era “repensar a interferência
do homem no ambiente construído e urbano”. A expectativa é discutir como os eventos deste
porte de fato atuam conectado pessoas e ideias sobre um mesmo tema.
Verificou‐se que a participação dos cursos de Pós‐Graduação no ELECS é responsável por boa
parte das publicações. Este fato deve‐se à alta representatividade de pesquisadores que atuam
como orientadores nestes programas. Por este mesmo fator se pode notar que a maioria dos
artigos conta com a participação de um doutor.
Outra ocorrência relevante evidenciada no estudo foi a modesta participação de pesquisas de
instituições privadas no evento. Esta constatação demonstra a falta de interesse do setor no
desenvolvimento científico, fato que fica mais evidente ao se verificar que as três únicas
universidades particulares representadas no ELECS são filantrópicas ou comunitárias, ou seja,
sem fins lucrativos. Esta é uma realidade que pode ser comprovada em outros campos do
conhecimento e que afeta o crescimento intelectual e o desenvolvimento econômico de uma
nação.
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ABSTRACT: The organization of the V Sustainable Buildings and Communities Meeting (ELECS,
2013) innovated with the implementation of the “Video Poster”, an innovative format of presen‐
tation. Documents can still be retrieved on YouTube™ after the meeting. The dynamic media
dissemination brings a totally new concept of scientific treatment and visualization, that graph‐
ically can discuss how researchers are retrieving the video, creating insights and new research
understandings. The procedure consisted in an initial verification of the video organization ac‐
cording to the ELECS conception, divided in three areas of knowledge, then the insertion of the
video into the youtube channel and the dissemination using some strategies in social medias,
monitoring the results. The results provide indicators related to the publication of resources for
teaching and learning within the responsibility of selecting information, such as the definition of
tag, metadata and technical terminology used, among others.
Keywords: Video Post, Sustainability, Innovative technologies, Information visualization, Sci‐
ence Popularization (Dissemination).
RESUMO: A organização do V Encontro sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (ELECS,
2013) inovou com a implantação de um formato diferenciado denominado vídeo pôster. Os
trabalhos, após o evento, continuam disponíveis no You Tube™. A divulgação em mídia dinâmica
traz ainda um novo conceito para tratamento e visualização científica que possibilita explorar
como os pesquisadores estão recuperando os vídeos e estes dados e informações podem ser
discutidos graficamente, com vistas a obter compreensão e insight para novas pesquisas. O
método compreendeu primeiro a organização dos vídeos segundo a concepção do ELECS,
dividida em três áreas de concentração, posteriormente a inserção no canal e, por fim, a
divulgação nas mídias sociais com estratégias de acompanhamento das visitas. Os resultados
fornecem indicadores, relacionados com a publicação de recursos de ensino e aprendizagem no
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domínio da competência de seleção da informação, tais como definição de tag, metadados e
nomenclatura técnica utilizada entre outros.
Palavras‐chave: visualização da informação, divulgação científica, vídeo pôster.
1

INTRODUÇÃO

O crescimento do uso da tecnologia de informação e comunicação (TIC) ganha espaço em todas
as áreas do conhecimento, nas empresas, nas escolas e na vida do cidadão comum.
Vive‐se em um cotidiano onde ocorre o contato com informações a todo instante por meio de
canais como jornais, rádio, televisão, internet, sinalização, entre outros. A transmissão da
informação necessita de um veículo (canal), um emissor e um receptor para torna‐se
comunicação.
Nesse sentido, a disseminação das ideias de sustentabilidade apoiada pela TIC desafiou os
pesquisadores da área para buscar estratégias de popularização dos conhecimentos científicos
desenvolvidos no âmbito das pesquisas nas universidades. A questão a ser respondida foi: Que
estratégias utilizar para a sistematização das pesquisas cientificas de modo atrativo a sociedade?
A ideia foi a de formatar cada projeto em pequenos vídeos de até 3 minutos que foram
denominados de vídeo pôster. Freitas et al (2014) conceituam “como um produto de informação
resultante de uma gravação e/ou reprodução de um trabalho com possibilidade de captura e
armazenagem de áudio, imagem estáticas e em movimento que traduzem em linguagem
simples (popular) o resultado cientifico de uma investigação”.
Durante o V Encontro sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (ELECS), realizado em 2013
na cidade de Curitiba, apresentou‐se esse novo contexto de visualização das informações em
eventos científico, o “Vídeo Post”. A proposta parte da construção, validação e aplicação de uma
técnica que possa ser aplicada no desenvolvimento de um programa que realiza a gestão de
conteúdo dentro do conceito de Vídeo Pôster. Este artigo descreve esse processo com ênfase
na visualização e análise das informações pertinentes a divulgação científica desses vídeos, pós‐
evento.
2

VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

A divulgação científica por meio de vídeo pôster demonstra o uso da multimídia que possibilita
o acompanhamento com a visualização e análise da informação científica, temática a serem
detalhadas a seguir.
2.1 Uso da multimídia como estratégia de disseminação
As tecnologias avançam cada vez mais no cotidiano e impulsionam o homem a assumir uma
postura que o coloque em atuação frente a essa nova realidade. É difícil imaginar a realização
de determinadas atividades sem a utilização dessas tecnologias, pois o acesso a elas está cada
vez mais fácil (COSTA; MOITA, 2011).
A multimídia é uma coleção de textos, gráficos, animação, vídeo, som, efeitos especiais, etc. e
proporciona uma imaginação infinita, não só mudar a forma de aprender e compreender, mas
também mudou a forma de espalhar a informação.
Qingson (2012) destaca as características das tecnologias multimídias, sejam elas:
a) Integração: a tecnologia multimídia não é a sobreposição de sistemas de símbolos, mas
a integração total.
b) Características não lineares: a estrutura de leitura e escrita das pessoas geralmente, é
capítulos, seções, páginas já com o uso da tecnologia multimídia a estrutura é links,
hipertexto isso de uma forma mais flexível e mutável para o leitor.
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c) Tempo real: o áudio, vídeo, animação e a multimídia estão intimamente ligados ao
tempo, e o processo de integração de sua apresentação e interatividade é em tempo
real. Quando um conteúdo é exibido, a sua informação audiovisual é síncrona.
d) Capacidade de editar: a informação digital é fácil de copiar e modificar, incluindo o áudio
(linguagem, som), gráficos (estático e dinâmico), texto e assim por diante, o que pode
ser editado de forma flexível por meio da compressão digital.
e) Facilidade de uso da informação: os usuários podem usar as informações de acordo com
suas próprias necessidades, interesses, exigências das tarefas, preferências e
características cognitivas, e ter gráficos, texto, áudio e outras formas de informação.
Usado eficazmente, o sistema multimídia melhora significativamente a comunicação inter e
intra organizacional. Essencialmente, um sistema de multimídia permite que o usuário final
compartilhe, comunique e processe uma variedade de formas de obter informações de forma
integrada. Em um ambiente distribuído, por exemplo, ele pode incorporar múltiplas fontes de
vários meios de comunicação espacialmente ou temporalmente. As funções de um sistema
multimídia incluem (GUNASEKARAN; LOVE, 1999):
a) captura – é a recolha e a conversão de dados multimídia em um formato digital;
b) armazenamento – para isso é necessário a identificação de hardware adequado e da
organização dos dados em um formulário de multimídia permite aos usuários obterem
o rápido acesso à informação;
c) recuperação – para tanto é necessário o uso de um sofisticado banco de dados e
ferramentas de navegação;
d) apresentação – é a própria a entrega e apresentação da informação.
e) transferência – é o envio de documentos para um destinatário remoto por meio de uma
rede; e
f) seção de grupo – possibilita a participação em conferência de grupos para grupo.
Um sistema multimídia suporta as funções de captura, armazenamento, recuperação e
apresentação. Enquanto as funções de transferência e seções de grupo contam com a
incorporação de um sistema de multimídia distribuída.
Ao divulgar essa multimídia tem‐se a possibilidade de obter a visualização e análise das
informações científicas. Tem‐se a importância da temática de “visualização da Informação
científica” a seguir.
2.2 Visualização da Informação científica
A globalização e a modernização estão constantemente impondo desafios novos para a
sociedade e aos indivíduos. Cada vez as pessoas estão interligadas as rápidas mudanças
tecnológicas, seja no trabalho ou na sua vida cotidiana. E a disponibilidade instantânea de
grandes quantidades de informação são fatores que contribuem para essas novas demandas.
Nesse cenário a produtividade e a competitividade estão baseadas na capacidade de gerar, de
processar e de aplicar a informação (Castells, 1999; Bach; Domingues; Walter, 2013).
A visualização de informação procura transformar em uma representação gráfica e interativa
um conjunto de dados brutos. Para tanto, busca torna‐los em conformidade com os objetivos
do desafio de gestão de informação, detalhando o que se compreende por tratar, recuperar e
disseminar informação relevante a partir de volumes de dados. (Da Silva, 2007). Afim que
esclarecer o porquê dessa necessidade Da Silva (2007) propõem um diagrama representando o
processo de visualização de informação (figura 1).
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Figura 1. Processo de visualização de informação. Fonte: Da Silva (2007).

Nesse diagrama, a informação ganha um peso relevante para a decisão e para a ação dos
indivíduos, sendo cabe a tecnologia ser o meio de divulgação, promoção, transferência e
aprendizagem (FERNANDES et al., 2008).
A informação, segundo Miranda (2010), é expressa pelas interações de pessoas e grupos em um
contexto histórico. Sua condição de produção, intermediação e uso não são iguais e essa
desigualdade se reproduz em termos de oportunidades de acesso e uso.
Essas atividades são completadas por trabalhos que envolvem a análise da qualidade da
informação, necessidades informacionais dos usuários, estudo sobre os usuários, marketing da
informação, informação estratégica, entre outras (ARAÚJO; AMARAL, 2010).
3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com objetivo de disseminar os conteúdos científicos tratados nos eventos, propor‐se durante o
V Encontro sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (ELECS), realizado em 2013 na cidade
de Curitiba, apresentou‐se um novo contexto de visualização das informações, o “Vídeo Post”.
A proposta parte da construção, validação e aplicação de uma técnica que possa ser aplicada
para gestão de conteúdo científico de um evento. Este artigo descreve esse processo com ênfase
na visualização e análise das informações pertinentes a divulgação científica desses vídeos, pós‐
evento, trazendo as etapas necessárias para essa gestão do conteúdo científico e posterior
divulgação
Trata‐se de uma pesquisa aplicada pois propõem a geração de conhecimento e inovação para
aplicação prática. A validação e aplicação deverá ser empacotada em um sistema que realizará
a gestão de conteúdo com as etapas especificadas na Figura 2.

Etapa 1:

Etapa 2

Etapa 3

•Edição do vídeo
poster

•Agrupamento por
conteúdo do evento

•Disponibilização
online ‐ youtube

Figura 2.Etapas da pesquisa
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O processo foi divido em três etapas que começam no recebimento do vídeo e edição adequada
ao evento. Agrupamento por conteúdo e disponibilização online que será detalhado a seguir.
3.1 Primeira etapa: edição de vídeo
Para o processo de submissão dos vídeos começou com a proposta de um roteiro do vídeo. Após
aprovação do mesmo para a elaboração do vídeo foi disponibilizado um tutorial de como utilizar
o programa “Windows Movie Maker”, ensinando o participante do evento a fazer corte nas
cenas, editar o volume do áudio, inserir e remover imagens, inserir novos áudios, entre outros.
Além do vídeo modelo “Violino feito de sapato” disponível em http://goo.gl/yoEjHs.
Após os participantes submeterem os vídeos pôsteres, montou‐se uma equipe composta de 15
pessoas envolvidos no projeto, analisaram cada vídeo com o objetivo de padronizar e melhorar
a qualidade dos vídeos, seguindo quatro itens listados a seguir:
1. Normalização de volume para reprodução e com harmonia entre a transição dos
mesmos;
2. Inserção da logomarca do evento no início de cada um dos vídeos;
3. Verificação da mídia fonográfica de cada vídeo com disponibilidade de reprodução livre
(direitos autorais), segundo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição);
4. Conversão de formatos para “.AVI” ou “.MP4”.
Para a normalização de volume e inserção da logo ELECS utilizou‐se o programa Windows Movie
Maker, respectivamente nas instruções: “editar”, “volume de vídeo” e “Início”, “adicionar
arquivo”. A alteração do áudio dos vídeos justificou‐se pois reproduziam músicas com direitos
autorais, sendo substituídas por músicas de domínio público encontrados em repositórios
disponibilizados pela ECAD.
A falta de padronização quanto ao formato de arquivo do vídeo influenciou negativamente
quanto a ocupação do repositório, relacionado ao tamanho do arquivo ocupavam espaços
desnecessários, e também por arquivos encontrarem‐se em extensões incomuns ou de difícil
reprodução. Para isto com auxílio de um programa Free ware chamado format factory todos os
vídeos passaram por conversão em massa – qualquer que fosse o tipo de extensão, para um
formato que reduzisse o tamanho do arquivo e que mantivesse a melhor qualidade possível.
Toda a atividade era novidade para o grupo e todas as ações foram experimentais.
3.2 Agrupamento por conteúdo
Após a edição dos vídeos de acordo com regras definidas pelo comitê organizador todos foram
armazenados em um HD externo nomeando segundo o padrão do Cadastro de Pessoa Física ‐
CPF ‐ relativo aquele que enviou ou ainda pelo nome do artigo. Em seguida, fez a separação
pelas três categorias do evento: edificações, materiais e comunidades. Essa ação ainda visava a
disponibilização nos equipamentos das salas para o dia da apresentação.
Com a definição do cronograma de apresentações de acordo com os dias, a área de
conhecimento e as salas de apresentação, foi iniciado um trabalho de mineração de cada
trabalho de acordo com os autores e o equipamento específico de cada sala de apresentação.
Porém, a organização seguia o padrão de acordo com o nome e/ou CPF da pessoa que iria
apresentar, checando o material em duas etapas, sendo elas:
 Elaborar uma tabela que associava autores e seus trabalhos se não fosse encontrado
dessa maneira.
 Verificar o e‐mail de recebimento dos artigos e comparar o CPF enviado com o nome
dos vídeos armazenados. Um dos problemas que trouxe problemas na separação dos
vídeos e organização dos mesmos.
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Após passar os arquivos para os computadores durante as apresentações designou‐se um
membro da equipe para acompanhando caso algum vídeo apresenta‐se problema. Depois do
termino do evento teve início a disponibilização online, etapa a seguir.
3.3 Disponibilização online
Uma vez que foram coletados e organizados por categoria, os vídeos foram carregados no
Youtube® de acordo aos passos estabelecidos pela plataforma, os quais, são os seguintes:
1. Cria‐se uma conta no na plataforma, a qual tem que ter um identificador, o qual foi
especificado
como
o
Canal
com
nome
ELECS
2013
(https://www.youtube.com/user/elecs2013). Uma vez criado o Canal e feito o login no
YouTube, se segue à seguinte etapa para carregar os vídeos.
2. Clique‐se no botão Carregar na parte inferior da página.
3. Selecionem‐se os vídeos que se deseja enviar desde o computador.
4. Antes de clicar no botão enviar, ainda se carregam os vídeos selecionados enviar,
pode‐se escolher as configurações de privacidade do vídeo. Durante o carregamento,
é possível adicionar informações (por exemplo: título, descrição, tags), alterar suas
configurações de privacidade, adicionar o vídeo a uma playlist, escolher uma miniatura
personalizada ou decidir se é desejado postar o vídeo no google+ ou twitter.
5. Depois se podem editar as informações básicas e as configurações avançadas do vídeo
e decidir se deseja notificar os inscritos (se desmarcar essa opção, nenhuma
comunicação será compartilhada com os inscritos).
6. Uma vez feitas as alterações desejadas nas configurações e nas informações sobre o
vídeo se clica em Publicar para concluir o envio ao Youtube®. Entanto pudesse publicá‐
lo posteriormente em seu Gerenciador de vídeos. Se definir a configuração de
privacidade como Particular ou Não Listado, devesse clicar em Concluído para finalizar
o envio ou em Compartilhar para compartilhar seu vídeo como particular.
Concluído o processo, o Youtube® envia um e‐mail de notificação sobre a conclusão do envio e
do processamento do vídeo. Assim, desta maneira já se pode encaminhar esse e‐mail para os
parceiros, facilitando o compartilhamento.
Desta maneira os vídeos foram carregados ao Youtube®, e posteriormente recorreu‐se às
opções de tradução (inglês e espanhol), utilizando a legenda nos vídeos onde se colocaram as
traduções do que se está apresentando no vídeo ou bem a informação apresentada nos slides,
conforme o caso. As legendas apresentam seu conteúdo para um público maior, inclusive
espectadores com surdez ou com deficiência auditiva ou pessoas que falam outros idiomas.
Para adicionar as legendas aos vídeos recorre‐se à opção Arquivo de legenda, trata‐se de um
arquivo que contém o texto e os códigos de tempo para a exibição de cada linha de texto. Além
disso, podem incluir informação sobre posição e estilo, trazendo conceito de inclusão, no caso
surdez ou com deficiência auditiva. Os Arquivos de legendas e transcrições podem incorporar
descrições de áudio, como [música] ou (aplausos) para identificar os sons de fundo.
Para adicionar arquivos de legendas ou transcrições foram necessários os seguintes passos na
interface do Youtube:
1. Procura‐se Gerenciador de vídeos e clicar no menu suspenso ao lado do botão "Editar"
do vídeo onde se adicionaram as legendas;
2. Selecione Legendas. Neste caso se optou pelos Arquivos SRT, ou conhecidos como
SubRip, estes são apenas as versões básicas que são suportadas ‐ nenhuma informação
de estilo (marcação) é reconhecida.
3. Se nunca adicionou legenda, clique no botão “Adicionar legendas”. Ou, se já adicionou
uma legenda, clique no botão “Adicionar uma nova faixa”.
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Com relação ao formato de legenda selecionado, existem outros formatos que se apresentam
na Tabela 1.
Tabela 1. Formatos básicos de arquivos de legendas compatíveis com Youtube. Fonte:
https://support.google.com/youtube/answer/2734698?hl=pt‐BR

Nome do formato
SubRip

Extensão de
arquivo
.srt

.mpsub

Apenas as versões básicas são suportadas ‐ nenhuma
informação de estilo (marcação) é reconhecida.
Apenas as versões básicas são suportadas ‐ nenhuma
informação de estilo (marcação) é reconhecida.
“FORMAT=” parâmetro é suportado.

.lrc
.cap

Sem estilos, mas suporte para formato avançado
Usado principalmente para legendas em japonês.

.sbv ou .sub
MPsub (legenda
MPlayer)
LRC
Videotron Lambda

Informações adicionais

Esses formatos requerem apenas informações básicas de tempo e podem ser editados em
software de edição de texto simples. A principal diferença entre os arquivos SubRip e SubViewer
é o formato dos tempos de início e término da legenda.
4

RESULTADOS

Os resultados, aqui apresentados, referem‐se a duas frentes. Primeira realizada após a primeira
etapa, em que se utilizou‐se de questionários para avaliação do evento, contendo em um dos
blocos de questão a avaliação do processo de envio de vídeo pôster para apresentação do
conteúdo científico no evento que foi inicialmente aprovado pela comissão.
Posteriormente, os resultados se referem aos números de acesso correspondente a 3ª etapa,
nesta, utilizou‐se da ferramenta disponível no Youtube®, analytics para recorrer a números
como: visualizações, interações com os vídeos, separando por vídeos mais acessados por
exemplo.
Tudo que é novo, passa por um processo inicial de rejeição por alguns e para outros aceitação e
aprendizado. Para discutir o resultado dessa inovação que visa a “popularização da pesquisa” e
divulgação dos resultados de forma mais rápida a sociedade, em síntese, quanto a aprovação
dessa inovação, durante o evento científico, a resposta pode ser visualizada na Figura 3.

Figura 3. Avaliação da utilização de vídeo pôster

Dos 50 respondentes da pesquisa verificou‐se que apenas 2 não apoiaram a utilização do vídeo
pôster, a maioria com 66% de aprovação, porém destacam possíveis melhorias, dentre elas:
“Organização dos vídeos na sala” e “Áudio com maior volume”.
No pós‐evento com a disponibilização dos vídeos possibilitou‐se um acompanhamento dos
acessos aos vídeos por meio da opção analytics do You tube®. Nesse sentido, tem‐se nas Figuras
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4, 5 e 6 a visualização dessas informações de divulgação científica.

Figura 4. Número de visualizações Fonte: Analytics You Tube

Do total de 9.520 visualizações o cume das visualizações obteve‐se logo após a concretização
do trabalho de inserção dos vídeos e divulgação em redes sociais.

Figura 5. Interação com os vídeos. Fonte: Analytics You Tube

No que corresponde ao engajamento com comentários, compartilhamentos e inscrições não se
observou valores significativos.
Na Figura 6 tem‐se a visualização dos vídeos mais acessados. Dos 100 vídeos disponibilizados
7,3% dos acessos são do vídeo “Violino feito de sapato”, pois trata‐se do vídeo modelo. Além
dessas possibilidades de visualização o website ainda mostra a visão geral de acessos por datas
específicas, minutos assistidos, total de ganhos estimados quando se habilita essa ação, bem
como informações demográficas, gênero, localização e origem de tráfego.

Figura 6. Vídeos com maior número de visualização

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui‐se que objetivo desse trabalho foi atingido ao descrever o processo de divulgação
científica em multimídia com ênfase na visualização e análise das informações pertinentes a
divulgação científica desses vídeos.
Embora a aceitação dos vídeos tenha sido representativa, vislumbra‐se melhorias, processo
natural quando se tem uma inovação do processo. Ao promover esse recurso multimídia tem‐
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se a sustentabilidade do processo ao reutilizar o material elaborado por meio da divulgação
científica dos vídeos, fato evidenciado ao verificar que quase um ano após o evento se registram
próximo de mil acessos apenas no mês de agosto de 2014.
Os dados de visualização dessas informações mostraram‐se evidente quanto a importância de
promover a disseminação da informação científica por meio de vídeo pôsteres. Já os dados de
interação se mostram frágeis e passíveis de melhor acompanhamento.
Tem‐se como desdobramentos futuros a consolidação do processo, automatizando a partir da
prática vivida no do V Encontro sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis (ELECS, 2013).
Além disso, esse registro possibilita o provimento de Repositórios Educacionais abertos (REAs),
por se tratar de um recurso educacional a ser aproveitado em aulas e também para a construção
de Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs). Trabalhos esses em andamento pelo grupo de
pesquisa.
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ABSTRACT: When thinking about cities for people, just thinking about mobility and accessibility,
it is them that urban social life happens. With globalization, computerization, increased vehicle,
if you are looking in the midst of the struggle for urban space between vehicles and people, a
scenario where the concept of accessibility plays an important role in promoting social equality.
Some time ago, comes up trying to propose in Brazilian cities larger spaces accessible to all, with
pedestrian safety, with the option of using clean transport and encouraging the bikes. "Mobility
is an essential component of the health of the city. Cities can not be designed for cars. The pace
of the meeting is the walking pace. They need to draw the cities where space is crucial pedestrian
and other light modes of travel, such as cycling, are also favored. Public transport needs to be
quality, offering reliability, comfort and dignity to the user" (Lerner, 2013). Thus, cities need a
solution to make appropriate decisions regarding the problems and acting managing
information in real time, trying to plan the best cities to live. Thus, the aim of this work is to
analyze proposals for urban mobility and accessibility for medium‐sized cities, in order to reflect
on the direction our city, located north of the State of Rio Grande do Sul, Brazil, is taking, in the
search for possible solutions to change this reality, understand that people will in fact require
only best cities, when they know how and how best their cities can be.
Keywords: City for people, urban mobility and accessibility.
RESUMO: Quando se pensa em cidades para as pessoas, logo se pensa em mobilidade e
acessibilidade, pois são nelas que a vida social urbana acontece. Com a globalização,
informatização, aumento de veículos, busca‐se no meio da disputa pelo espaço urbano entre
veículos e pessoas, um cenário onde o conceito de acessibilidade desempenhe um importante
papel para a promoção da igualdade social. Há algum tempo, vem‐se tentando propor nas
cidades brasileiras maiores espaços acessíveis a todos, com segurança do pedestre, com a opção
por meio de transportes não poluentes e no incentivo a bicicletas. “A mobilidade é um
componente essencial a saúde da cidade. As cidades não podem ser pensadas para os carros. O
ritmo do encontro é o ritmo da caminhada. Precisa‐se desenhar as cidades para que o espaço
do pedestre seja determinante e que outros modos leves de deslocamento, como a bicicleta,
também sejam favorecidos. O transporte público precisa ser de qualidade, oferecendo
confiabilidade, conforto e dignidade ao usuário” (Lerner, 2013). Assim, as cidades precisam de
uma solução para tomar decisões adequadas frente aos problemas e atuar gerenciando
informações em tempo real, buscando planejar cidades melhores para se viver. Dessa forma, o
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objetivo deste trabalho, é analisar propostas de mobilidade urbana e acessibilidade para cidades
de médio porte, com o intuito de refletir sobre o rumo que essas cidades, estão tomando, na
busca de possíveis soluções para mudar esta realidade, entendemos que as pessoas só vão de
fato exigir cidades melhores, quando elas souberem como e quão melhores as suas cidades
podem ser.
Palavras‐chave: Cidade para as pessoas, mobilidade urbana e acessibilidade.
1

INTRODUÇÃO

Quando se pensa em cidades para as pessoas, logo se pensa em mobilidade e acessibilidade,
pois são nelas que a vida social urbana acontece. Com a globalização, informatização, aumento
de veículos, busca‐se no meio da disputa pelo espaço urbano entre veículos e pessoas, um
cenário onde o conceito de acessibilidade desempenhe um importante papel para a promoção
da igualdade social.
Há algum tempo, vem‐se tentando propor nas cidades brasileiras maiores espaços acessíveis a
todos, com segurança do pedestre, com a opção por meio de transportes não poluentes e no
incentivo a bicicletas.
A mobilidade é um componente essencial a saúde da cidade. As cidades não podem ser pensadas
para os carros. O ritmo do encontro é o ritmo da caminhada. Precisa‐se desenhar as cidades para
que o espaço do pedestre seja determinante e que outros modos leves de deslocamento, como a
bicicleta, também sejam favorecidos. O transporte público precisa ser de qualidade, oferecendo
confiabilidade, conforto e dignidade ao usuário (LERNER, 2013).

Ressaltando a necessidade de reduzir a preocupação global, para a melhoria da mobilidade
urbana e expansão da infraestrutura de transporte, políticos e urbanistas, planejam alcançar a
acessibilidade, concedendo o direito à igualdade de oportunidades as pessoas. Os fluxos de
mobilidade são fundamentais no processo de configuração das infraestruturas, muitas cidades
enfrentam a dificuldade de expandir seus sistemas de mobilidade. Outra grande preocupação
em algumas cidades é a separação física entre as áreas residências e locais de trabalho, lojas, e
serviço de saúde, o cidadão “gasta tempo” e até um terço de sua renda (às vezes mais)
(ONUHABITAT, 2013).
Assim, as cidades precisam de uma solução para tomar decisões adequadas frente aos
problemas e atuar gerenciando informações em tempo real, buscando planejar cidades
melhores para se viver. Dessa forma, o objetivo deste trabalho, é analisar propostas de
mobilidade urbana e acessibilidade para cidades de médio porte, com o intuito de refletir sobre
o rumo que essas cidades, estão tomando, na busca de possíveis soluções para mudar esta
realidade, entendemos que as pessoas só vão de fato exigir cidades melhores, quando elas
souberem como e quão melhores as suas cidades podem ser.
2

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho está estruturada na análise de uma pesquisa, que está
em andamento, pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo (2013). Entre as etapas já elaboradas
está a fase de levantamento das informações, em que a Prefeitura Municipal realizou uma
Consulta Pública, com a participação de representantes qualificados da Administração Municipal
e da sociedade civil. Além deste, a intenção do projeto é promover a elaboração do Plano Diretor
de Mobilidade Urbana da cidade de Passo Fundo – RS. Para isso foram realizadas outras
pesquisas complementares de avaliação de imagem, sendo aplicados questionários, aos
pedestres, usuários do transporte coletivo e transporte individual, que pretende captar a
percepção das pessoas a respeito dos atributos destes serviços.
O método utilizado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo é a técnica de moderação de
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reuniões na qual é empregado o apoio de um moderador, cuja função é facilitar o processo de
discussão e apresentação dos resultados, permitindo que os participantes se concentrem no
conteúdo dos temas propostos, a metodologia pretende analisar os problemas e soluções que
os participantes propõem. O método foi aplicado em partes utilizando sua ferramenta com
identificação dos problemas e das diretrizes para sua superação. As atividades foram realizadas
com discussão dos temas propostos em pequenos grupos.
O procedimento básico consiste no registro em cartelas das principais definições do grupo em
cada etapa, visualizando‐se permanentemente os resultados da discussão. Algumas orientações
básicas para o adequado funcionamento desta metodologia foram apresentadas.
a) Apresentar apenas uma ideia, conceito ou proposta por cartela, sem limite para a quantidade
de cartelas, isto é, tanto na identificação dos problemas quando na proposição de diretrizes para
enfrentá‐los poderiam ser apresentados múltiplas respostas.
b) A formulação de cada ideia ou proposta deve caber em apenas uma cartela, exigindo esforço
de síntese e precisão dos conceitos;
c) O preenchimento das cartelas deve ser feito com letra grande (máximo 4 linhas na cartela) e
legível de forma a serem claramente visualizadas por todos os participantes.
O objetivo desta etapa busca contribuir para a orientação da ação pública em planejamento de
projetos que tenham o atendimento as expectativas dos consumidores. As entrevistas foram
aplicadas aos usuários do transporte coletivo e transporte individual e realizadas no período de
23 a 26 de outubro de 2013.
3

MOBILIDADE URBANA

A mobilidade urbana é uma das temáticas mais importantes em desenvolvimento no Brasil e no
mundo, e um tema muito debatido atualmente, visto que proporciona condições necessárias
para um deslocamento de qualidade para as pessoas. Assim, torna‐se necessária a Licitação do
Transporte, visto que pretende qualificar o transporte coletivo urbano público, um papel
fundamental para a mobilidade, possibilitando a melhora do fluxo de veículos.
Porém, o setor enfrenta uma série de desafios, além da infraestrutura é responsável por uma
porcentagem elevada das emissões de gases do efeito estufa que causam mudanças climáticas,
causadores de vários efeitos na saúde da população. O avanço e progresso no fluxo de veículos
contribui para diminuir o impacto ambiental procedente do deslocamento de numerosos carros.
O transporte coletivo público, possui um papel fundamental para a mobilidade urbana com
qualidade, é de extrema importância que o poder público de cada cidade analise, e perceba que
o desenvolvimento de sistemas de transportes urbanos sustentáveis necessita de uma mudança
imediata dos paradigmas atuais, visto que há um conjunto de externalidades negativas, além
das poluições e congestionamentos, também temos o número excessivo de acidentes. Desta
forma, considera‐se a substituição dos deslocamentos motorizados individuais por
deslocamentos não motorizados e a priorização do transporte coletivo. Segundo a Lei nº
12.587/12, municípios que excedam o número de 20 mil (vinte mil) habitantes, deverão elaborar
até o ano de 2015 seus Planos de Mobilidade Urbana. A não apresentação pelos municípios
implicará no impedimento de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana. Outras
das principais conquistas da lei referem‐se à priorização do transporte público, ou formas de
mobilidade não motorizadas; nova gestão de tarifas de transporte e o estabelecimento de
padrões para a emissão de poluentes.
Segundo Litman (2015), o transporte público fornece locomoção para pessoas que não podem
conduzir ou adquirir um veículo de uso pessoal, possibilitando que deficientes, idosos e pessoas
com baixa renda tenham acesso aos mais diversos serviços básicos por um preço menor do que
o aluguel de taxis por exemplo. Outros benefícios dizem respeito a redução de custos com
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aquisição e manutenção de veículos pessoais, diminuição de congestionamento, conservação
de energia e redução de emissores de poluição, embora estes benefícios sejam dependentes
dos modelos de transporte público utilizados. Ainda, a mensuração da qualidade dos serviços
de transporte público possibilita o mapeamento de pontos a serem melhorados, como
implantação de novas linhas e aumento do conforto dos veículos.
4

MOBILIDADE URBANA – CONSULTA PÚBLICA EM PASSO FUNDO – RS ‐ BRASIL

Passo Fundo é um município brasileiro da região sul, localizado no interior do estado do Rio
Grande do Sul (Figura 1). É a maior cidade do norte do estado, sendo considerada cidade média,
com população estimada em 200.000 habitantes. É uma das cidades mais densas do Estado.
Passo Fundo possui como seus principais meios de transporte o automóvel, o transporte
rodoviário e coletivo, a qual possui três empresas de transporte coletivo, cada uma possui em
média vinte linhas. Segundo dados da Prefeitura Municipal (2014) 120 ônibus circulam por dia
na cidade, da frota total cinquenta ônibus são APD (apropriados para deficientes).

Figura 1. Localização da cidade de Passo Fundo em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.

A consulta pública é parte da etapa de levantamento de informações e foi realizada com o
objetivo de identificar e caracterizar os anseios de representantes da administração municipal e
de setores organizados da sociedade a respeito de questões relacionadas à Mobilidade Urbana.
Com a intenção de promover a elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da cidade de
Passo Fundo/RS foram realizadas conjuntamente outras pesquisas, que utilizaram a avaliação
de imagem.
A pesquisa, inicialmente dimensionada para ser feita com 1.200 entrevistas, foi ampliada em
função da necessidade de complementar o número de respostas em algumas zonas, de modo a
manter a confiabilidade estatística da amostra.
Concluída a consistência dos dados primários, 1308 respostas foram aproveitadas para a
avaliação de imagem, distribuídas entre 541 usuários do transporte coletivo e 767 do transporte
individual, conforme Tabela 1. Verifica‐se que 59% dos respondentes dizem ser usuários do
transporte coletivo, enquanto 41% dos restantes, são usuários do transporte individual.
A distribuição dos entrevistados por sexo ocorreu da seguinte forma (Tabela 1):
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Tabela 1. Distribuição dos respondentes por sexo:

Sexo
Masculino
Feminino
Não registrado
Total

Coletivo
158
376
7
541

Individual
503
250
14
767

Total
661
626
21
1.308

Através do uso “Visualização em Cartelas” que busca obter maior objetividade e produtividade
na discussão nos grupos e na formulação de análises e de propostas, permitindo combinar o
estímulo à participação de todos com uma maior eficiência nas tomadas de decisões, as
respostas foram classificadas em “muito bom”, “bom”, “regular”, “ruim” e “muito ruim”. A
intenção destas é captar a percepção das pessoas a respeito dos atributos destes serviços. Os
formulários preenchidos em campo passaram por um processo de tabulação e consistência,
realizado em escritório.
Para os usuários do transporte coletivo foram solicitadas as avaliações a respeito dos seguintes
atributos (Figura 2):
Valor da tarifa
Serviço nos finais de semana
Condição dos pontos de parada
Muito Ruim
Ruim
Regular

Comportamento dos motoristas
Estado de conservação dos veículos

Bom
Muito bom

Lotação dos veículos
Tempo de espera
Cumprimento dos horários
Qualidade geral do serviço
0%
10%
20%
Figura 2. Dados referentes ao transporte coletivo utilizado.
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De acordo com o gráfico acima, para os usuários do transporte coletivo, o principal problema,
por larga margem, se refere à insuficiência de oferta, expressa principalmente nos serviços
oferecidos nos finais de semana, nas condições dos pontos de paradas, no cumprimento dos
horários, na demora ou no elevado tempo de espera, e consequentemente na lotação dos
veículos, ocasionada por esses problemas em conjunto.
Para os usuários do transporte individual foram solicitadas as avaliações a respeito dos seguintes
atributos (Figura 3):
A falta de fluidez e segurança, juntamente com uma sinalização “regular” são os principais
problemas apontados pelos usuários do transporte individual. Interessante que uma parcela das
respostas, minoritária, aponta a necessidade de implantação de corredores para o transporte
coletivo.
O que se percebe é que existem diferentes problemas envolvidos na mobilidade urbana da
cidade, e os congestionamentos são resultados de cidades que crescem e se desenvolvem
privilegiando o carro como principal meio de locomoção, e de ofertas insuficientes de
transportes coletivos urbanos os quais não conseguem suprir a demanda dos horários de
entrada e saída do trabalho.
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Figura 3. Dados referentes ao transporte individual utilizado.
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Esses congestionamentos provocam sentimentos de revoltas nos usuários, o que justifica as
significativas respostas, entre muito ruim, ruim e regular, referente ao comportamento dos
pedestres e motoristas no trânsito. Além disso, as calçadas da cidade são estreitas, grande parte
delas sem sombra, e com diversas barreiras como lixeiras e diferenças de níveis.
Dessa forma, entendendo a mobilidade como o deslocamento fácil e com qualidade nas cidades,
utilizada de diferentes formas e vias, percebe‐se que a cidade de Passo Fundo, bem como
demais cidades de porte médio, estão sofrendo com essas questões.
A mobilidade ideal é aquela que oferece o deslocamento confortável e seguro para seus
usuários, pois, vai além do transporte urbano, tratando diretamente da interação das pessoas
com as cidades. Entretanto, não é o que se vê nos espaços públicos. As cidades se tornaram
espaços destinados aos veículos, com infraestruturas de vias públicas não pensadas para as
pessoas, muito menos para as portadoras de deficiências físicas.
Além disso, as cidades, em especial a do estudo em questão, vêm se desenvolvendo cada mais
rápido a partir de aberturas de novos bairros, cada vez mais distantes dos seus locais de
trabalho, lazer ou estudo. Neste modelo de crescimento, os moradores precisam percorrer
grandes deslocamentos, o que resulta em tempo para ir e vir durante a vida cotidiana, e exige
que a cidade possua infraestrutura com ruas e avenidas que se conectem aos lugares
necessários. Santo e Vaz (2005), citam que “pensar a mobilidade urbana é pensar sobre a
organização dos usos e a ocupação das cidades da sua melhor forma, garantindo o acesso aos
locais desejados, devemos privilegiar as pessoas e suas necessidades de deslocamento”.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta do Plano de Mobilidade Urbana de Passo Fundo é colocar em prática os princípios e
diretrizes da mobilidade urbana, implementado em território, o qual atenda os direitos dos
cidadãos. O plano deve articular a gestão do solo e da mobilidade, diminuir os custos ambientais
e socioeconômicos, assegurar que os modos de transporte urbano sejam complementares;
evitar a existência de locais com falta de oferta de serviços e locais com excesso de oferta;
assegurar a equidade em relação ao uso da via e dos espaços públicos; racionalizar a circulação
dos veículos de transporte de bens e mercadorias e procurar tornar universal o direito à
acessibilidade urbana.
Percebe‐se com a aplicação da pesquisa que as pessoas respondentes demonstram insatisfação
com a infraestrutura, tanto das vias públicas quanto dos passeios públicos. No momento em que
ambos os usuários de transporte individual e público expõe nas respostas sua insatisfação, se
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faz necessária medidas a serem tomadas pelo poder público municipal, para amenizar num
primeiro momento os apontamentos, e construir conjuntamente com a comunidade e corpo
técnico uma solução que qualifique o espaço urbano, integrando os conceitos de urbanismo
sustentável.
Dessa forma, a mobilidade urbana deve ser pensada de maneira eficiente para todos os setores,
social, ambiental e econômico. No entanto, encontramos inúmeras dificuldades para solucionar
de forma eficaz as adversidades atuais, mas que ainda assim possuem alternativas. Uma delas é
a substituição dos deslocamentos motorizados individuais priorizando os deslocamentos não
motorizados e transporte coletivo.
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ABSTRACT: The architect must have known of some physical phenomena occurring in the
building, including those involving thermal performance to design sustainable buildings. The
adoption of bioclimatic strategies in the design process is directly linked to their understanding.
The objective of this paper is to present as a practical experiment on ventilation chimney effect
presented in class in the discipline of Thermal Comfort, from the Architecture and Urbanism of
the Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), positively contributes to student learning. The
method consists of: (i) presentation of the experiment; (ii) a questionnaire; and (iii) analysis. As
main result it was found that the presentation of physical phenomena through practical
examples make greater your understanding and increase interest in the application of
bioclimatic strategy. Thus, it is recommended to present physics concepts in practical
experiments that make visible the effects of thermal exchanges in a building.
RESUMO: Ao projetar edificações sustentáveis, o arquiteto precisa ter conhecido de alguns
fenômenos físicos que ocorrem na edificação, entre eles, os que envolvem seu desempenho
térmico. A adoção de estratégias bioclimáticas no processo de projeto está diretamente ligada
à sua compreensão. O objetivo deste trabalho é apresentar como um experimento prático sobre
ventilação por efeito chaminé apresentado em aula na disciplina de Conforto Térmico, do curso
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), contribui
positivamente no aprendizado dos alunos. O método consiste em: (i) apresentação do
experimento; (ii) aplicação de questionário; e (iii) sua análise. Como resultado principal
constatou‐se que a apresentação de fenômenos físicos através de experimentos práticos
tornam maior sua compreensão e aumentam o interesse na aplicação desta estratégia
bioclimática. Desta forma, recomenda‐se a apresentação de conceitos físicos em experimentos
práticos que tornem visíveis os efeitos das trocas térmicas em uma edificação.
1

INTRODUÇÃO

A incorporação de estratégias bioclimáticas no projeto de arquitetura, apresenta‐se como item
fundamental no desempenho térmico das edificações. As escolhas adequadas durante a fase
projetual podem vir a impactar significativamente na redução do consumo energético no
ambiente construído. No entanto, para que nos projetos possam ser incorporadas estratégias
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bioclimáticas de maneira eficaz, é necessário compreender os fenômenos físicos envolvidos no
desempenho térmico das edificações.
A falta de compreensão e a consequente desconsideração dos fenômenos físicos envolvidos no
desempenho ambiental das edificações apresenta‐se como uma barreira a ser transposta,
primeiramente no meio acadêmico e posteriormente no mercado da construção civil.
Considerar estes fenômenos com mais efetividade, possivelmente produzirá edificações com
um desempenho melhor com relação aos condicionantes climáticos de cada localidade,
reduzindo assim o seu impacto ambiental.
Thomaz (2001) menciona que os grandes problemas das construções brasileiras resultam de
vários de fatores, como a falta de investimentos, o estímulo insuficiente para pesquisas
multidisciplinares, dificuldades na produção e efetiva adequação à normalização técnica
brasileira, impunidade, visão distorcida de alguns empreendedores, péssima remuneração dos
profissionais de projeto, obsoletismo de alguns cursos de arquitetura e ensino
compartimentado. O autor afirma que a análise cuidadosa das causas revela que muitos dos
problemas constatados nas construções poderiam ser evitados com a adoção de conhecimentos
já consagrados da físico‐química. Estes revelam‐se através de diferenças entre a concepção dos
projetos e o funcionamento real das obras, entre o desempenho almejado e a resposta em uso
da edificação.
Segundo Szokolay (1994), o papel da ciência na arquitetura vem se tornando cada vez mais fraco,
onde a qualidade da construção e seu desempenho muitas vezes são irrelevantes em detrimento
de questões que pouco tem a ver com o propósito da edificação. Critérios puramente estéticos
acabam, em diversas situações, superar razões científicas na concepção de projetos
arquitetônicos. O autor defende que os assuntos científicos, implícitos no desenvolvimento da
arquitetura, devem ser inseridos no ateliê de maneira amigável, e os projetos desenvolvidos
podem servir como veículos de aprendizado destes temas.
Mesmo quando utilizadas tecnologias mais avançadas, como computação visando integrar
conceitos físicos ao processo de projeto, a possibilidade de visualização dos fenômenos físicos e
seus resultados gráficos pode contribuir para sua compreensão e efetiva aplicação. Greenberg
et al. (2013) identificam a dificuldade de visualização dos resultados de simulações como um
dos principais pontos para a integração de simulações computacionais no processo de projeto.
As conclusões de Cartana (2006) reforçam as afirmações de Szokolay, demonstrando que o
emprego de experimentos nas disciplinas de conforto ambiental é importante para aproximar
os projetistas dos fenômenos físicos aos quais suas edificações estarão sujeitas.
O objetivo foi de avaliar as principais limitações encontradas na incorporação de estratégias
bioclimáticas no processo de projeto, por meio de uma pesquisa de campo. Divididos em cinco
grupos, conforme suas áreas de atuação no meio acadêmico e no mercado de trabalho, os
entrevistados foram questionados sobre a utilização e importância do uso de ferramentas de
avaliação bioclimática para apoio às decisões projetuais. Cerca de 76% dos entrevistados
afirmou que utilizam algum tipo de ferramenta de avaliação, enquanto que cerca de 24%
afirmou não utilizar nenhuma das ferramentas relacionadas.
Entre os grupos entrevistados, o que atribuiu maior importância para o uso de tais ferramentas
foram os estudantes de pós‐graduação (91%), já os grupos que menor importância atribuíram,
foram os arquitetos, tanto autônomos (35%), como titulares de escritórios (30%), conforme
apresentado na Figura 1.
Apesar de afirmarem que costumam utilizar ferramentas para avaliação bioclimática todos os
grupos entrevistados atribuem pouca importância à utilização das mesmas, e o uso de maquetes
físicas apresenta‐se como a preferência entre os entrevistados para a análise do projeto.
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Com relação ao emprego de estratégias bioclimáticas, os entrevistados afirmaram que
consideram a orientação solar e a iluminação natural como as estratégias mais importantes em
todas as etapas de desenvolvimento do projeto. Estes atribuem um nível de importância maior
para as estratégias bioclimáticas do que para as ferramentas de avaliação, em uma
demonstração de que os entrevistados procuram integrar diretrizes de conforto aos seus
projetos. No entanto, acabam por fazer isto de maneira intuitiva, visto que as ferramentas de
apoio são pouco utilizadas.
Utilizaram ferramentas de apoio

100%
80%

Não utilizaram ferramentas de apoio

91%
78%

77%

70%

65%

60%
40%
23%

22%
20%

30%

35%

9%

0%
Estudantes
graduação

Estudantes pós‐
graduação

Professores

Arquitetos titulares

Arquitetos
autônomos

Figura 1. Adoção de ferramentas de avaliação bioclimática para apoio às decisões de projeto. Fonte: Cartana, 2006.

A mesma pesquisa apresentou dados com relação ao emprego da inércia térmica, considerada
como a estratégia de menor importância para todos os grupos pesquisados, reforçando a
afirmação que os arquitetos apresentam mais facilidade para lidar com fenômenos que possam
ser visualizados de forma gráfica no projeto, como os efeitos da insolação e ventos. Fenômenos
que envolvem conceitos físicos de limitada visualização gráfica, como as propriedades dos
componentes do envelope construtivo, apresentam maior dificuldade de compreensão para os
arquitetos, e acabam por atribuir menor importância. (CARTANA, 2006)
A pesquisa de Galafassi (2012), também mostra dados obtidos em entrevistas, porém de
maneira qualitativa, levando em conta a importância de determinadas decisões de projeto
durante o processo projetual, todas relacionadas ao emprego de estratégias bioclimáticas.
Como parte dos resultados, decisões relacionadas à iluminação natural, orientação de fachadas,
elementos de proteção solar e ventilação natural, têm importância máxima nas fases iniciais de
projeto, de maneira a evitar medidas corretivas em etapas posteriores. Por outro lado,
elementos de vedação, tanto para fechamentos como para cobertura, têm importância maior
apenas nas fases finais do processo de projeto (GALAFASSI, 2012).
Os fenômenos relacionados à ventilação possuem maneiras de demonstração e apropriação
mais fáceis de serem compreendidas pelos alunos do que as trocas térmicas nos componentes
construtivos. Uma vez que existe maior facilidade para compreensão dos fenômenos gráficos, o
desenvolvimento de experimentos didáticos que permitam a visualização dos fenômenos físicos
envolvidos no desempenho das edificações apresentam‐se como uma oportunidade para a
valorização de estratégias bioclimáticas na elaboração dos projetos.
O aluno de arquitetura tem, durante o curso de graduação, o principal período de sua formação
como arquiteto, onde ele deve ser orientado para o exercício consciente e reflexivo da prática
profissional. Este momento apresenta‐se como o mais adequado para que o estudante adquira
conhecimentos necessários para compreensão do desempenho termo energético dos edifícios.
A presente pesquisa parte da hipótese de que a variação das práticas didáticas, como a
apresentação de experimentos em sala de aula, pode contribuir para a compreensão mais
efetiva e facilitada de conteúdos. Além de procurar responder tal questão, o presente trabalho
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tem como justificativa a apresentação, o registro e a descrição do referido experimento didático
de ventilação por efeito chaminé, com a intenção de que o mesmo possa ser replicado em outros
cursos de Arquitetura e Urbanismo.
2

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um experimento didático realizado na
disciplina de Conforto Térmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, por meio dos resultados
referentes à sua contribuição no aprendizado dos alunos.
3

MÉTODO

O método adotado refere‐se à experimentação prática apresentada no ensino superior e
baseada na experiência didática de professores da área de Conforto Ambiental. Observou‐se a
necessidade de apresentar o fenômeno de ventilação por efeito chaminé por meio de um
experimento prático, em função da dificuldade de alguns alunos em visualizar seu
funcionamento, o que desencoraja seu uso e aplicação no desenvolvimento de projetos
arquitetônicos.
O experimento foi elaborado pelo Professor João Luiz Pacheco e utiliza materiais e
equipamentos de uso cotidiano, ao alcance para laboratórios de quaisquer Instituições de
ensino, podendo assim ser replicado em demais disciplinas de conforto ambiental.
O método utilizado consiste na abordagem do assunto através de aula teórica, apresentação de
experimento prático sobre ventilação por efeito chaminé e aplicação de questionário visando
analisar o aprendizado dos alunos quando fenômenos físicos são apresentados por meio de
experimentos.
3.1

Aula Teórica

O assunto de ventilação por efeito chaminé foi lecionado de forma teórica, em sala de aula, com
apresentação do conteúdo através de desenhos e imagens com exemplos da estratégia aplicada
em algumas edificações construídas.
3.2

Experimento Prático

Figura 2: (a) Experimento prático de ventilação por efeito chaminé, (b) Base do experimento prático de ventilação
por efeito chaminé. Fonte: acervo pessoal

Após a explicação física do fenômeno e exibição de exemplos, foi apresentado aos alunos o
experimento prático didático. O experimento tem como objetivo demonstrar como se dão as
trocas térmicas com a utilização da estratégia bioclimática de ventilação por efeito chaminé.
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São utilizados 2 tubos de PVC 100mm de 1 metro de comprimento, 2 conectores em PVC
100mm, uma resistência elétrica para gerar calor, uma chapa metálica para dissipar o calor, um
equipamento com dois sensores de temperatura de resposta rápida, um anemômetro,
conforme Figura (a) e (b).
A montagem e apresentação do experimento se dá em três etapas: (i) chaminé longa; (ii)
chaminé de tamanho médio; e (iii) chaminé curta. Além disso, ao longo da apresentação do
experimento são lançadas três perguntas que devem ser respondidas e discutidas, visando
maior apropriação do conhecimento.
Etapa 1: Chaminé longa
Na primeira etapa monta‐se o experimento por completo (Figura ), com a chaminé de 2,00 m de
altura. É importante aguardar em torno de 10 minutos antes de realizar as medições, de maneira
que as temperaturas estabilizem. Após este tempo as temperaturas são medidas, onde T1=55°C,
enquanto que T2=45°C. Logo após as medições, o anemômetro é colocado na saída de ar para
medir a velocidade do ar. A velocidade do ar na saída foi registrado em 1,00m/s e as
temperaturas sofreram alteração, registrando T1=59°C e T2=48°C. Assim foi apresentado à
turma um questionamento visando gerar discussão.

Figura 3: Etapa 1 do experimento prático de ventilação por efeito chaminé. Fonte: Relatório realizado pelos alunos
Sandra Feldmann e Wesley Magio.

1 ‐ Por que a temperatura aumentou quando colocamos o anemômetro?
Esta alteração nas temperaturas T1 e T2 deu‐se em função da diminuição da área de abertura
de saída de ar, dificultando sua saída que acarretou no aumento das temperaturas internas.
Etapa 2: Chaminé de tamanho médio
Na segunda etapa, parte do tubo foi desmontado e a chaminé ficou com 1,00m de altura. É
importante aguardar em torno de 10 minutos antes de realizar as medições, de maneira que as
temperaturas estabilizem. As temperaturas são medidas, e T1=59°C e T2=48°C. A velocidade de
ar na saída foi registrado em 0,80m/s e as temperaturas subiram para T1=70°C e T2=55°C.
Etapa 3: Chaminé curta
Na última etapa o tubo foi desacoplado deixando o experimento sem chaminé, apenas uma
abertura superior para a saída de ar, conforme Figura 4. Nesta configuração a T1 foi medida na
saída de ar e T2 não foi mais registrada pois não havia chaminé. O equipamento ficou nesta
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situação por volta de 10 minutos que a temperatura estabilize. Após este tempo, a temperatura
foi registrada em T1=73°C.

Figura 4: Etapa 3 do experimento prático de ventilação por efeito chaminé. Fonte: Relatório realizado pelos alunos
Sandra Feldmann e Wesley Magio.

Assim o anemômetro foi posicionado na saída de ar que registrou velocidades do ar em 0,20m/s
e a temperatura teve um aumento rápido que foi registrado até T1=100°C e o experimento foi
então desligado. Assim foram apresentados dois questionamentos à turma objetivando gerar
discussão.
2 – Por que a temperatura aumentou quando retiramos a chaminé?
Com a redução da chaminé, houve a diminuição do fluxo de ar, consequentemente reduzindo
seu resfriamento e aumentando, assim, a temperatura interna.
3 – Por que a velocidade do ar diminui ao retirar a chaminé?
Quanto maior o comprimento da chaminé, maior é o percurso do ar fazendo com que este
aumente sua velocidade e sua capacidade de resfriamento. Desta forma, ao reduzir o
comprimento da chaminé, a velocidade do ar diminuirá e a temperatura aumentará.
3.3

Pesquisa de Campo: Aplicação de questionário para alunos de graduação

Após apresentação da aula expositiva, com abordagem do fenômeno físico e exemplos, e
apresentação do experimento prático, foi apresentado um questionário entre os alunos do curso
de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI da disciplina de Conforto Térmico. O questionário
aplicado contêm as questões apresentadas na Tabela 1:
Tabela 1 – Questionário aplicado aos estudantes

1. Atribua uma nota para as seguintes metodologias de ensino na disciplina de conforto ambiental:
Aulas teóricas
1
2
3
4
Pesquisa extra classe
1
2
3
4
Apresentação de estudos de caso (exemplos de projetos)
1
2
3
4
Experimentos relacionados com o desempenho das edificações
1
2
3
4
Apresentação de vídeos
1
2
3
4
2. Responda a questão abaixo em relação ao experimento de trocas térmicas sobre o efeito chaminé.
O experimento realizado não colaborou com minha compreensão do fenômeno de ventilação
1
por efeito chaminé.
O experimento realizado colaborou pouco com minha compreensão do fenômenos de
2
ventilação por efeito chaminé.
O experimento realizado auxiliou na minha compreensão do fenômeno de ventilação por efeito
3
chaminé.
O experimento realizado foi muito esclarecedor para minha compreensão do fenômeno de
4
ventilação por efeito chaminé.
3. Atribua um nível de importância para realização de experimentos nas aulas de conforto térmico:
1
2
3
4
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4

RESULTADOS E CONCLUSÃO

Após a abordagem do assunto e apresentação do experimento, foi aplicado um questionário
estruturado visando analisar a contribuição do experimento prático no aprendizado dos alunos.
Na pesquisa de campo, o questionário foi aplicado à 60 (sessenta) alunos, em duas turmas
distintas, da disciplina de Conforto Térmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI.
A apresentação do experimento foi importante do ponto de vista a facilitar o entendimento dos
alunos frente aos fenômenos físicos que envolvem a ventilação natural através do efeito
chaminé. Não foi escopo do experimento em questão aprofundar estudos sobre diferença de
pressão na abertura da chaminé.
4.1

Importância atribuída a diferentes metodologias de ensino nas aulas de conforto
ambiental

Dentre as diferentes metodologias de ensino apresentadas, os entrevistados atribuíram maior
importância à realização de experimentos práticos. Em uma escala de 0 a 4, foi atribuído um
nível de importância de 3,70, como apresentado na Figura 5. Entre as demais metodologias, a
apresentação de estudos de caso com exemplos de projetos (3,60) e aulas teóricas (3,55)
apareceram como segundo e terceiro lugar na opinião dos entrevistados. As demais
metodologias não se destacaram tanto como as três primeiras, onde a apresentação de vídeos
teve nível de importância de 3,17, e pesquisa extra classe de 3,03.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Aulas teóricas

Pesquisa extra classe

Apresentação de
Experimentos
estudos de caso
relacionados com o
(exemplos de projetos) desempenho das
edificações

Apresentação de
vídeos

Figura 5: Comparativo entre os níveis de importância atribuídos às metodologias de ensino.

4.2

Avaliação do experimento sobre ventilação natural por efeito chaminé

A maioria dos entrevistados (83,33%) consideraram que o experimento realizado foi muito
esclarecedor em relação à compreensão dos fenômenos físicos envolvidos na ventilação natural
por efeito chaminé. Cerca de 13,33% dos alunos consideraram que o experimento apenas
auxiliou na compreensão e 3,33% consideraram que o experimento pouco colaborou. Nenhum
entrevistado considerou que o experimento não colaborou com a compreensão dos fenômenos
envolvidos no experimento, conforme a Figura 6.
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Figura 6: Avaliação da compreensão do experimento sobre ventilação por efeito chaminé.

4.3

Nível de importância atribuído para realização de experimentos em salas de aulas

Em relação à realização de experimentos nas aulas de conforto térmico os entrevistados
atribuíram um nível de importância de 3,90 em uma escala de 0 a 4. Sendo que 91,67% dos
entrevistados consideraram de máxima importância a apresentação de conteúdo através de
experimentos práticos.
Durante a apresentação do experimento, observou‐se sua importância, pois a grande maioria
dos alunos participou da atividade, fazendo‐os observar e interagir respondendo às questões e
discutindo os efeitos em sala.
5

CONCLUSÕES

Através de bibliografia e experiência docente observou‐se a dificuldade de apropriação do
conhecimento de fenômenos físicos envolvidos no desempenho das edificações, principalmente
os que são mais difíceis para serem exemplificados visualmente como, por exemplo, trocas
térmicas e propriedades térmicas dos elementos construtivos.
O experimento apresentado visa especificamente facilitar a visualização e compreensão do
fenômeno da ventilação por efeito chaminé, e mostrou‐se importante para melhor
compreensão do fenômeno, avaliado em uma pesquisa de campo com aplicação de
questionários estruturados.
Dentre as metodologias de ensino apresentadas, os entrevistados atribuíram maior importância
à realização de experimentos práticos, seguido de apresentação de estudos de caso com
exemplos de projetos, aulas teóricas, apresentação de vídeos e pesquisa extra classe. Desta
forma, a apresentação de experimentos práticos apresentou‐se como uma metodologia muito
importante a ser empregada em aulas de conforto térmico.
Segundo 83,33% dos entrevistados, o experimento realizado foi muito esclarecedor em relação
à compreensão dos fenômenos físicos envolvidos na ventilação natural por efeito chaminé.
Em relação à realização de experimentos nas aulas de conforto térmico, os entrevistados
apresentaram grande aceitação e interesse em sua realização. Dentre os entrevistados, 91,67%
consideraram de máxima importância a apresentação de conteúdo através de experimentos
práticos. Esta afirmação pôde ser comprovada, além dos questionários, pela observação pessoal
em função da atenção e participação dos alunos durante a realização do experimento, assim
como nas discussões em sala durante a apresentação.
Desta forma, observou‐se a importância de que sejam realizados mais experimentos porque os
mesmos ajudam na compreensão de fenômenos que para eles parecem por vezes um tanto
abstratos. A apresentação de experimentos práticos para a explanação de fenômenos físicos
não visíveis aos olhos são muito importantes para o aprendizado do aluno. Sendo assim,
recomenda‐se que a disciplina de conforto térmico seja mais dinâmica, variando as
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metodologias de ensino, tornando‐se uma estratégia eficiente para um melhor aproveitamento
escolar.
6

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à UNIVALI, além de todos os entrevistados que colaboraram
com a pesquisa de campo.
REFERÊNCIAS
Cartana, Rafael Prado. Oportunidades e Limitações para Bioclimatologia Aplicada ao Projeto Arquitetônico. 2006. 137
f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) ‐ Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
Galafassi, Marcelo. Impacto do método prescritivo do RTQ‐C no processo de projeto arquitetônico de edificações: a
visão de arquitetos em Florianópolis ‐ SC. 2012. 102 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) ‐
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
Greenberg, Donald; Prattc, Kevin; Hencey, Brando; Jonesb, Nathaniel; Schumannb, Lars; Dobbse, Justin; Dongb, Zhao;
Bosworthb, David; Walterb, Bruce. Sustain: An experimental test bed for building energy simulation. In: Energy and
Buildings. Oxford: Elsevier, 2013. v. 58, pp. 44‐57.
Szokolay, Steven V. Science in architectural education. In. ANZAScA, 1994. Deakin University.
Thomaz, Ercio. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. São Paulo: Ed. Pini, 2001.

2407

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

2408

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

O Ensino de Edificações e Comunidades Sustentáveis no NORIE,
UFRGS
Miguel Aloysio Sattler
Federal University of Rio Grande do Sul, Department of Civil Engineering, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
masattler@gmail.com

ABSTRACT: The academic activities conducted at the Department of Civil Engineering (more
specifically at NORIE, sector of the Post‐graduate Programme dealing with Construction), of the
Federal University of Rio Grande do Sul, started nearly twenty years ago. Initially, with the
inclusion of sustainability principles into undergraduate disciplines of Civil Engineering, at the
same time that MSc and PhD students were also offered a menu of two or three different
disciplines to choose from. The group was fortunate enough for having, almost since the
beginning, been challenged to put into practice the taught subjects, in real life projects. This led
to the inclusion of the students into the design and performance assessment of several
constructions (low‐cost housing, schools, environmental education centers). This paper
describes some of these activities and also how they evolved in the recent past, to include the
larger scale of whole municipalities, integrating both urban and rural areas.
Keywords: Sustainability, teaching, buildings, environmental education, municipalities.
RESUMO: As atividades acadêmicas desenvolvidas junto ao Departamento de Engenharia Civil
(mais especificamente no NORIE, uma das áreas do Programa de Pós‐Graduação, com foco em
Construção), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciaram há quase vinte anos.
Inicialmente, com a inclusão de princípios de sustentabilidade em disciplinas oferecidas no curso
de graduação; ao mesmo tempo em que, na pós‐graduação, um elenco de duas a três disciplinas
passou também a ser ofertado. O grupo foi afortunado por, praticamente desde o início, terem
lhe sido oferecidas oportunidades de colocar em prática, em projetos reais, os conteúdos
ministrados, o que resultou em unidades prototípicas (casas populares, escolas, centros de
educação ambiental), que posteriormente passaram a ser avaliadas e monitoradas por diversos
alunos. Este trabalho pretende descrever algumas dessas atividades, como também como elas
evoluíram recentemente, de modo a incluírem estudos na escala maior de inteiras
municipalidades, integrando áreas urbanas e rurais.
Palavras‐chave: Sustentabilidade, ensino, edificações, educação ambiental, municipalidades.
1

INTRODUÇÃO

A abordagem de questões de sustentabilidade passou a ocorrer recentemente em cursos de
arquitetura e engenharia no Brasil, o que não deve ser muito distinto do ocorrente em nível
internacional. De maneira a aumentar a conscientização de futuros profissionais e estabelecer
uma colaboração e troca de conhecimentos e experiências com aqueles já envolvidos no tema,
várias iniciativas vêm sendo desenvolvidas no Brasil, tanto em nível nacional, como também
regional e localmente. Devido à filiação do autor com o Departamento de Engenharia Civil da
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, este trabalho se concentrará,
principalmente, no que ocorre neste Departamento, em termos de ensino na área de
sustentabilidade, tanto em nível de graduação, como de pós‐graduação.
1.1

Algumas considerações iniciais relativas ao tema de sustentabilidade

Na introdução de um de seus livros, o educador David Orr (2002) refere uma série de
informações relativas a impactos ambientais, que passaram por sua mesa de trabalho enquanto
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ele o escrevia. Após referi‐las brevemente, o autor comenta que: “Na verdade não existem
coisas tais quais efeitos ‘colaterais ou externalidades’. Tais coisas são elos de um amplo tecido.
O fato de nós os enxergarmos como eventos desconectados, ou mesmo de não enxergá‐los é,
acredito eu, uma evidência de um considerável fracasso, que nós ainda teremos de reconhecer
como sendo uma falência educacional. É uma falência em educar pessoas para que pensem em
termos amplos, de modo a perceber sistemas e padrões, e a viver como pessoas integrais”.
John Lyle (1994), arquiteto e paisagista, criador de um dos maiores centros internacionais
dedicados à pesquisa, demonstração e educação em temas ambientais, que, em sua
homenagem, foi denominado John Lyle Center for Regenerative Studies, na California State
Polytechnic University, em Pomona, diz que: “…muitas – talvez o todo – das informações que
inundam as nossas vidas é, ou irrelevante para tudo aquilo que é realmente importante, ou é
enganoso. No que concerne às grandes questões atuais, a maioria das pessoas – incluindo a
maioria dos profissionais e técnicos – permanece mal informada. A tendência de negar uma
dificuldade e uma ameaçadora realidade, pelo máximo tempo possível, é extremamente
tentadora”.
O mesmo autor adiciona que: “O modo de entender e ordenar processos naturais... não
corresponde à convencional maneira de distribuir o conhecimento entre disciplinas acadêmicas,
na forma como elas se desenvolveram desde o Iluminismo. As disciplinas acadêmicas são áreas
do conhecimento e especialização estreitamente delimitadas, com limites guardados de forma
ciumenta, tendo pouco a ver com a realidade dos processos naturais. Por esta razão, a forma de
pensar requerida para o entendimento, planejamento, projeto e gestão dos ecossistemas
humanos é necessariamente multidisciplinar. Ela requer equipes de pessoas com
conhecimentos em um conjunto de disciplinas distintas. Ainda mais importante, ela requer a
habilidade de definir conexões entre disciplinas e de organizar os fragmentos de informação de
diferentes disciplinas em todos integrais. Acima de tudo, ela requer um nível de interação entre
especialistas para que possam lidar, tanto com as possibilidades criativas de sistemas
regenerativos, como com as suas limitações inerentes e inevitáveis. Ela é intrinsecamente
interdisciplinar.”
Por concordar com tais manifestações, eu me sinto desafiado, enquanto professor, a encontrar
formas de contribuir para a adição de conhecimento em sustentabilidade àqueles interessados
que buscam os nossos cursos. Nós temos tentado fazer isto, buscando atrair estudantes para
que assistam às nossas aulas, como pelo envolvimento dos alunos em uma diversidade de
atividades que, acredito, poderão contribuir para o preenchimento desta lacuna do
conhecimento, ou, como referido pelos autores acima, “para educar pessoas a pensar em um
contexto mais amplo” (Lyle, 1994) e “para entender, planejar, projetar e gerenciar
ecossistemas” (Lyle, 1994). Ao mesmo tempo, tenta‐se encontrar meios de fazer com que o
ensino e o aprendizado constituam experiências agradáveis, assim contribuindo para o que
esperamos possa vir a constituir uma melhor forma de educar.
A busca por tais objetivos levou o Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação (NORIE) a
desenvolver uma série de atividades, sempre atentos ao que esteja acontecendo no contexto
internacional, de modo a nos posicionarmos próximo ao estado‐da‐arte na área. Estas atividades
resultaram em uma série de trabalhos científicos (Sattler, 1996; Sattler, 2000; Sattler, 2002;
Sattler, 2003; Zanin et al.; 2006; Casañas et al., 2009; Coelho de Souza et al., 2009; Ribeiro Filho
et al, 2011), que não somente descrevem nossas realizações, mas também refletem a forma
como entendemos devam ser buscadas edificações e comunidades mais sustentáveis, ou seja,
tendo como orientação o seu tratamento sob um viés holístico e sistêmico.
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2

ATIVIDADES DE ENSINO DESENVOLVIDAS NO NORIE

Algumas das atividades desenvolvidas, em busca de edificações e comunidades mais
sustentáveis já foram descritas em trabalhos prévios (Sattler, 2005; Sattler, 2007; Sattler, 2011).
Caracterizando brevemente o contexto em que nossas atividades são desenvolvidas, cabe referir
que elas acontecem, tanto junto ao Departamento de Engenharia Civil, como no Programa de
Pós Graduação em Engenharia Civil.
2.1

Atividades de ensino na graduação

As primeiras referências sobre sustentabilidade em nosso curso de graduação em Engenharia
Civil tiveram início em 1996, com a inclusão de tópicos relacionados ao tema, em uma disciplina
eletiva (Habitabilidade). Nesta disciplina, com uma carga horária total de 60 h, há uma rápida
menção ao tema, não ultrapassando 10 h, onde são referidas desde questões associadas à
conservação de energia e energia incorporada em materiais, até a abordagem de
sustentabilidade em comunidades (principalmente aquelas destinadas a populações carentes).
Embora não endereçando diretamente as questões de sustentabilidade, outras disciplinas no
curso de Engenharia Civil também tratam de temas a ela associados, como o tratamento de
águas residuárias, projetos de aterros sanitários e avaliação de impactos ambientais.
Uma nova disciplina opcional (Edificações e Comunidades Sustentáveis) passou a ser oferecida
aos alunos a partir do segundo semestre de 2000. Esta, também com uma carga horária de 60
h, é toda dedicada à formação em sustentabilidade e engloba tópicos, como: análise de ciclo de
vida; edificações, comunidades e cidades sustentáveis; técnicas construtivas não convencionais
mais sustentáveis (incluindo construções em terra, pedra e madeira; telhados verdes);
instrumentos de análise de impactos ambientais; consumo de energia e geração de resíduos em
edificações e cidades; sistemas alternativos de tratamento de resíduos líquidos (incluindo
banheiros secos; sistemas com separação de águas; leitos de raízes); indicadores de
sustentabilidade direcionados a edificações e cidades; e sistemas de certificação ambiental.
2.2

Atividades de ensino na pós‐graduação

Junto ao Programa de Pós‐Graduação, a nossa atuação acontece junto ao NORIE (2014), que
representa a área de Construção, dentro da estrutura do Programa. O NORIE é integrado por
três Grupos de Pesquisas: Gerenciamento e Economia da Construção; Tecnologia de Materiais
e Sistemas Construtivos; e Edificações e Comunidades Sustentáveis.
Na área de Edificações e Comunidades Sustentáveis, as atividades de ensino tiveram início em
1997, sendo hoje regularmente ministradas quatro disciplinas. Duas, no primeiro trimestre:
Comunidades Sustentáveis, com 30 h; e Desempenho do Ambiente Construído, com 15 h. No
segundo trimestre é oferecida a disciplina de Projetos Regenerativos, com 45 h; e no terceiro, a
disciplina de Engenharia Urbana Sustentável, também com carga horária total de 45 h.
O número de alunos em cada disciplina varia a cada ano, mas pode receber de 8 a 25 alunos,
com uma concentração maior nas disciplinas do primeiro trimestre, que são obrigatórias para
todos os alunos ingressantes no mestrado na área de Construção (NORIE). A maioria dos alunos
possui formação prévia em Engenharia Civil ou Arquitetura, mas não é raro se contar com alunos
com formação em Engenharia Ambiental, Agronomia ou, mesmo, em Biologia. Para obter o
título de Mestre em Engenharia, os alunos de pós‐graduação devem se registrar, no mínimo, em
oito disciplinas, cada uma com uma carga horária de 45 horas, ao longo de um ano (com as aulas
distribuídas em três trimestres). Durante o segundo ano (no caso do mestrado), ou demais anos
(em caso de doutorado), os alunos são solicitados a conduzir uma pesquisa associada a um tema
relevante para a sustentabilidade.
Ao longo do desenvolvimento de seus estudos e projetos, nós tentamos transferir aos
estudantes um conjunto de “conceitos inspiradores”, com origem em diferentes autores, tais
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como: educação e ética – David Orr (2002); projetos regenerativos – John Lyle (1994);
construções sustentáveis – Chrisna du Plessis (2002); a linguagem de padrões – Christopher
Alexander et al. (1977); o espírito do lugar – Christopher Day (2002); o emprego do conceito dos
quatro elementos em projetos ‐ Robert e Brenda Vale (1991); edificações vivas – Jason
McLennan (2000); o enfoque berço‐a‐berço – Bill McDonough (2002); permacultura – Bill
Mollison (1998); edificações saudáveis – Steve Curwell (1990); entre outros.
Durante todo o curso, os estudantes são também desafiados a trabalhar em diferentes escalas
da construção: desde a escala de materiais e componentes da construção, até a de inteiras
municipalidades. Isto tem resultado em dissertações e teses com uma diversidade de temas e
escalas, que abordam, desde a proposição e análise de produtos menos tóxicos que os
tradicionalmente utilizados, para tratamento de madeiras, até propostas de sistemas
construtivos não convencionais (como adobe, fardos de palha, etc.), e que contemplam desde
construções indígenas brasileiras, até a avaliação do metabolismo urbano em municipalidades.
Ademais, os alunos, cooperando em equipes interdisciplinares, são treinados a pensar projetos
em termos holísticos e sistêmicos, principalmente quando trabalhando na escala urbana, onde
são desafiados a buscar soluções otimizadas para problemas tão díspares quanto eficiência
energética, produção urbana de alimentos, morfologia urbana, gestão de resíduos, transportes,
drenagem urbana e uso do solo.
Em todas as disciplinas na área de sustentabilidade, os estudantes são estimulados a trabalhar
em grupos interdisciplinares, buscando respostas a desafios de demandas reais, apresentados
por uma diversidade de clientes. Assim, ao final de cada disciplina trimestral, eles devem
apresentar propostas de projeto, desenvolvidos até, no mínimo, o nível de projeto conceitual.
Os resultados obtidos por cada grupo de alunos também se constituem em fontes de
aprendizado, uma vez que são compartilhados com os demais grupos, às vezes em
apresentações públicas aos clientes que demandaram os trabalhos. Isto tem gerado resultados
muito gratificantes, já que alguns acabam sendo materializados (Sattler, 1996; Sattler, 1998;
Sattler, 2000; Sattler, 2002; Sattler, 2005; Zanin et al., 2006; Coelho de Souza et al., 2009;
Casañas et al., 2009; Ribeiro Filho et al., 2001).

Figura 1. Grupos de alunos compartilhando ideias em dois estágios de uma charrete (atividade intensiva de projeto
ou planejamento, normalmente envolvendo profissionais e outros contribuintes e/ou interessados).

Muitas dessas oportunidades requerem que os alunos exercitem o reconhecimento do “espírito
do lugar”, e por ele nutridos colocam em prática o ajuste fino de seus projetos às demandas de
determinado lugar. Esta é normalmente a primeira etapa de cada projeto, em geral, seguida por
uma charrete (Fig. 1) – muito apropriadamente referida por Wilson et al. (1998), como “um
mecanismo para a fertilização cruzada de ideias”.
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2.3

Atividades de pesquisa na pós‐graduação

As atividades relacionadas à sustentabilidade do ambiente construído foram iniciadas em 1997,
com o projeto e acompanhamento da construção de um conjunto habitacional mais sustentável
para populações carentes.
Anterior a esta atividade, havia ocorrido, em julho de 1995, o julgamento de um conjunto de
propostas direcionadas a um Concurso Internacional de Ideias de Projeto (International Design
Ideas Competition), com o tema Sustainable Housing for the Poor. O concurso foi promovido
pela PLEA – Passive and Low Energy Architecture e pela ANTAC ‐ Associação Nacional de
Tecnologia do Ambiente Construído. Os resultados deste concurso conduziram à proposta de
um projeto de pesquisa que buscou aplicar princípios de sustentabilidade à concepção e
desenvolvimento de um conjunto habitacional localizado em uma pequena municipalidade
(Nova Hartz), localizada no Estado do Rio Grande do Sul. Simultaneamente, algumas disciplinas
começaram a ser ministradas no NORIE, primeiro para os alunos de pós‐graduação que
participariam no projeto e, posteriormente, com ingresso estendido a estudantes de pós‐
graduação e de graduação.
Em sequência, em 1997, organizamos o I Encontro Nacional sobre Edificações e Comunidades
Sustentáveis, contando com a presença, entre os palestrantes convidados, de John Lyle e do
permacultor William Roley, ambos diretamente envolvidos na criação do John Lyle Center for
Regenerative Studies, assim como do Prof. Steve Curwell, que à época era coordenador do
Projeto BEQUEST, projeto europeu voltado à busca de Cidades Sustentáveis.
A partir de então, muitos dos estudos desenvolvidos pelos alunos de pós‐graduação, nas
diferentes disciplinas, estiveram conectados a construções reais, tais como os associados a:
projeto e construção de um protótipo habitacional; um embrião de conjunto habitacional (com
oito unidades construídas); duas escolas; uma pequena edificação, projetada para abrigar
atividades voltadas à educação ambiental de crianças; e um centro de demonstração de técnicas
construtivas sustentáveis e voltado à educação ambiental. Todas essas edificações (exceção ao
centro de demonstração, localizado em Foz do Iguaçu, PR) tiveram o seu desempenho ambiental
avaliado, quer em uma disciplina específica, quer como objeto de dissertações de mestrado ou
de teses de doutorado.
Cabe referir que tais estudos e propostas não têm se restrito à cidade de Porto Alegre e
cercanias. Seja em cursos envolvendo a todos os professores do NORIE, seja naqueles que
envolvem apenas ao autor, procura‐se focar os estudos na realidade específica dos alunos e
busca‐se responder a demandas locais. Embora não resultando em produtos construídos e
passíveis de avaliação, até por dificuldades operacionais, muitos desses estudos resultam em
dissertações de mestrado (como o ocorrido em cursos ministrados no exterior ‐ Uruguai;
Paraguai e Equador – e em outras universidades brasileiras – na UFG, em Goiás; e na UEFS, em
Feira de Santana, na Bahia) ou teses de doutorado (como tem ocorrido em um programa de
doutorado interinstitucional com o IFPB, em João Pessoa, na Paraíba), que se voltam à realidade
desses locais.
2.4

Organização de eventos científicos

Em seguimento ao Concurso Internacional de Ideias de Projeto, antes mencionado, foi criado,
no mesmo ano (1995), durante o Encontro da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído, um Grupo de Trabalho em Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de unir
esforços e de compartilhar e disseminar conhecimentos relacionados a Edificações e
Comunidades Sustentáveis. Com este anseio foi organizado, em 1997, o I Encontro Nacional
sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis e, posteriormente, em 2001, o II Encontro
Nacional e I Encontro Latino‐Americano sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis. Ambos
os encontros foram organizados pelo NORIE e realizados no Estado do Rio Grande do Sul. A partir
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do segundo encontro, ao qual foi dado um âmbito latino‐americano, passou‐se a atrair colegas
de países vizinhos, com os quais compartilhamos muitos dos desafios em busca da
sustentabilidade.
Em edições recentes do Encontro (desde 2007), buscou‐se oferecer aos participantes várias
opções de participação em cursos de curta‐duração, incluindo cursos práticos (Fig. 2) em
sistemas construtivos não convencionais (bambu, adobe, etc.).
Sob a liderança do mesmo Grupo de Trabalho, foi lançada, no Encontro de 2005, a Bienal de
Sustentabilidade José Lutzenberger, um concurso de ideias de projeto homenageando ao.
Engenheiro Agrônomo e Ambientalista, considerado como o iniciador do movimento em defesa
do meio ambiente no Brasil, e que foi receptor do Right Livelihood Award. A série de Bienais
teve início em 2007, sendo a análise e premiação das propostas encaminhadas, desde então,
realizada durante os encontros.

Figura 2. Participantes de um curso sobre tecnologias construtivas não convencionais colocando a “mão‐na‐massa”,
em uma das conferências realizadas.

A Bienal foi concebida com o intuito de contribuir para elevar o nível de conscientização entre
estudantes e profissionais dela participantes sobre dois temas que acreditamos possam
colaborar de modo significativo para a sustentabilidade no Brasil e países vizinhos: habitações
de interesse social e escolas públicas. Ademais, julgamos ser nossa responsabilidade, enquanto
servidores públicos e professores remunerados pela nossa sociedade, dar uma contribuição no
sentido de elevar o nível de qualidade no que concerne a tais temas, particularmente no que
tange a habitações e escolas supridas pelo setor público.
3

ILUSTRAÇÕES DE PRODUTOS DE PESQUISAS E ESTUDOS REALIZADOS

Conforme mencionado no item 2.3, vários foram os estudos e pesquisas desenvolvidos com a
participação dos alunos de pós‐graduação, que, posteriormente, foram materializados em
construções. Alguns exemplos são apresentados nas Figuras 3‐7.
No caso do Protótipo Casa Alvorada (Fig. 3), além dos estudos que levaram à construção do
protótipo de habitação de baixo custo mais sustentável, somam‐se oito dissertações de
mestrado e duas teses de doutorado focadas especificamente nesta edificação.
A proposta para o CETHS (Fig. 4) resultou no primeiro projeto desenvolvido no NORIE com
construção efetiva, com oito unidades habitacionais, segundo o modelo do Protótipo Casa
Alvorada. O local de implantação serviu de referência para um estudo em nível de Mestrado
sobre o potencial eólico do local.
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Figura 3. Protótipo Casa Alvorada: estudos sobre climatização natural (esquerda) e a edificação construída (direita).

Figura 4. CETHS ‐ Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentáveis: proposta de implantação
(esquerda) e oito unidades habitacionais construídas (direita).

Assim, também, em vários estudos ligados a disciplinas ministradas no NORIE, como o de quatro
estudos consecutivos, ao longo de um período de 12 anos, de Avaliação Pós‐Ocupação,
buscando caracterizar a satisfação de usuários das habitações construídas no CETHS e o
desempenho dessas edificações.
A implantação do Refúgio Bela Vista (Fig. 5), junto ao complexo de Itaipu Binacional, em Foz do
Iguaçu, resultou de estudos iniciais e de anteprojeto arquitetônico e urbanístico desenvolvidos
sob a coordenação do NORIE.

Figura 5. Refúgio Biológico Bela Vista: Vista parcial, com Centro Administrativo e Centro de Recepção a Visitantes
(esquerda) e a Casa do Sol e da Lua (direita).

O Refúgio teve a sua construção concluída há, aproximadamente, 10 anos, e embora a sua
distância a Porto Alegre tenha impedido a realização de trabalhos locais, ele tem sido objeto de
várias visitas que conduzimos com nossos alunos e até com visitas acompanhadas por grupos de
alunos estudando construções sustentáveis oriundos de cursos ministrados do exterior (do
Paraguai e do Peru).
A proposta para a Escola Frei Pacífico (Fig. 6), elaborada em resposta a um contrato celebrado
com o Município de Viamão (RS), por sua vez, resultou no primeiro projeto integralmente
desenvolvido com alunos bolsistas do Programa de Pós‐Graduação em Engenharia Civil.
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Figura 6. Escola de Ensino Fundamental Frei Pacífico: proposta arquitetônica e de implantação (esquerda) e vista
parcial de uma das salas de aula (direita).

A Figura 7 ilustra um dos estudos que vêm sendo realizados para a municipalidade de Feliz.
Dentre esses estudos podem ser referidas várias dissertações de mestrado (abordando temas
como: a gestão de RCDs; a gestão de esgotos, com o uso de sistemas não convencionais; rotas
de biodiversidade) e de uma tese de doutorado.

Figura 7. Diagnóstico de Uso do Solo, para a municipalidade de Feliz, no estado do Rio Grande do Sul.

4

CONCLUSÃO

Neste trabalho buscamos compartilhar algumas de nossas experiências no ensino de edificações
e comunidades sustentáveis. Conforme mencionado, sempre que possível buscando treinar
equipes para uma futura atuação interdisciplinar, um aspecto considerado imprescindível nesta
área. Entre os resultados obtidos, pode‐se apontar: um crescente número de candidatos
interessados em cursar esta área, buscando o NORIE; tanto de distintas regiões do país, como
de outros países da América Latina; a satisfação expressa pelos estudantes com o curso; o
crescente número de solicitação de palestras, assim como de matérias associadas ao tema e
veiculadas pela mídia. Isto nos faz acreditar que o caminho escolhido para as práticas didáticas
tem sido visto como atrativo e de sucesso.
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Também é possível afirmar, com base em nossas experiências de ensino em instituições de
ensino superior, tanto no Brasil, como na América do Sul, e em contatos realizados com
professores, nas conferências de cuja organização vimos participando, que a aplicação de
princípios de sustentabilidade no setor da construção no país tem ficado muito aquém do que
seria esperado. Isto é, do que seria esperado em função de tais conhecimentos virem sendo
amplamente disseminados na literatura, já há décadas, e diante do exemplo dado por inúmeras
universidades (em seus cursos de formação em arquitetura e engenharia), em diversos países.
Também com base no que foi possível apurar nas mencionadas conferências, constata‐se que a
maioria dos departamentos com vinculação com o tema de tecnologia, que deveriam estar
oferecendo a seus estudantes as ferramentas e os fundamentos de projetos sustentáveis,
parecem não se dar conta de quão urgentemente mudanças se fazem necessárias para uma
efetiva transformação de nossa civilização em uma civilização sustentável. Considerando a
dimensão dos impactos ambientais causados pelo setor de construção – em cada uma das
etapas de sua cadeia produtiva – seria extremamente importante fazer com que arquitetos e
engenheiros, os principais atores neste cenário global, assim como todos aqueles diretamente
envolvidos em atividades direcionadas à conformação do ambiente construído, fossem
conscientizados sobre a necessidade de sua participação e sobre a sua responsabilidade.
Como fazer isto? Como melhor educar? Não temos uma resposta clara. Como talvez aconteça
na maioria dos lugares, nossos professores usualmente não são treinados para tal e ele podem
apenas ter a esperança de estar agindo da maneira correta, sem estar contribuindo para uma
“falência educacional”, tal qual referido por Orr (2002), citado na Introdução, enquanto
continuamos a tentar melhor educar...
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ABSTRACT: The advertised article aims to evaluate the experience of CASAS ‐ Centre for Social
Action on Sustainable Architecture, the University of Brasília’s Emau active since 2002 and
recognized as extension project since 2009. Currently CASAS develops projects through a
discipline within the curriculum of the college, named PEMAU (Model Office of Architecture and
Urbanism). It is analyzed in this article, more broadly, some of the projects developed in the last
five years of operation of CASAS: rural housing project in the settlement of Itaúnas,
Headquarters of the Association of seamstresses and artisans – Mãos que Criam, Espaço
Enegresendo‐CEDEP awareness of black culture, a space for learning of children and youth of
the Coletivo da cidade, headquarters and production of recycled brooms in ASCOBEL. These are
arranged in a matrix of assessment that proposes the analysis of the effectiveness of
participatory design processes and implementation of sustainable architecture’s principles.
RESUMO: O artigo anunciado tem por objetivo avaliar a experiência do CASAS – Centro de Ação
Social em Arquitetura e Urbanismo Sustentável, o EMAU da Universidade de Brasília que atua
desde 2002, sendo reconhecido como projeto extensionista desde 2009. Atualmente, o CASAS
elabora projetos através de uma disciplina dentro da grade curricular da faculdade, nomeada
PEMAU (Prática em Escritório Modelo De Arquitetura e Urbanismo). Analisa‐se neste artigo, de
forma mais abrangente, alguns dos projetos desenvolvidos nos últimos 5 anos de atuação do
CASAS: projeto de habitação rural no Assentamento de Itaúnas, Sede da Associação de
costureiras e artesãs – Mãos Que Criam, Espaço Enegresendo‐CEDEP de conscientização da
cultura negra, Espaço de aprendizagem para crianças e jovens do Coletivo da Cidade e sede da
ASCOBEL produtora de vassouras recicladas. Esses, são organizados em uma matriz de avaliação
que propõe a análise da efetividade dos processos participativos de projeto e da aplicação de
princípios da arquitetura sustentável.
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1

APRESENTAÇÃO: OS EMAU’S E O ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL

O ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil procura abranger as mais diversas áreas do
conhecimento em que o trabalho do arquiteto consegue atuar para atender expectivas sociais
e ambientais. No entanto, a necessidade de atender a diversidade de temas imposta pelo
mercado econômico tem contribuído para uma deficiência no ensino da atividade projetual dos
estudantes, deixando de lado temas essências e urgentes como a demanda de social de
comunidades marginalizadas e o contexto da crise ambiental planetária.
Os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo – EMAU’s, constituem uma atividade
extensionista que visa desenvolver processos projetuais em arquitetura que preencham essa
lacuna da formação universitária, juntamente com o apoio da Federação Nacional dos
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, a FeNEA.
O CASAS, Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável é o Escritório Modelo da FAU/UnB
e surgiu em 2001, tendo como intuito aplicar metodologias de processo participativo na
elaboração de projetos de arquitetura. Para que a atuação do CASAS dentro da faculdade
permitisse um maior contato dos alunos de graduação com demandas reais de projetos com
cunho social e baseado em princípios da sustentabilidade, o CASAS aderiu à disciplina PEMAU –
Práticas em Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, criada pela faculdade em 1971.
O PEMAU corresponde a uma disciplina optativa dentro do currículo e é coordenada pelo CASAS.
As comunidades atendidas são eleitas através de deliberação da coordenação do escritório ou
através de um edital que pontuam as comunidades de acordo com sua capacidade de
autogestão, sua conexão com a cidade, o contexto em que está inserida e a capacidade do
próprio escritório em atender a demanda solicitada. A disciplina é ministrada por professores
da própria faculdade e conta com a monitoria de estudantes membros da coordenação do
CASAS.
A metodologia de trabalho aplicada permite aos alunos desenvolverem suas capacidades
enquanto arquitetos conscientes do contexto social corrente, concretizando assim os objetivos
do Projeto de Extensão enquanto um dos três pilares (Ensino, Pesquisa e Extensão) da
Universidade Pública. O foco da disciplina está direcionado para a aplicação do processo
participativo e da sustentabilidade, porém nem sempre é possível trabalhar as duas vertentes,
que depende da formação do orientador da disciplina, do envolvimento da comunidade e
disponibilidade dos estudantes. Assim, pretende‐se responder a duas questões neste artigo
postas a seguir:
a) Há princípios capazes de avaliar o grau de sustentabilidade e participação em um
projeto de arquitetura?
b) O CASAS desenvolve projetos com grau satisfatório de sustentabilidade e participação?
Os resultados obtidos identificam as limitações da metodologia adotada e definem anseios e
diretrizes futuras para encaminhar os projetos do CASAS para o aperfeiçoamento na aplicação
dos princípios de participação e sustentabilidade em seus projetos.
Este artigo tem como objetivo avaliar, de forma mais abrangente, os projetos desenvolvidos
pelo CASAS/EMAU a partir da conceituação e caracterização dos critérios de Participação e
Sustentabilidade para o processo projetual e produtos desenvolvidos nos últimos cinco anos.
Como se trata de projetos desenvolvidos por um EMAU, onde passam vários estudantes a cada
ano, torna‐se difícil fazer uma avaliação detalhada dos resultados. A intenção, neste artigo, é
chamar a atenção das escolas de arquitetura no Brasil para a necessidade da aplicação de
princípios de Sustentabilidade e Participação nas disciplinas de projeto.
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2

METODOLOGIA

Primeiramente este estudo efetua, por meio de levantamento bibliográfico, princípios e critérios
capazes de avaliar e nortear projetos de arquitetura mais sustentáveis, incluindo os princípios
permaculturais, e de processos participativos comunitários, nos quais os projetos analisados
fazem parte de uma seleção de projetos produzidos pelo CASAS/EMAU nos últimos cinco anos
de sua atuação. Dentro da avaliação dos projetos, estes são pontuados de 0 a 5 segundo seu
desempenho em cada critério e listados em ordem crescente de pontuação.
A falta de dados a respeito dos processos de projeto, a falta de metodologia definida e a
ocorrência de processos interrompidos, fez com que diversos projetos não entrassem no estudo
em questão. Contudo, vale a pena ressaltar que esses processos forneceram grande
conhecimento empírico aos participantes do CASAS/EMAU na medida em que aplicaram, ainda
que intuitivamente, muitos dos princípios de sustentabilidade e participação aqui mencionados.
A metodologia adotada para avaliar a sustentabilidade é utilizada de forma mais abrangente,
não se baseia em critérios de avaliação já consagrados como os de certificação de edifícios
verdes como SBTOOL, BREEAM ou LEED, ou até mesmo o AQUA, utilizado no Brasil, os quais não
possibilitariam ter uma noção ampliada do resultado. O que está sendo analisado é o processo
de projeto, a participação da comunidade e a aplicação ou não dos princípios (conceito) de
sustentabilidade. Para isso, optou‐se por considerar apenas princípios de sustentabilidade
aplicados ao ambiente construído e princípios da permacultura.
2.1 Princípios para análise dos projetos segundo o grau de participação
No âmbito da arquitetura, observa‐se que a aplicação da metodologia participativa traz o
desenvolvimento positivo de diversos aspectos, como: precisão em mapeamento de atividades;
precisão em definição de áreas e leiaute; inovação estética, através do hibridismo entre
conhecimento acadêmico e popular; ampliação da variedade de técnicas e métodos
construtivos, na busca de atender às situações com alto grau de restrição; adequação da
arquitetura em seu contexto politico e social; minimização de custos e atrasos; aumento da
qualidade de decisões; mais facilidade de implementação; antecipação de conflitos que a
comunidade venha a enfrentar (DAVIS et al, 2013).
Além desses fatores técnicos, Sanoff (2010) defende que a participação melhora o
comportamento dos cidadãos gerando julgamentos com mais informação e reflexão, melhor
senso de eficácia política e aumento na frequência de ações políticas. Isso ocorre porque a
participação produz uma voz diferente daquela obtida através do voto e da consulta popular. A
participação procura uma voz capaz de reconhecer o interesse de outros grupos, apreciar a
necessidade de compartilhamento e trocas de pontos de vista e gerar um senso comum de
pertencimento.
Davis et al. (2013) coloca a importância de se conhecer a comunidade para promover eventos
com o evolvimeto efetivo da comunidade. A partir deste conhecimento, Davis et al. (2013)
enumeram os seguintes princípios para esse planejamento: (a) inclusão ‐ aceder ao maior
sprectrum possível de atores; (b) respeito ‐ reconhecer que a comunidade possui o maior e
melhor conhecimento sobre ela mesma; (c) relevância ‐ tratar de pontos que a comunidade
julgue serem os mais importantes; (d) clareza de propósitos e competências ‐ colocar de maneira
clara os objetivos e qual a função de cada ator para alcançá‐los; (e) conhecimento ‐
fornecimento de informação de fácil compreensão aos participantes para adquirir retorno de
qualidade; (f) relações ‐ estreitar laços entre atores, incluindo indivíduos e organizações; (g)
confiança ‐ promover comunicação que desenvolva confiança entre os atores; (h) envolvimento
sustentável ‐ estabelecimento de relações entre os atores antes de se iniciar o planejamento e
manutenção dessas relações durante todo o processo; e (i) resultados ‐ planejar pequenas
realizações durante o processo para que a comunidade tenha evidências de que o projeto é
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viável.
Segundo Sanoff (2010), outros fatores de grande importância são o grau de envolvimento da
comunidade, os meios de tomada de decisão no processo e o capital social oferecido pela
comunidade. O capital social trata‐se resumidamente das relações desenvolvidas no contexto
da própria comunidade: organizações comunitárias, ajuda mútua, capacidade de cooperação,
volutariado, lideranças comunitárias e afetivas, relações de apego e significado do local
(KRETZMANN and MCKNIGHT, 1993 in SANOFF, 2010).
O capital social também pode se apresentar como uma consequência do processo, assim é
possível desenvolver trabalhos participativos de êxito mesmo em comunidades com baixo
capital social. O importante é que ao fim do processo o Capital social seja maior que em seu
início. O envolvimento das pessoas no processo de tomada de decisão guarda a chave do
empoderamento e libertação conquistados pela comunidade através da participação. Quando a
comunidade é capaz de ver no projeto o que foi decidido e problematizado por ela durante o
processo é quando ela se sente responsável e empoderada pela participação. O profissional
deve ajudar a comunidade a tomar decisões a respeito de sua realidade através de um processo
facilmente assimilado (Sanoff, 2010).
O DED/NAU(2013) enumera 13 métodos e 57 técnicas de participação comunitária responsáveis
pela dinâmica do processo participativo. As técnicas divididas em seis grupos são: técnicas de
tomada de consciência, técnicas indiretas, técnicas de interação de grupo, técnicas abertas,
técnicas de exploração de idéias e técnicas de base tecnológica. A importância da eleição
adequada das técnicas está relacionada com os objetivos que se deseja alcançar, com o contexto
e com a capacidade de envolvimento da comunidade. As técnicas que exigem alto grau de
envolvimento apenas devem ser aplicadas em comunidades que possam oferecer esse retorno,
da mesma forma que, em casos de urgência, o processo deve utilizar uma técnica capaz de gerar
resultado em pouco tempo.
Durante o desenvolvimento dos critérios de análise suprimiu‐se o que viria a ser o sexto critério,
escolha de técnicas de participação. Considerou‐se que esse critério estaria diluído nos demais,
compreendendo‐se que a técnica participativa eleita se faz adequada quando é capaz de
promover o conhecimento da comunidade em que se atua, estimular o envolvimento da mesma,
integrar os atores fortalecendo o capital social, incitar a tomada de decisão direta e ”debaixo
pra cima“ estando conectada com os objetivos planejados para o processo de projeto.
Tabela 1. Critérios para análise do processo de projeto em arquitetura, segundo o grau de participação, baseados em
Sanoff(2010), Davis et al (2013) e DED/NAU(2013).

Critérios para análise do processo de projeto segundo o grau de participação
1. Conhecer a Identificar, pontos chave como: o contexto social, econômico, geográfico da
comunidade
comunidade; atores sociais (stakeholders); lideranças afetivas e formais; anseios;
tendências culturais, conflitos e relações de apego relativas ao espaço.
2. Planejamento Planejar método e estratégia para atuação da equipe com a comunidade, momentos
de envolvimento da comunidade e mobilização de recursos; contemplar prazos,
custos, objetivos, prioridades, diagnóstico, análise de resultados e de processos.
3. Envolvimento Potencializar o envolvimento através de atividades e aplicação de técnicas que
transmitam o sentimento de abertura e flexibilidade; promoção da informação para
a participação; utilização de linguagem para comunicação adequada.
4. Capital social Respeitar organização endógena e existente da comunidade, buscando seu
fortalecimento. Orientar a organização e planejamento da comunidade a curto e
médio prazos (projeto e construção) e a longo prazo (gestão comunitária do
espaço), visando o crescimento do capital social.
5. Tomada de Utilizar instrumentos de tomada de decisão que promovam a deliberação, a
decisão
resolução de conflitos, a transparência e a autonomia, visando a concretização da
decisão comunitária e não uma interpretação da mesma. (consenso, votação, con‐
strução de cenários, entre outros)
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2.2 Princípios para análise dos projetos segundo o grau de sustentabilidade
Para a avaliação dos projetos selecionados, segundo o grau de sustentabilidade, foram
levantados princípios de sustentabilidade aplicados ao ambiente construído (ecotécnicas)
baseados em Sattler (2007) e princípios da permacultura de Mollison (1998). Tendo em vista
que a eleição da técnica construtiva pelo arquiteto reverbera em reações diversas da sociedade,
do mercado e do meio ambiente, os critérios de análise buscam evocar a responsabilidade social
e ambiental dessas decisões. Neste caso, não seria possível avaliar os projetos segundo os
critérios de certificação ambiental devido ao detalhamento necessário exigido. Portanto, a
intenção desta avaliação é apenas ter uma noção se os princípios de sustentabilidade foram
aplicados, situação ainda distante das disciplinas de projeto das escolas de arquitetura das
universidades do Brasil.
Sattler (2007) considera que alguns conceitos de sustentabilidade dizem respeito “à forma de o
homem construir ou modificar o seu habitat, quando busca minimizar a adição de impactos
àqueles já ocorrentes. O conceito de resiliência enfatiza a capacidade de um sistema se adaptar
as mudanças, seja de repende ou de forma gradual, no ambiente biogeofísico, em contextos e
processos sociais, e recursos e controles econômicos.
Atitudes como: usar com parcimônia e de modo racional todas as formas de água; usar,
preferencialmente, recursos energéticos renováveis, buscando minimizá‐los e usá‐los
racionalmente; reduzir o uso de materiais de construção (reduzindo, inclusive, a escala das
edificações construídas); entre os materiais disponíveis, selecionar aqueles menos impactantes,
tanto ao homem como ao ambiente; e, quando construir, buscar maximizar a durabilidade da
edificação, assim como, nas novas construções, fazer uso de materiais já usados anteriormente
e minimizar perdas (SATTLER, p. 22).
Tabela 2. Itens para análise de projetos de arquitetura segundo o grau de sustentabilidade, baseados em Sattler(2007)
e Mollison (1998)

Critérios para análise dos projetos segundo o grau de sustentabilidade
1. Recursos Escolha de materiais locais, não tóxicos, de baixo impacto ambiental e culturalmente
construtivos aceitos; mão‐de‐obra local; incentivo à economia local e arranjos produtivos com
agentes locais; estratégias de projeto que buscam prolongar a vida útil da edificação.
2. Ambiência Aberturas capazes de gerar conforto em ventilação e iluminação naturais; paisagismo do
entorno que promova sombreamento e auxilie na criação de microclima agradável;
respeito às características arquitetônicas locais; dar prioridade à estética local,
culturalmente assimilada e atemporal.
3. Energia
Racionalização energética; fontes diversificadas e renováveis de energia; biodisgestores.
4. Água
Racionalização; captação e reutilização da água da chuva; bacias de retenção para
irrigação de jardins; reutilização da água vinda de outros usos.
5. Resíduos Reciclagem; compostagem; biodigestores; banheiro à seco; reutilização; tratamento
local de águas cinzas e marrons através de bacias de evapotranspiração.
6. Alimentos Produção local, paisagismo produtivo, diversidade de cultivos, canais de infiltração,
agroflorestas, cultivo orgânico.
7. Integração Adaptação à topografia, adaptação ao clima local, zoneamento de atividades de acordo
ao local
com sua frequência, inserção no contexto urbano.
8. Integração Áreas para ócio, reacreação, lazer e intregração social; prioridade para pedestres;
social
e espaços para promoção de atividades diversificadas; adequar edifício à seu contexto
social; o processo construtivo e a edificação trazem mais conhecimento para a
educativa
comunidade local.
9. Resiliência Espaços que permitam a mudança de usos, arquitetura que permita ampliações e
reformas com menor impacto ambiental e/ou estruturas que estejam preparadas para
mudanças climáticas e ambientais.

Outro ponto relevante em seus princípios norteadores é a adequação da edificação ao lugar, a
necessidade de uma arquitetura em harmonia com a natureza. Estes princípios devem, pois, se
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sobrepor à preocupação estética, gerando, pela ética e ótica da sustentabilidade, a estética da
sustentabilidade, em que se preconiza a arquitetura como a expressão de todas as artes. Os
princípios desenvolvidos por Sattler (2007) e as ecotécnicas foram aplicados no CETHS – Centro
Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentáveis.
Mollison (1998) desenvolve o sistema da permacultura, baseado na policultura e no design
através da multidisciplinaridade que integra arquitetura e biologia. Para esse autor, o bom
design é aquele que integra todos os elementos disponíveis no local criando conexões e relações
de interdependência entre eles. Mollison (1998) pontua três princípios da permacultura: a)
Elementos com auxílio mútuo: Cada elemento do terreno deve ser posicionado em relação a
outro de modo que se auxiliem mutuamente; b) Funções essenciais com suporte de outros
elementos: Toda função essencial (como abastecimento de água e energia) é apoiada por dois
ou mais elementos (na falta do aquecimento solar de água, a serpentina do fogão à lenha ou um
sistema de energia elétrica garantem o abastecimento); c) Elemento que executa várias funções:
cada elemento executa várias funções (assim, uma cerca de vegetais comestíveis pode servir
como alimento, quebra‐vento, hábitat para pequenos animais, elemento para dar mais
privacidade à casa etc.);
3

RESULTADO: AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DO CASAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO

Na avaliação, cada projeto foi pontuado de 0 a 5 de acordo com seu desempenho em cada
critério dentro do campo da sustentabilidade ou da participação. A pontuação final que revela
o desempenho dos projetos nesses dois campos é obtida através de média aritmética simples.
Cada critério é pontuado de acordo com a seguinte avaliação: (1) insatisfatório; (2) pouco
satisfatório; (3) satisfatório; (4) bom; (5) ótimo. Para a avaliação em participação foram
elencados 5 critérios e para avaliação da sustentabilidade, baseada nos princípios de
sustentabilidade para o ambiente construído e na permacultura, foram selecionados 9 critérios,
ilustrados na tabela abaixo.

Figura 1. Espaço Enegresendo – CEDEP (Paranoá, DF)

O CEDEP ‐ Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, é uma Organização não
Governamental que luta contra as desigualdades sociais e a favor dos direitos humanos. O
Espaço EnegreSendo busca atender uma nova demanda do CEDEP, sendo direcionado para a
vivência de afrodescendentes e africanidades, que visa promover a formação dos professores
das escolas públicas da região e suas proximidades a fim de resgatar o significado da cultura
negra na vida da população.
PARTICIPAÇÃO (4,2pts): 1. Conhecer a comunidade (4pts): associação atuante nas cidades
Paranoá e Itapoã; elaboração de atividades com crianças, jovens e adultos; possui
reconhecimento na cidade. 2. Planejamento (4pts): duração de três semestres, sendo o último
uma prorrogação; mudanças na organização da comunidade atrasaram o projeto. 3.
Envolvimento (4pts): reuniões com frequência captaram envolvimento da comissão de projeto
da comunidade e visitas à eventos da comunidade promoveram sentimento de abertura e
parceria estimulando o envolvimento. 4. Capital social (4pts): A organização da entidade é
composta por pessoas da própria comunidade e apresenta grande abertura ao processo;
experiências em projetos e parcerias com ministérios e fundações 5. Tomada de decisão (5pts):
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tomada de decisão direta à partir da seleção de técnicas capazes de captar os padrões de
desenho de projeto almejados pela comunidade; utilização de maquete interativa fazendo com
comunidade possa auxiliar na definição da forma da arquitetura; padrões de Alexander et al.
(1977). SUSTENTABILIDADE (4,6pts): 1. Recursos construtivos (5pts): Estrutura demadeira,
painéis de taipa de mão, tintas naturais e cobertura de telhas cerâmicas. 2. Ambiência (5pts):
Aberturas nas fachadas leste e oeste permitem ventilação na seca; espelho d’água à leste para
umidificar o ar; aberturas móveis; pé‐direito alto; sobreamento através de pergolado externo.
Plástica inspirada na cultura africana; aberturas generosas para entrada de luz natural. 3. Energia
(3pts): Não há produção de energia; aberturas diminuem consumo 4. Água (4pts): Cisternas
para filtração e armazenagem de água pluvial. 5. Resíduos (5pts): Composteira e reciclagem. 6.
Alimentos (5pts): Horta e espiral de ervas. 7. Integração ao local (5pts): Espaço entre edificação
pré‐exisente; abertura de praça para a rua tornando espaço mais convidativo. 8. Integração
social e educativa (5pts): Planta‐baixa circular propicia a reunião e interação; espaços de
encontro e descanso nos jardins e pergolado. 9. Resiliência (5pts): Divisórias móveis possibilitam
rearranjar o espaço interno; sistema construtivo não permite ampliação do espaço.

Figura 2. Espaço Mãos Que Criam (Vila Estrutural, DF)

A Associação Mãos Que Criam é voltada para o trabalho e formação de mulheres costureiras e
artesãs, sendo responsável por oferecer formação a cerca de 500 mulheres por ano. O projeto
elaborado trata da construção da sede do grupo, que deve abarcar não somente o espaço para
a produção de artesanatos e roupas, como também atividades que a associação gostaria de
promover em cooperação com a comunidade local, agregando espaço como biblioteca, espaço
para eventos e sala para aulas de informática.
PARTICIPAÇÃO (3,8pts): 1. Conhecer a comunidade (4pts): asseio de abrir o edifícios à
comunidade; maridos desempregados das artesãs podem ser mão de obra para a construção do
edifício. 2. Planejamento (3pts): houve mudança de método e grande atraso do projeto. 3.
Envolvimento (4pts): entrevistas e observação gerou pouco envolvimento; técnicas de formação
de repertório visual, maquetes interativas, problematização e apresentações formais de
propostas aumentaram o envolvimento. 4. Capital social (4pts): associação com mais de dez
anos de atuação; organização interna bem definida; conhecida pela comunidade da cidade;
autofinanciamento da venda de seus produtos; assessoria externa e apoio da Petrobrás; 5.
Tomada de decisão (4pts): inicialmente a nível consultivo, posteriormente adota‐se o consenso.
SUSTENTABILIDADE (4,1pts): 1. Recursos construtivos (4pts): alvenaria estrutural em tijolos
ecológicos (BTC); lajes em concreto moldados in loco à partir da colocação de cascajes (pequena
abóbodas de canhão em fibrocimento); permite autoconstrução e fabricação local; mão de obra
local necessita de capacitação. 2. Ambiência (5 pts): aberturas direcionadas à leste e oeste
aproveitam a iluminação natural; sombreameto de árvores e brises em bambu à oeste; forma
da edificação cria pequenos patios que buscam potencializar a ventilação; telhado visitável e
jardim oeste proporcionam vista. 3. Energia (4pts): aberturas visam diminuir a dependência da
energia elétrica; não contempla produção de enrgia. 4. Água (4pts): captação e utilização da
água da chuva através de reservatórios que se encontram no subsolo. 5. Resíduos (3pts):
Composteira. 6. Alimentos (4pts): paisagismo produtivo com fruitferas e ervas medicinais; horta
no telhado visitável. 7. Integração ao local (5pts): Topografia plana facilita a implantação;
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valorização da vista oeste; pavimentos permeáveis nos passeios externos; entrada ampla para
o público em eventos. 8. Integração social e educativa (4pts): convívio e integração nos pátios;
mobiliário estimula trabalho em grupos e círculos. 9. Resiliência (4pts): possibilidade de
alteração de uso dos ateliês de artesanato e da sala multiuso; não permite ampliação.

Figura 3. Espaço Coletivo Da Cidade (Vila Estrutural, DF)

O Coletivo da Cidade atua com o atendimento de crianças e adolescentes no contra turno
escolar oferecendo alternativas artísticas e educativas como meio de transformação social,
sendo um importante espaço de convivência e fortalecimento comunitário. O Coletivo da Cidade
atende 200 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com atividades de informática, inglês,
francês, espanhol, rádio, violão, artes, leitura crítica, literatura, xadrez, jogos pedagógicos,
artesanato, desenho, break e apoio pedagógico. O CASAS foi responsável pelo projeto de
reforma da nova sede e anexo da instituição.
PARTICIPAÇÃO (3,6pts): 1. Conhecer a comunidade (4pts): alternativa para crianças em
contraturno escolar da cidade; atores de coordenação da associação são externos à
comunidade; dois espaços de atuação, um que promove visibilidade no centro da cidade, outro
m ais afastado que está mais próximo da comunidade. 2. Planejamento (5pts): duração de dois
semestres não exedendo o tempo plane jado; 3. Envolvimento (3pts): grau de envolvimento
menor que o esperado devido à indisponibilidade dos atores em participar dos processos. 4.
Capital social (3pts): alto grau de organização da entidade mas que apresentou pouca coesão e
adesão da comunidade local (crianças e adultos atendidos pelo coletivo); possuem
financiamento do governo do DF e promovem autofinanciamento através de eventos. 5.
Tomada de decisão (3pts): aplicação de técnicas consultivas e de entrevista com a organização
da entidades e seus atendidos; oficinas com as crianças para captação de seus anseios.
SUSTENTABILIDADE (3,2pts): 1. Recursos construtivos (3pts): sistema tradicional em alvenaria
cerâmica e pilares de concreto, material muito dominado pela mão de obra local. 2. Ambiência
(4pts): integração entre exterior e interior através de varanda, amenização da temperatura
interna da edificação. 3. Energia (4pts): avarandado e aberuras para maior aproveitamento de
luz solar, não há produção de enrgia 4. Água (0pts): não há captação de água, reuso ou
reciclagem. 5. Resíduos (3pts): composteira 6. Alimentos (3pts): jardim de ervas cultivado pelas
crianças. 7. Integração ao local (4pts): grande parte da área já construída dificultando
implantação de anexo, boa solução. 8. Integração social e educativa (4pts): varanda conectada
à parquinho configurando grande área de convivência. 9. Resiliência (4pts): após a construção
do anexo haverá poucas possibilidades de expansão ou readequaçãoo devido à ocupação pré‐
existente que já ocupa grande área.

Figura 4. Espaço Ascobel (Águas lindas, GO)

A atividade principal da ASCOBEL é a fabricação de vassouras de garrafa PET, que é desenvolvida
por mulheres da comunidade. A Associação participa de Fóruns de Economia Solidária e realiza
feiras de troca e bazares. Possuem parceria com outra instituição para trabalhar com pessoas
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comprometidas com a Lei, com o sentido de reinserção social na sociedade. O CASAS elaborou
o projeto da sede da associação.
PARTICIPAÇÃO (3,5pts): 1. Conhecer a comunidade (3pts): trabalho com ex‐presidiários;
inserção em cidade de alto índice de pobreza. 2. Planejamento (5pts): duração de um semestre;
contratempo no planejamento devido à troca de terreno pela comunidade. 3. Envolvimento
(3,5pts): grau médio de envolvimento; dificuldade de acesso à comunidade devido à distância;
poucos atores ativos no processo de participação; falta de aplicação de técnicas que ultrapassem
o nível de consulta. 4. Capital social (3pts): organização da entidade detida em poucos atores;
proximidade da líder com parcerias da Universidade; grande incerteza sobre atuações futuras;
associação auto‐financiada pela produção de vassouras. 5. Tomada de decisão (3pts): consulta
á comunidade através da apresebtação propostas. SUSTENTABILIDADE (3,5pts): 1. Recursos
construtivos (3pts): estrutura em concreto armado e vedação em alvenaria de blocos cerâmicos,
técnica de domínio local. 2. Ambiência (5pts): Abertura zenitais para iluminação natural; parede
de cobogós à leste para ventilação. 3. Energia (4pts): Não há produção de energia, redução de
gasto com iluminação zenital. 4. Água (0pts): não há captação ou reuso de água. 5. Resíduos
(3pts): reciclagem. 6. Alimentos (5pts): Horta, pomar e ervas. 7. Integração ao local (4pts): lojas
e atendimento ao público na fachada frontal gera integração com a cidade. 8. Integração social
e educativa (5pts): Pátio interno central promove integração. 9. Resiliência (3pts): Não prevê
expansão, mas possibilita alternativas de usos para ambientes.

Figura 5. Habitações Para Assentamento Rural ‐ PHISAR (Planaltina, GO)

O PHISAR ‐ Projeto de Habitação de Interesse Social em Assentamentos Rurais promoveu o
projeto participativo das habitações do Assentamento Itaúnas em Planaltina de Goiás. As
habitações foram financiadas pelo INCRA ‐ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
que após a regularização do assentamento disponibilizou o importe de 15 mil reais em material
de construção para cada família assentada. O projeto possuía o desafio de projetar 100 casas
para as famílias do assentamento, buscando atender ao máximo as especificidades de cada
família captadas através do processo participativo. Durante o processo diversas famílias
iniciaram a construção de suas casas antes da finalização dos projetos de arquitetura, o que
exigiu que a equipe trocasse de método. Atualmente todas as famílias já fizeram uso de seu
benefício e possuem suas casas construídas.
PARTICIPAÇÃO (4pts): 1. Conhecer a comunidade (4pts): pequenas famílias que plantam para
subsistência e venda; distante cerca 40 minutos da cidade mais próxima; cada família possui
carcterísticas específicas. 2. Planejamento (3pts): houve troca de metodologia devido ao
primeiro planejamento não se adequar ao tempo das famílias; segundo planejamento obteve
eficiência. 3. Envolvimento (4pts): envolvimento se dava por parte de cada família; uso de
maquetes permitia ultrapassar a barreira da linguagem; dificuldade de visitas devido à distância
do assentamento. 4. Capital social (4pts): assentados muito dispersos pelo território rural;
presença forte de liderança que capta parcerias externas, relação de financiamento e e
regularização fundiária com o INCRA; 5. Tomada de decisão (5pts): inicialmente, quando o
projeto era elaborado para 100 famílias, haviam 10 projetos padrões e 30 projetos
personalizados, onde a tomada de decisão era mais direta porém mais demorada pelo grande
número de famílias. Posteriormente o a decisão era feita através de novos padrões de residência
e feitas pequenas modificações pelo campesino nas visitas.
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SUSTENTABILIDADE (3,3pts): 1. Recursos construtivos (3pts): alvenaria estrutural em blocos
cerâmicos; elaboração de manual de construção. 2. Ambiência (4pts): casas avarandadas para
permitir sombreamento da fachada frontal. 3. Energia (3pts): não há produção de energia,
aberturas auxiliam na redução do consumo. 4. Água (2pts): famílias captam de água de poços
artesianos; não há reutilização da água. 5. Resíduos (3pts): composteira e PAIS já existente. 6.
Alimentos (3pts): produção local de alimentos já promovida pelas famílias. 7. Integração ao local
(5pts): manual de construção prevê cuidados com implantação 8. Integração social e educativa
(3pts): respeito da relação de integração entre cozinha e sala; varandas como local de
integração. 9. Flexibilidade ao contexto (4pts): previsão de expansão; técnica construtiva
dominada pela população facilita reformas e ampliação.
De acordo com a avaliação, observa‐se que os projetos com maior grau de participação também
possuem melhor desempenho quanto à sua sustentabilidade. Em primeiro lugar se destaca o
projeto do Espaço Enegresendo, aquele que mais aplicou os critérios de participação e
sustentabiliade com médias 4,2 e 4,6 respectivamente. O projeto se diferencia dos demais pela
aplicação dos padrões de Alexander et al. (1977) no processo participativo e as ecotécnicas. O
projeto do Espaço Mãos que Criam obteve a pontuação de 3,8 e 4,1, seguido do PHISAR 4 e 3,3,
e por fim, o Espaço Coletivo da Cidade 3,6 e 3,2, o Espaço ASCOBEL 3,5 e 3,5. Portanto, conclui‐
se que, de uma maneira geral, o desempenho foi satisfatório.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou‐se, com esta pesquisa, avaliar os projetos desenvolvidos no EMAU/CASAS com a
intenção de chamar a atenção para esse trabalho extensionista como vetor de inclusão de
processos participativos e aplicação dos princípios de sustentabilidade nas universidades.
Devido à grande variedade de situações em que se insere cada projeto, do rural ao urbano, do
familiar ao institucional e, também, devido à rotatividade de estudantes envolvidos nos
projetos, optou‐se por desenvolver um método de avaliação da sustentabilidade com pontuação
simplificada e de forma mais abrangente.
Os critérios de avaliação utilizados representam os pontos mínimos de preocupação para os
projetos participativos e sustentáveis, funcionando também como princípios que conectam os
projetos dispostos e norteaiam o trabalho do escritório. Acredita‐se que a introdução dos
preceitos de sustentabilidade nos projetos elaborados para comunidades em risco social devem
buscar um atalho através da contribuição na situação social dessas pessoas. A atuação do CASAS,
assim como a de vários EMAU’s no Brasil, enfrenta dificuldades por falta de espaço nas
faculdades para debater a arquitetura participativa e sustentável. Atualmente a impermanência
dos estudantes nos EMAU’s, a indisponibilidade de professores para orientar os trabalhos e a
falta de recursos para manutenção do escritório são os principais desafios.
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ABSTRACT: The demolition process has been experienced several changes, which primarily focus
on how the building will be demolished. More recently, with the growing environmental
importance concerns lead today talking about "deconstruction", in reference due the loss of the
demolitions. The building demolition is currently responsible for producing a significant portion
of all wastes generated by construction activities and in this context that deconstruction
emerges as an environmentally viable alternative for this industry. This paper discusses the
consequences of traditional demolition, as well as the features and benefits that deconstruction
can bring in terms of sustainability. Is to assist the buildings deconstruction processes through
guidelines that comprise planning, comprising several steps before it is dismantling. The
guidelines presented in this article were developed through a literature search on the topic,
which aim to aid in the proper management of demolition waste stream.
Keywords: Deconstruction, Demolition, Demolition Waste Management.
RESUMO: O processo de demolição tem experimentado várias mudanças que incidem principal‐
mente na forma como o edifício vai ser demolido. Mais recentemente, com a progressiva im‐
portância das preocupações ambientais levam hoje a falar de "desconstrução", em função do
prejuízo das demolições. A demolição de edifícios é atualmente responsável pela produção de
uma parcela significativa de todos os resíduos originados pela construção civil e é nesse contexto
que a desconstrução surge como uma alternativa ambientalmente viável para esta indústria.
Este trabalho aborda as consequências da demolição tradicional, como também as característi‐
cas e vantagens que a desconstrução pode trazer em função da sustentabilidade. Consiste em
auxiliar os processos da desconstrução de edifícios através de diretrizes, que compõem um pla‐
neamento, compreendendo as várias etapas antes do seu desmantelamento. As diretrizes apre‐
sentadas neste artigo foram desenvolvidas através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema,
que visam o auxilio na correta gestão do fluxo de resíduos de demolição.
Palavras‐chave: Desconstrução, Demolição, Gestão de resíduos de demolição.
1

INTRODUÇÃO

A indústria da construção constitui um dos maiores e mais ativos setores em todo planeta. No
entanto tem vindo a sofrer, um pouco por todo o mundo, uma grande evolução, e com isso, uma
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crescente extração de recursos naturais. Para reduzir o impacto ambiental gerado pela contínua
recolha de nova matéria‐prima são criados procedimentos para a gestão de resíduos (Torgal &
Jalali, 2010). A nível mundial, os edifícios construídos armazenam 40% dos materiais e 55% das
madeiras extraídas. As quantidades de resíduos são elevadas e estima‐se que o edificado e ati‐
vidades afins origine cerca de 40% do total de resíduos produzidos (Pinheiro, 2006).
A demolição não contém barreiras, o que produz uma enorme quantidade de detritos que na
maioria dos casos, são apenas adicionados aos resíduos nos aterros sanitários. Devido às preo‐
cupações da comunidade sobre os potenciais impactos e sobre o meio ambiente em áreas de‐
senvolvidas, está a tornar‐se cada vez mais difícil a disponibilização de locais para aterros. Por
outro lado, o facto dos aterros tenderem a situar‐se em zonas mais afastadas das áreas desen‐
volvidas, aumenta os custos de transporte. Uma alternativa ao envio desses materiais para ater‐
ros sanitários, é escolher a desconstrução sobre o hábito mais comum que é a demolição (Couto
& Couto, 2010). A desconstrução é um processo construtivo de desmontagem, que tem como
objetivo principal, recuperar o máximo dos materiais de construção de forma a ser possível se‐
rem reutilizáveis ou, até mesmo recicláveis e aplicados em novas construções. Pretende‐se que
os resíduos originados possam ser rentáveis, ecológicos e com maior ciclo de vida. A descons‐
trução cria a possibilidade de reutilizar os materiais, mantendo a energia interna (energia incor‐
porada) e impedindo a transformação de matérias‐primas, ou ainda o aumento da produção de
material de construção (Saghati & Teshnizi, 2011).
O conceito desconstrução surgiu devido ao rápido aumento de demolições e crescentes preo‐
cupações ambientais manifestadas por toda a sociedade. Apesar de o processo da desconstru‐
ção ser entendido como uma forma interessante de reduzir a produção de detritos, ainda não
consegue reunir um elevado conhecimento técnico sobre o tema e aceitação por parte dos vá‐
rios intervenientes. Para inverter esta situação, as normas e os regulamentos ambientais devem
ser promovidos, no sentido de aumentar a conscientização sobre a importância da desconstru‐
ção com as partes envolvidas na indústria da construção, especialmente os proprietários, proje‐
tistas e empreiteiros (Couto & Couto, 2010). Em antagonismo, este processo construtivo en‐
tende‐se como uma atividade demorada, com grande incorporação de mão‐de‐obra, que só será
rentável se houver mercado para os produtos de demolição e o custo de material indiscriminado
levado a vazadouro for suficientemente elevado, para ser eliminado (Silveira).
A gestão dos resíduos de construção e demolição também se tornou mais complexa devido às
crescentes exigências técnicas e legais, que têm estimulado o aparecimento de empresas espe‐
cializadas na prestação de serviços relacionados com recolha, transporte, reciclagem e trata‐
mento destes resíduos (Silva, 2004). Do ponto de vista económico os inertes reciclados só são
competitivos onde exista falta de matéria‐prima ou falta de vazadouros autorizados, a recicla‐
gem trará nestas condições, redução de custos no transporte e entrega de resíduos (Silveira).
Reutilizar os materiais em novas construções resulta numa menor energia que seria necessária
para a produção de novos materiais, menor poluição e obtenção de um maior ciclo de vida útil
do material. Os materiais seguem uma hierarquia de opções possíveis, tais como a reutilização,
a reciclagem, o uso de combustível, a eliminação de materiais não perigosos, e eliminação de
materiais perigosos. Uma abordagem hierárquica de gestão dos materiais a partir da descons‐
trução de um edifício é inerente ao processo de separação local (Guy & Gibeau, 2003).
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Figura 1 – Hierarquia da gestão de resíduos de demolição e construção (Produzido pelo Autor).

Para além que este processo construtivo tem o potencial de criar novas capacidades profissio‐
nais e oportunidades de emprego, promove também a criação e expansão de pequenas empre‐
sas, para lidar com o material recuperado de projetos de desconstrução, e beneficiar o meio
ambiente, desviando valiosos recursos de aterros em usos lucrativos. Por outro lado permite à
desconstrução pagar a si própria, através da geração de receitas e redução de custos e elimina‐
ção de aterros sanitários (HUD & NAHB, 2001).
O ambiente incorporado do futuro está a ser construído, no início de uma nova época ecológica
em que os governos estão a enquadrar os mercados com a regulamentação e legislação que
responde aos desafios da sustentabilidade ambiental, e onde a indústria tem de responder aos
desafios das economias de baixo carbono e o esgotamento dos recursos (Department of Sustai‐
nability, 2011).
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A desconstrução como alternativa à demolição
A demolição é a resposta ao fim de vida dos edifícios, quando estes se encontram em estado
degradado ou em risco de instabilidade, em que o custo de manutenção ou reabilitação seja
demasiado elevado face à demolição total, ou que coloque em causa a segurança da população
e das construções vizinhas. Os seus métodos podem variar, dependendo do local onde será re‐
alizado, o tempo disponível, os materiais de construção, o objetivo da demolição e a forma de
detritos que vão ser acumulados. Os métodos em que o ruído, a poeira e a vibração são limita‐
dos, podem aumentar os custos da demolição.
Já a desconstrução pode ser definida como a desmontagem sistémica de uma edificação com o
objetivo de maximizar a recuperação de materiais e componentes para reutilização e reciclagem
e é realizada através de métodos pré‐planeados e controlados. Enquanto que o processo de
demolição geralmente conduz a uma mistura de diversos materiais e inevitavelmente à sua con‐
taminação, que originalmente não representavam riscos à saúde humana e ao meio‐ambiente.
Nesta metodologia, os trabalhos realizam‐se de maneira inversa à seguida no processo de cons‐
trução, ou seja, antes da desmontagem da alvenaria e da estrutura, deve‐se evitar a presença
de todos os outros materiais, em especial o fibrocimento, gesso, madeiras, polímeros, entre ou‐
tros. Só depois é que se procede ao desmonte das paredes de alvenaria, e por fim à própria
estrutura, em que o ultimo material a ser removido é o primeiro que foi colocado e o primeiro
a ser removido é o ultimo que foi colocado (Silveira).
Os materiais removidos são recuperados para reutilização ou reciclagem; no caso de materiais
contaminados, o objetivo não é reintegrar os materiais de construção, é exclusivamente isolá‐
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los dos outros materiais, com a função de os submeter a um tratamento especial ou transportá‐
los para um aterro específico (Generalitat de Catalunya, 1995). A desconstrução oferece poten‐
ciais benefícios económicos e ambientais em comparação com a prática convencional de demo‐
lição total do edifício, tais como venda e aproveitamento de materiais reutilizados, permite tam‐
bém evitar as taxas de descarte. O principal benefício ambiental é mesmo a redução da
produção de resíduos. Por outro lado, a desconstrução é um processo que tende a ser mais
demorado que a demolição tradicional devido à sua natureza de trabalho intensivo e pormeno‐
rizado (Dantata, Touran & Wang, 2005).
As vantagens da desconstrução são significativos, oferecendo benefícios sociais, económicos,
ambientais e históricos. Os edifícios mais antigos, muitas vezes contêm artesanato de valor his‐
tórico relevante. A desconstrução pode cuidadosamente conservar essas características arqui‐
tectónicas históricas importantes, na medida em que os materiais são preservados durante a
remoção. Requer mão‐de‐obra melhor qualificada do que simplesmente demolir a estrutura,
embora possam ser criados postos de trabalho adicionais para beneficiar a comunidade (Couto
& Couto, 2010).
2.2 Desafios a superar
O governo é provavelmente, uma das partes mais importantes para estabelecer um mercado de
materiais de construção secundários mais eficaz. Deve manifestamente apoiar esta meta, pro‐
movendo o uso destes materiais e desencorajar o uso desnecessário de matérias‐primas novas,
representando um papel efetivo na promoção da desconstrução, através de apoios financeiros
e através do cumprimento rigoroso das legislações. Deste modo, o principal desafio consiste em
aumentar a consciência pública sobre a necessidade e os benefícios da desconstrução e influen‐
ciar o público a participar e investir neste tipo de mercado (Saghati & Teshnizi, 2011).
As políticas e legislações devem motivar as seguintes tendências por meio de estratégias como
o financiamento, a redução de impostos e a concessão de licença de construção mais rápida, de
modo a (Couto & Couto, 2010):
 Promover o projeto para a desconstrução e a recuperação de materiais, através da aplicação
de métodos simples, que aumentam possibilidade e qualidade de desmonte do edifício;
 Promover a utilização de material reciclado;
 Promover a separação de resíduos, que são enviados para aterros sanitários;
 Promover os setores privados e as universidades para investigar métodos inovadores para a
construção de tecnologias e estudar especialmente as conexões entre diferentes compo‐
nente do edifício;
 Promover os empreiteiros, de modo a incorporarem a sua estratégia de gestão de resíduos
no caderno de encargos.
Atualmente, o processo da desconstrução é severamente limitado por vários fatores, desde logo
aqueles relacionados com o custo e o tempo encontram‐se como sendo os principais, encon‐
trando‐se estes ligados. Relacionando os custos com os benefícios económicos de materiais re‐
cuperados, como também a qualidade destes, a sua reutilização, os materiais economicamente
recicláveis, os materiais perigosos e os sistemas que se tornam obsoletos ou são difíceis de se‐
parar. A viabilidade económica da desconstrução é portanto, dependente de uma maior e me‐
lhor reutilização ou do valor dos materiais recuperados na reciclagem de todo o processo da
desconstrução (Guy & Shell, 2002).
Os desafios enfrentados pela desconstrução são significativos, mas facilmente superados se
ocorrerem mudanças no projeto e na política de construção. Esses desafios incluem (Abdol &
Stuart, 2003):
 Edifícios existentes que não foram projetados para a sua desmontagem;
 Componentes de construção que não foram concebidos para a desmontagem;
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 Inexistência de ferramentas para desconstruir edifícios;
 Custos de eliminação de resíduos de demolição são frequentemente baixos;
 O desmantelamento de estruturas requer tempo adicional, em relação à demolição tradicio‐
nal;
 Os códigos de construção e as normas dos materiais, muitas vezes não abordam a sua reuti‐
lização;
 Fatores de custo desconhecidos no processo de desconstrução;
 A falta de uma ampla identidade industrial com práticas padronizadas proporcionais;
 Edifícios antigos construídos, com a utilização de tintas à base de chumbo e materiais que
contenham amianto;
 Os benefícios económicos e ambientais que não estão bem estabelecidos;
 A recertificação de componentes ou materiais usados não é frequente.

Figura 2 – Ciclo de vida de uma construção (Adaptado de EPA, 2008).

Por conseguinte, o processo de desconstrução apresenta várias vantagens em relação à demo‐
lição convencional, contudo também se defronta com vários desafios. Considerando o potencial
de todos os componentes de construção e reciclagem em fase de projeto, é necessário investigar
métodos de desmonte para projetar para a desconstrução, sendo esta a solução mais eficiente
para promover a desconstrução, aumentando assim a qualidade e quantidade de reciclagem. As
soluções a longo prazo precisam ser incorporadas na construção de hoje. É neste sentido que o
projeto para a desconstrução e as soluções inovadoras tornam‐se as chaves vitais para a sua
implementação (Saghati & Teshnizi, 2011). As diretrizes para a desconstrução, apresentadas no
capitulo seguinte devem ser implementadas antes do inicio do processo da desconstrução e en‐
contram‐se distribuídas cronologicamente, com o objetivo de auxiliar no planeamento e na exe‐
cução do cronograma de trabalhos sobre o tema em estudo.
3

DIRETRIZES PARA O PLANEAMENTO DA DESCONSTRUÇÃO

A metodologia apresentada neste trabalho tem como objetivo desenvolver e definir um con‐
junto de diretrizes, para as empresas que realizam os trabalhos de desconstrução, com a finali‐
dade de orientar e criar um plano de atividades. Por meio desta metodologia pretende‐se inter‐
vir nas fases imediatamente anteriores ao processo de desconstrução recorrendo a um conjunto
de diretrizes que irão permitir, aos agentes responsáveis pelo processo, um conjunto de infor‐
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mações técnicas, tais como: as vistorias a serem efetuadas ao edifício, estado em que se encon‐
tra, respetivos materiais de construção que o constitui e os que contêm riscos especiais. Tam‐
bém a segurança coletiva, individual e até do próprio edifício e os equipamentos que devem ser
utilizados neste tipo de trabalhos. Pretende‐se igualmente aumentar o potencial de valorização
dos resíduos obtidos durante o processo de desconstrução, através da sua reutilização em novas
construções ou até encaminhados para reciclagem ou aterro.
3.1 A escolha do empreiteiro
O primeiro passo a ser dado é a escolha do empreiteiro responsável pela elaboração do projeto
e execução dos trabalhos de desconstrução. Para tal é feito um concurso público ou privado e a
empresa será adjudicada de acordo com as propostas efetuadas. É fundamental em fase pré‐
contratual informar os subempreiteiros sobre as obrigações que têm de assumir relativamente
às condições de segurança a vigorar no estaleiro, incluindo toda a documentação que será dis‐
ponibilizada sobre o edifício e o local, antes da assinatura dos contratos e posteriormente inclu‐
ída num dossier específico no estaleiro (Delgado & Amaral, 2012).
Todos os empreiteiros devem garantir a formação e instrução dos seus trabalhadores, é rele‐
vante para todos os tipos de tarefas e deveres. Todos os empregadores devem realizar uma
análise das necessidades de formação com base nos carecimentos da organização (atuais e fu‐
turos), experiência corrente dos trabalhadores, formação e as suas tarefas e deveres. A forma‐
ção pode ser fornecida pelo empregador, desde que este seja competente, ou por empresas
com formação especializada (como primeiros socorros no local de trabalho, sistemas anti‐queda
e treinamento em espaços confinados) (Work Safe, 2013).
3.2 Verificações antes da desconstrução
Dentro das medidas preparatórias, para a elaboração e desenvolvimento de um plano de des‐
construção é necessário efetuar uma visita ao local para verificação do estado do edifício. O
edifício deve ser analisado e observado por técnicos competentes, como também as condições
em que se encontram os edifícios vizinhos, deve ainda ser elaborado uma lista dos materiais que
contêm riscos especiais e só após essa análise e que é realizado uma avaliação à estrutura.
É importante solicitar as peças escritas e desenhadas, quando existirem, para avaliarem as suas
características em termos de arquitetura, estrutura e restantes especialidades. Também é útil
observar as condições básicas, tais como danos causados por incêndios, inundações, estado de
degradação e possíveis perigos biológicos, tais como restos de animais (Guy & Gibeau, 2003).
Em suma, o objetivo da visita ao local é obter o real conhecimento do estado atual do edifício,
especialmente os elementos que garantem a sua resistência e estabilidade e assim, determinar
quais os métodos e técnica de desmontagem mais adequados (Generalitat de Catalunya, 1995).
Para a caraterização do edifício em estudo é necessário ter como base um conjunto de informa‐
ções, tais como, a idade da construção, as suas características, o seu estado de conservação, os
condicionalismos locais (acessos, infraestruturas, linhas de água, vias, escolas, hospitais, etc.) e
a existência de edifícios confinantes, com o levantamento das suas características e o estado de
conservação (Delgado & Amaral, 2012).
Durante o processo de desconstrução, o estado de tensão que se encontra sobre os elementos
de construção do edifício passa por mudanças significativas mais rápidas do que na construção.
Essas mudanças têm origem na acumulação de sobrecargas em determinadas partes da cober‐
tura, elementos que não constam no projeto do edifício, que foram colocados durante a sua
utilização, e que provocam aumento de sobrecargas, como também, em desmontagens de ele‐
mentos, que aparentemente, não pertencem à parte estrutural do edifício, mas na realidade
transmitem cargas. Estas situações e anomalias estruturais que em conjunto se manifestam nas
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edificações a serem desconstruídas, é recomendado desmontar os elementos que possam cau‐
sar a queda descontrolada do edifício, antes de iniciar o processo (Generalitat de Catalunya,
1995).
No caso da desconstrução ocorrer numa zona urbana, é necessário considerar os condicionalis‐
mos em termos de espaço e de acessos. Há a necessidade de proteger os edifícios confinantes
e as zonas públicas, de poeiras e de eventuais projeções de materiais, com recurso a jatos de
água e a proteção da estrutura com redes, lonas ou outros elementos rígidos, em função das
características da desconstrução e dos edifícios ou elementos. Os condicionalismos locais são
em geral uma constante, sobretudo em zonas de malha urbana densa, o edifício a desconstruir
está geralmente limitado por diversos edifícios confinantes e pela via pública (Delgado e Amaral,
2012).
A desconexão de todos os serviços públicos deve ocorrer antes de qualquer trabalho começar.
Isso inclui a eletricidade, gás natural, água, esgoto, telefone e cabo. É necessário o auxilio dos
serviços públicos locais, para a identificação e desativação das ligações destes serviços, e con‐
cluir antes do processo da desconstrução iniciar. Muitas vezes, a conclusão da desconexão dos
serviços públicos está incluída no processo de aprovação da autorização da desconstrução.
É importante coordenar com o empreiteiro as atividades que concerne à remoção do material
contaminado, evitando assim a contaminação dos materiais recuperáveis. É fundamental pla‐
near essas atividades, e notificar o dono de obra em caso de atrasos ou imprevistos, de acordo
com a gestão de tempo do cronograma geral do projeto. Algumas das substâncias perigosas
mais relevantes que podem ser encontradas são o chumbo e o amianto. Todos os materiais pe‐
rigosos identificados, em especial os contêm amianto devem ser removidos antes do inicio dos
trabalhos de desconstrução. É necessário obter informação e formação de todas as normas de
segurança para o manuseamento, transporte e eliminação destes materiais.
Antes de se iniciar os trabalhos de desconstrução, é necessário realizar uma inspeção estrutural.
Este procedimento deverá ser realizado por uma pessoa experiente nesta área, a inspeção tem
como finalidade determinar a idade do edifício, tipo de materiais existentes, técnicas de cons‐
trução que foram usadas, características de construção da estrutura original, eventuais modifi‐
cações que foram realizadas na estrutura, estado atual de elementos estruturais do edifício que
podem influenciar na estabilidade e resiliência do edifício, estado atual das instalações (elétri‐
cas, mecânicas, hidráulicas, etc.) e dos edifícios contíguos (Generalitat de Catalunya, 1995).
3.3 Documentação do projeto
A finalidade da desconstrução não é apenas a demolição do edifício nem termina quando este
é derrubado. O projeto de desconstrução deve conter uma parte que não aparece nos novos
projetos de construção, mas que define o trabalho a ser realizado no local para facilitar o pro‐
cesso de reciclagem e reutilização (Generalitat de Catalunya, 1995). É no projeto de desconstru‐
ção que são definidas as características do edifício a desconstruir, tais como, espaços confinan‐
tes, trabalhadores, ferramentas a utilizar, metodologias, faseamentos de intervenção, sistemas
de comunicação, sinalização, monitorização de informação e formação (Delgado & Amaral,
2012). Este projeto deve conter um plano de desconstrução, que é constituído por o projeto de
execução técnico, o plano de segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos e o
plano de organização do local/ocupação da via publica, quando necessário.
O projeto de execução técnico tem a função de definir o estado atual do edifício, este deve
conter a memória descritiva, os termos de responsabilidade, as peças desenhadas, o caderno de
encargos, o relatório de estabilidade da estrutura, onde deve constar os cálculos de estabilidade
e o dimensionamento de suportes temporários, o mapa de quantidades e a estimativa orçamen‐
tal, sobre os passos necessários para identificar as características construtivas principais, espe‐
cialmente as da estrutura.
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De acordo com o Decreto‐Lei n°273/2003, 29 de Outubro, existe apenas um plano de segurança
e saúde em cada obra, que é da responsabilidade do dono de obra, e deve ser elaborado em
fase de projeto e incluir todas as atualizações e alterações que são realizadas ao longo da exe‐
cução da desconstrução. Este será implementado e especificado pela entidade executante na
fase da obra, sendo desenvolvido pelo coordenador de segurança. De acordo com o Decreto‐Lei
n°46/2008, 12 de Março, nas empreitadas e concessões de obras públicas, o projeto de execu‐
ção é acompanhado de um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição,
que assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD. Sendo este um documento
que estabelece desde o inicio ao fim da obra, a estratégia para otimizar a reciclagem no local.
A localização do edifício a desconstruir pode ter muita importância em projetos nos centros de
cidade, que têm normalmente elevada densidade habitacional, é provável que haja limitações
acrescidas na utilização do espaço, podendo ser necessário tomar medidas especiais de segu‐
rança. Neste sentido, as infraestruturas existentes na periferia da obra, como por exemplo a
largura das estradas circundantes, devem também ser estudadas para que se possa determinar
se os veículos de recolha e transporte de resíduos e materiais, assim como o equipamento de
desconstrução de maior porte, tenha acesso à obra.
3.4 Segurança na desconstrução
A segurança começa com o planeamento no sentido de tomar todas as medidas para evitar aci‐
dentes de trabalho até mesmo os casos mais leves. É razoável esperar pequenas lesões, mas não
é expectável ocorrer lesões de grande impacto. Um aspeto da desconstrução que a diferencia
de demolição mais tradicional e mecanizada é o uso de mão‐de‐obra de forma mais predomi‐
nantemente.
Antes de analisar o projeto de execução técnico, o empreiteiro deve desenvolver um plano de
segurança em função do tipo de trabalhos, que é criado para lidar com quaisquer requisitos
adicionais, para manter a segurança no local onde vai decorrer a obra de desconstrução. Os
elementos do plano de segurança e saúde irão incluir a orientação do trabalhador, identificação
de perigos e formação, as normas e diretivas para o uso de ferramentas, proteção respiratória,
proteções contra quedas, entre outras. Deve também conter os procedimentos para lidar com
situações de emergência, no local de trabalho, utilização de equipamentos de proteção indivi‐
dual e coletiva (Guy & Gibeau, 2003).
Quando pelo menos um dos edifícios confinantes é constituído por estruturas antigas de alve‐
naria resistente, é importante proceder ao escoramento entre empenas, de forma a evitar danos
ou colapsos nos edifícios adjacentes, na fase de licenciamento e na fase de construção dos novos
edifícios. (Delgado & Amaral, 2012) O planeamento depara‐se com os primeiros riscos associa‐
dos à desconstrução, que são identificados “in situ“, os perigos que o edifício pode propor, difi‐
culdades do trabalho em função dos diferentes climas, manuseamento das ferramentas, super‐
visão e formações obrigatórias para este tipo de trabalhos para por fim proceder‐se à limpeza
do local.
3.5 Otimização da reciclagem de resíduos
É importante planear o sistema de remoção e separação dos resíduos, devido aos grandes con‐
dicionalismos que estes apresentam, em termos da ocupação de espaço no interior dos edifícios
para o exterior. O seu transporte para vazadouro autorizado, deve ser efetuado em condições
de segurança e em cumprimento da legislação e diretrizes aplicáveis em termos ambientais (uti‐
lização de guias, contrato com vazadouro licenciado, etc.). O sistema a utilizar no que se refere
à remoção de resíduos, deve ser organizado, em função da primeira premissa, sendo esta a re‐
moção dos resíduos da frente de trabalho para os pisos térreos, com meios adequados e como
segunda premissa, a remoção para vazadouro licenciado. Os resíduos e os materiais resultantes
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devem ser selecionados e separados, de forma a potenciar a sua reutilização e/ou reciclagem e
em simultâneo diminuir o seu volume, a enviar para vazadouros de recepção generalizada.
Deve‐se proceder à remoção e evacuação de resíduos em obra, com sistemas que não criem
situações de risco, através de aberturas em pavimentos, de condutas ou de contentores, colo‐
cados estrategicamente nas zonas de desconstrução ou em estruturas de apoio, desde que exis‐
tam condições de resistência e estejam garantidas as condições de estabilidade, nas zonas de
atuação e no edifício em geral. Os resíduos devem ser transportados em recipientes ou conten‐
tores adequados e no caso, em que são transportados em camiões de caixa aberta, devem ser
cobertos com redes ou lonas, para evitar a libertação de poeiras durante o trajeto, desde a obra
até aos vazadouros autorizados (Delgado & Amaral, 2012).
Na prática uma boa gestão “in situ”, não só impede a mistura da porção inerte com a porção
não‐inerte, como também facilita e permite a sua classificação e separação no local. Os métodos
de desconstrução devem ser adotados, envolvendo a desmontagem e remoção de resíduos da
mesma categoria, um de cada vez. O objetivos das diretrizes apresentadas é facilitar a recicla‐
gem de resíduos e/ou a reutilização destes, minimizando assim a carga sobre aterros sanitários
e as áreas de abastecimento público (Work Safe, 2013).
4

CONCLUSÕES

A desconstrução representa uma opção eficaz para reduzir geração de resíduos em relação à
demolição. Durante a fase de pesquisa para a realização deste artigo, concluiu‐se que os princi‐
pais desafios na área de projetos de desconstrução, estão relacionados com a reutilização e re‐
ciclagem de resíduos, e as barreiras impostas pelos mercados dos materiais, como também o
reconhecimento em toda a indústria e a necessidade de formação/informação, no sentido de
criar especificações em projeto para ajudar os gestores e engenheiros responsáveis, a compre‐
enderem as especificações de novos materiais, tais como os agregados reciclados, e materiais
reutilizados e incentivar a incorporá‐los em projetos. A taxa de recuperação de material útil é
prejudicada por contaminação cruzada com outros materiais, a contaminação por amianto é um
problema significativo em resíduos provenientes da demolição e obras de renovação, é um
exemplo que se reflete na falta de planeamento deste processo. As barreiras tecnológicas, de‐
vido à incapacidade para identificar mercados para o material como é apresentado, ou devido à
falta de tecnologia e/ou equipamentos com capacidade para limpar ou separar materiais, é tam‐
bém um dos principais problemas da desconstrução. O projeto para a desconstrução, é uma
prática que tem ganho destaque, oferece uma oportunidade para maior recuperação de recur‐
sos no final da vida útil de um edifício.
Respetivamente às perspetivas futuras exige a realização de mais estudos e mais formação so‐
bre este assunto, tanto relativamente à desconstrução como também à gestão de resíduos. Pro‐
mover a contínua procura de novas soluções para incentivar a desconstrução de edifícios e a
criação de novos mercados para os materiais originados.
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ABSTRACT: This article aims the discussion and promotion about the Green Schools concept, in
order to encourage the construction of more effectives and environmentally sustainable school
buildings, through the use of new buildings technologies in the reduction of environmental
impacts since planning at their occupation. Simultaneously, it is intended to propagate the
environmental awareness process in society, from the moment that seeks to demonstrate the
need for integration of environmental sustainability factors in building, aggregate to the
educational institutions responsibility on the environment preservation. The research attests to
the existence of a pedagogical current betting in the formative role of the school as a generator
of an environmentally conscious society; already in the perspective of sustainable architecture,
it is oriented to the production of buildings with high environmental performance from the use
of new building technologies and methods of environmental control and evaluation of these
projects.
Keywords: Green Schools; Sustainable Architecture; Environmental Sustainability; Education
Institutions; Constructive Technologies.
RESUMO: Este artigo visa a promoção e a discussão sobre o conceito de Green Schools, com a
finalidade de incentivar a construção de edificações escolares mais eficientes e ambientalmente
sustentáveis, através da utilização de novas tecnologias construtivas que reduzam os impactos
ambientais desde o planejamento até à sua ocupação. Simultaneamente pretende‐se difundir o
processo de consciencialização ambiental na sociedade, a partir do momento que procura
demonstrar a necessidade de integração de fatores de sustentabilidade ambiental no edificado,
agregados à responsabilidade que as instituições de ensino possuem diante da preservação do
meio ambiente. A investigação efetuada atesta a existência de uma corrente pedagógica que
aposta no papel formativo da escola como geradora de uma sociedade ambientalmente
consciente; já na perspetiva da arquitetura sustentável, orienta‐se para a produção de edifícios
com alta performance ambiental a partir da utilização de novas tecnologias construtivas e para
os métodos de controlo e avaliação ambiental destes projetos.
Palavras‐chave: Green Schools; Arquitetura Sustentável; Sustentabilidade Ambiental;
Instituições de Ensino; Tecnologias Construtivas.
1

INTRODUÇÃO

À medida que se tem dado uma maior importância para a realização de projetos que priorizem
uma arquitetura de cunho ambiental e apesar de haver um estudo abrangente e já consolidado
sobre o tema, muitos rótulos como construção verde, vernácula, bioclimática ou solar passiva
também acabam por ser usados para classificar uma construção como sustentável.
Desse modo, inúmeras denominações e classificações foram sendo estudadas e
consequentemente questionadas, tendo em vista o vasto debate acerca das novas
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interpretações sobre o conceito de construção sustentável. Entretanto, chega a ser consensual
entre diversos autores (Kibbert 1994, Pinheiro 2006, Guedes et al. 2009, Niroumand et al. 2013)
que a efetividade de uma construção está na sua performance diante de todo contexto no qual
se encontra e isto envolve a consideração de inúmeros aspetos.
O comportamento da construção sustentável evoluiu ao longo do tempo, refletindo
diretamente os contextos em que está inserida: ambiental, cultural, tecnológico e histórico. A
arquitetura sustentável é uma categoria de arquitetura baseada nos requisitos e materiais
construtivos locais, e assim, reflete também as tradições locais (Niroumand et al. 2013).
Complementar a isto, a arquitetura sustentável visa a produção de edifícios adaptados aos
contextos sócio‐econômico, cultural e ambiental, tendo em vista as consequências para as
gerações futuras (Guedes et al. 2009). Deve ainda ser tomada em linha de conta, a importância
de uma abordagem holística, integrada e prática numa perspectiva interdisciplinar, como forma
efetiva de concretizar esses princípios (Pinheiro 2006).
Com o progresso, a construção tornou‐se uma atividade mais complexa e desafiadora. Para se
tornar viável, qualquer construção deve levar em consideração estas múltiplas questões, seja as
relacionadas às limitações técnicas, ou de recursos como energia e água, ou que esteja ligada
aos contextos ambientais, sociais, culturais, bem como às questões econômicas. Todos esses
desafios frequentemente se tornam mais complicados quando os projetos são maiores, mais
complexos e são desenvolvidos em locais remotos (Pietrosemoli & Monroy 2013).
Se por um lado isto levou a uma melhor compreensão sobre a importância da construção
sustentável, por outro lado classificar ou estabelecer a sustentabilidade ambiental de uma
construção continua sendo uma tarefa cada vez mais difícil.
Em Berardi (2013) demonstra‐se a complexidade de se estabelecer uma definição para que uma
construção seja considerada sustentável, à medida que isto muitas vezes é associado ao fato do
edifício ser eficiente em termos energéticos. Desta forma, construções sustentáveis passam a
ser confundidas frequentemente com construções que possuem eficiência energética.
Consequentemente, os métodos de avaliação de desempenho da sustentabilidade ambiental
em edifícios tornam‐se muitas vezes parâmetros a ser utilizados no reconhecimento de uma
construção sustentável e acabam por ser também uma maneira de delimitar estratégias e
diretrizes que contribuem para o cumprimento deste reconhecimento.
Estes métodos permitem não só medir impactos ambientais diretos, mas também informar
sobre os contributos que determinadas opções de desenho e de construção têm para a redução
do consumo de energia e para outras melhorias ambientais nos edifícios (Mourão & Pedro
2012).
De acordo com uma análise (Pinheiro 2006) sobre a importância da avaliação de desempenho
ambiental, esta é tida como um dos pontos centrais da dimensão ambiental do projeto dos
edifícios e do debate sobre o seu desempenho e isto representa um salto qualitativo a partir do
momento que cria mecanismos eficientes de demonstração e melhoria contínua, quando
associada a sistemas de certificação.
Por outro lado, os sistemas de avaliação de sustentabilidade são muitas vezes insuficientes para
reconhecer a sustentabilidade das edificações, dada a forte abordagem ambiental e tecnológica
destes sistemas (Berardi 2013).
Os sistemas de avaliação servem para verificar se uma edificação foi construída de um modo
orientado ecologicamente, com a finalidade de reduzir os seus impactos sobre o meio ambiente.
Porém, muitos limites têm sido apresentados recentemente nestes sistemas, o que tem
condicionado a sua evolução (Berardi 2013).
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Deste modo, a redução do consumo energético e das emissões de gases com efeito de estufa
têm sido considerados, frequentemente, os parâmetros para avaliar uma construção
sustentável e os sistemas de avaliação têm contribuído, nos últimos anos para o aumento da
consciencialização sobre os critérios e objetivos de sustentabilidade dos edifícios (Berardi 2013).
Neste sentido, os sistemas integrados de apoio e avaliação à construção sustentável revelam‐se
elementos‐chave para a concepção e a certificação ou o reconhecimento de empreendimentos
sustentáveis (Pinheiro 2006), devendo ser por isso, seguidamente abordados.
Uma das formas de garantir bons resultados nestas avaliações e de assegurar o desenvolvimento
sustentável levando em consideração as dimensões económica, social e ambiental, é apostando
na integração de novas tecnologias construtivas como estratégias de melhoria do desempenho
ambiental das edificações e da sua interação com o meio externo.
O presente artigo tem como objetivo geral promover o conceito de Green Schools, onde se
propõe a idéia de escolas sustentáveis no sentido de integrar o edifício com a proposta de ensino
ofertada, através do uso de tecnologias e estratégias construtivas de sustentabilidade ambiental
aliado à valorização da educação ambiental.
2

METODOLOGIA

Para atingir estes objetivos, recorre‐se a uma metodologia clássica de análise por meio de
técnicas que passam pelo levantamento de dados bibliográficos, revisão literária crítica e pela
exemplificação por meio de alguns casos bibliográficos de projetos correlacionados.
2.1

Green schools – conceito

As instituições de ensino passaram a seguir os padrões de classificação para serem rotuladas
como sustentáveis ou não. Tais padrões de classificação utilizam os vários métodos de avaliação
de desempenho ambiental da edificação considerando os seus aspetos construtivos e
funcionais.
O US Green Building Council – USGBC foi ainda mais além e passou a classificar com forte apelo
publicitário as edificações como “Greens” utilizando o método de avaliação e certificação LEED
– Leadership in Energy and Environmental Design. Desse modo as instituições de ensino que
estivessem enquadradas nos parâmetros aferidos pelo USGBC seriam classificadas como Green
Schools.
Assim, as Green Schools seriam instituições de ensino projetadas em ambientes saudáveis
propícios para a aprendizagem, que poupam energia, recursos e dinheiro. São energeticamente
eficientes, ajudam a reduzir os custos dos serviços públicos e os desperdícios, conservando
recursos e preservando os habitats circundantes (USGBC 2010).
O conceito é desenvolvido quando se define que as Green Schools seriam instituições de ensino
planejadas para garantir um desempenho satisfatório durante todo seu ciclo de vida, de cinco a
seis décadas, devendo ser construídas de forma que garantam ar fresco e limpo, conforto
acústico e térmico, luz natural abundante, maximização de recursos e minimização da poluição
(Gordon 2005).
Tais instituições seriam dotadas de algumas características, conforme apresentado na Tabela 1.
Além destas caracterizações, alguns estudos (Kats 2005) revelam que as Green Schools agregam
vários benefícios e mostram que as mais‐valias financeiras das instituições classificadas são
cerca de 20 vezes maiores do que nas escolas convencionais. Os respetivos relatórios
demonstram que os benefícios vão desde a redução dos custos energéticos (menos 33% em
média), passando pela redução no uso da água (menos 32%), até a redução das emissões de
gases que intensificam o efeito de estufa.
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Tabela 1. Características Green Schools. Fonte: USGBC (2010).

Economia de recursos e dinheiro
Menor participação de recursos estatais, diminuindo a participação dos contribuintes
Ar interior da edificação com qualidade controlada
Ausência de material tóxico nos lugares onde as crianças aprendem e usufruem o lazer
Uso de estratégias de iluminação natural e melhoria acústica das salas
Gestão de compra de recursos e limpeza sustentáveis
Uso de material didático com maior conteúdo de literatura ambiental
Encorajamento dos esforços de gestão de resíduos em benefício da comunidade local e região
Gestão responsável de resíduos líquidos, com captação de águas pluviais, tratamento, diminuição do
uso e escoamento
Incentivo à reciclagem
Proteção do habitat onde está inserida
Redução da demanda do uso de aterros

Apesar dos relatórios do autor supramencionado indicarem que o processo de construção de
instituições de ensino que visem a classificação como Green Schools custarem aproximadamente
mais 2% do que as escolas convencionais, as análises demonstram que a redução dos custos
operacionais e o aumento da qualidade e competividade da instituição no mercado de ensino
fazem com que surja uma melhor relação custo/benefício com superávit financeiro ao longo da
vida útil da edificação (Kats 2005), cujo saldo positivo pode ser reinvestido na comunidade
escolar, nomeadamente na contratação de professores, aquisição de equipamentos e
qualificação de atividades (Ramli et al. 2012).
Complementar a esta premissa que se obtém pela inclusão de fatores de sustentabilidade
ambiental pensados no âmbito do planejamento arquitetônico de instituições de ensino, é
possível considerar que para se conseguir projetos que se enquadrem nestas características, se
torna necessária a integração de novas tecnologias construtivas, mais sustentáveis,
promovendo a redução de impactos sobre o meio ambiente.
Entretanto, para além dos custos ecológicos da construção, considerados desde o processo
construtivo até ao uso e ocupação, o conceito deve mudar o paradigma, integrando o edificado
com as apostas formativas e pedagógicas, incorporando a educação ambiental no ensino da
edificação classificada como Green School.
Deste modo, uma escola não deveria abraçar apenas o conceito de sustentabilidade em si
mesmo, mas tornar‐se uma ferramenta de ensino para a sustentabilidade, isso porque, o
estudante passa mais tempo no ambiente escolar do que no ambiente doméstico, sendo o seu
comportamento afetado mais pelo primeiro ambiente (Ramli et al. 2012).
Isto pode ser comprovado a partir de um estudo comparativo (Navarrete 2011) de diferentes
instituições de ensino. Neste é referido que uma instituição de ensino quando é concebida
objetivando respeitar os aspetos de preservação ambiental de toda área adjacente, também
proporciona aos usuários uma educação ambiental ligada à Natureza e, por seu intermédio,
promove a integração da comunidade.
Assim, a reforma da educação que promova uma reforma da vida, uma educação integradora
das questões ambientais que inclua a importância da consciencialização ecológica na formação
de cada cidadão é fundamental para uma reforma ética e moral que incremente o sentimento
de solidariedade com o planeta Terra (Morin 2013).
Deste modo, em face da crise ambiental que a humanidade atravessa, através da cooperação
consciente e pela educação ambiental, deve‐se procurar uma mudança emancipatória na
direção de um projeto de vida que garanta o futuro para a humanidade e a preservação do
ambiente.
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Logo, uma instituição de ensino que no seu processo construtivo já considerou inúmeros aspetos
ambientais para atingir uma dada classificação, deve assim, priorizar no seu processo
pedagógico a Educação Ambiental, pois esta teria funções essenciais no processo de
conhecimento, de modificações dos valores e das condutas para uma via pró‐ambientalista dos
seus usuários, sendo esse um conceito integrado de Green Schools.
2.2

Novas tecnologias de construção sustentável para edifícios escolares

O objetivo na definição do conceito de Green Schools, bem como a discussão de pontos de vista,
remetem para a existência do equilíbrio que deve haver entre o edifício, visualizado no que
concerne à sua eficiência ambiental na perspetiva construtiva, e o papel educativo das
instituições de ensino, visualizado diante da perspetiva pedagógica, demonstrando que é
possível concretizar a fusão de funções.
Tendo em vista a promoção deste conceito, reuniram‐se alguns exemplos de projetos de
instituições de ensino existentes em distintas localidades, que recorreram a novas tecnologias
construtivas de sustentabilidade ambiental, tanto na sua concepção, quanto no seu
funcionamento, ou que também tenham aliado a isso a atuação do papel formativo da
instituição.
É importante destacar a relação e importância da realização de avaliações de desempenho
ambiental, conforme já abordado em 1. Introdução, na classificação da sustentabilidade de uma
construção, onde muitas vezes o surgimento de estratégias a partir de novas tecnologias
construtivas de sustentabilidade ambiental é resultante das necessidades obtidas após as
avaliações.
Desse modo, sublinha‐se que a utilização das novas tecnologias de construção sustentável, ou
seja, sistemas inovadores que contribuem para a preservação dos recursos naturais e
consequentemente para a redução dos impactos ambientais da construção, estão cada vez mais
presentes em projetos de todas as tipologias, destacando‐se neste artigo os projetos de duas
instituições de ensino encontrados na revisão bibliográfica.
No primeiro exemplo trata‐se da Green School localizada em Badung, Bali, na Indonésia, do
ateliê de Arquitetura e Design PT Bambu para o cliente Yayasan Kul Kul. Foi finalizado em 2007
e teve como responsáveis John e Cynthia Hardy (AKDN 2010).
A escola situa‐se numa localidade de natureza exuberante e portanto a paisagem desempenha
um papel importante neste projeto, onde o conceito arquitetônico considerou a fluidez e a
interatividade com o entorno natural adjacente e a diversidade cultural da Ilha (Fig. 1). Foi
planejada de modo a respeitar a arquitetura vernacular tradicional da região ao fazer uso do
bambu como alternativa de material local, natural, renovável e abundante (Fig. 2).

Figura 1. Vista da principal fachada do edifício central (AKDN 2010).
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As adversidades do clima tropical, com duas estações no ano distintas, seca e húmida (monções),
são contornados por meio de estratégias bioclimáticas do desenho, onde grandes formas do
telhado, com generosas saliências, fornecem proteção adicional durante a estação chuvosa.
Enquanto no período de sol excessivo, uma massa térmica vegetal sobre o telhado protege os
estudantes do ganho térmico direto (Fig. 3), desempenhando também uma função de absorção
sonora, aumentando o conforto acústico (Shim 2010).

Figura 2. Estrutura de bambu no teto do edifício central (AKDN 2010).

Figura 3. Vista interior da sala de aula (AKDN 2010).

O desempenho térmico dos edifícios também é garantido pelo perímetro de paredes abertas e
a existência de clarabóias centrais, que além de permitir a ventilação cruzada passiva e a
circulação natural do ar para arrefecimento do edifício, concorrem para a entrada de luz natural
e difusa para o interior, tornando a iluminação eficiente para as necessidades de ensino e
eliminando a necessidade de iluminação artificial durante o dia (Shim 2010). Todo o campus é
abastecido por energia de fontes renováveis como painéis solares. O aquecimento da água é
obtido por dispositivos alimentados pela serragem de bambu e casca de arroz (AKDN 2010).
Além disso a encosta íngreme resultante da própria morfologia do terreno, drena a água das
chuvas para o Rio Ayung, cujo fluxo de água é movimentado por canais de bambu, criando um
vórtice que pode ser explorado para criar energia hidroeléctrica.
Aliado a isso, a escola apresenta uma proposta pedagógica que enfatiza a educação verde e a
Ecologia. Trabalha práticas de agricultura sustentável, irrigação tradicional, análise da pegada
de carbono, estudos da água, agricultura biológica e jardinagem. A agricultura biológica conecta
os alunos diretamente com a terra, constituindo a base de uma componente de aprendizagem
experiencial do currículo escolar (Shim 2010).
O resultado é uma comunidade verde holística, com um forte mandato educacional que visa
inspirar os alunos a serem mais curiosos, mais empenhados e mais apaixonados pelo ambiente
e pelo planeta (Shim 2010).

2444

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

O outro exemplo remete ao Liceu Francês Charles de Gaulle em Mezzah, Damasco, na Síria, que
foi desenvolvido pelos Ateliers Lion Associés e Dagher Hanna e Partners de Paris, França e
encomendado pelo Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros, sendo finalizado em 2008.
Por estar localizado em um clima árido e quente, este projeto teve como principal motivação e
ponto de partida justamente as condições climáticas prevalecentes. Desse modo, o principal
objetivo do projeto era criar um precedente: um projeto com pleno respeito pelo meio
ambiente, que aspira à sustentabilidade. Por conseguinte, a intenção foi eliminar o ar
condicionado e utilizar apenas ventilação, refrigeração e luz naturais, e assim economizar
também em custos de funcionamento (Samhouri 2013).
Assim, os arquitetos optaram por ventilação natural através de elementos do desenho
estrutural, como a presença de chaminés solares (Fig. 4) nas salas de aula, que ao mesmo tempo
também possibilitam a entrada da iluminação natural e, através dos painéis solares que
absorvem luz solar, a convertem em energia elétrica (AKDN 2013). A exclusão do ar
condicionado seria enfrentada como uma surpresa num país do Médio Oriente (Samhouri 2013),
mas os arquitetos do projeto viram isso como uma questão de responsabilidade com o meio
ambiente. No entanto, em vez de tecnologia sofisticada, optaram por fazer uso extensivo de
uma ventilação ativa permanente. Foram incluídas também no projeto, esquadrias com
dimensões e posicionamentos calculados para proporcionar o máximo de luz natural e ao
mesmo tempo atuar como parte do sistema de ventilação (Samhouri 2013).
Como forma do esquema integrativo que prioriza o regime bioclimático ligado ao conceito e
estratégia principal, as salas de aula são dispostas em fileiras por ambos os lados (Fig. 5), num
padrão de alternância de edifícios e jardins. Nestes pequenos jardins (Fig. 6), a intenção foi criar
um microclima de alimentação de ar frio através de um sistema de ventilação de tubos de PVC,
feitos para circular por meio da corrente ascendente criada pelas chaminés solares. As paredes
que encerram estes jardins são blocos duplos com propriedades térmicas: betão sólido no
interior e blocos de betão do lado de fora, todos separados por uma caixa‐de‐ar.

Figura 4. Chaminé solar (AKDN 2013).

Figura 5. Vista geral dos blocos de sala de aula (AKDN 2013).
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Figura 6. Bloco de salas de aula com pequeno jardim (AKDN 2013).

A partir de uma análise (Samhouri 2013), pode‐se dizer que a aglomeração, a articulação de
fachadas, elementos decorativos e uso de motivos tradicionais são todos subordinados ao
conceito bioclimático principal.
Quanto à dimensão paisagística do projeto, é ressaltado (Samhouri 2013) que os arquitetos se
propuseram a criar uma espécie de escola jardim. Procuraram transformar um local árido no
distrito de Mezzah num jardim exuberante, na esperança de que o projeto teria um efeito
significativo sobre a vida local na área.
Como a água é escassa em Damasco, para fornecer a rega automática, foi construída uma lagoa
na zona de cotas mais baixas do terreno, para drenar a água da chuva a partir da própria
morfologia e das coberturas dos edifícios.
Os materiais foram selecionados de modo a incentivar a economia e o uso de matéria‐prima
local de baixo custo que são familiares aos construtores e às suas técnicas locais. O mais notável
está nas telhas de basalto utilizadas nos corredores ao ar livre (Fig. 7), enquanto as salas de aula
e o restante das instalações são pavimentados com placas de cimento comuns. Para as paredes
foi escolhida cal e pedras locais nas fachadas e muros ao redor da entrada principal (Samhouri
2013).

Figura 7. Um dos pátios de ligação entre blocos (AKDN 2013).

Os exemplos descritos enquadram‐se claramente nas características da Tabela 1 (USGBC 2010),
atestando assim os benefícios e eficácia de uma Green School, em que um ambiente saudável e
convidativo contribui significativamente com o aprendizado e o desempenho do estudante.
Ao fazer assim uma relação com estas características, é possível destacar a presença de
estratégias de melhoria da qualidade do ar interior, possibilitando melhorias na saúde dos
alunos, professores e funcionários. Economias de custos são geradas a partir de muitas fontes,
incluindo sistemas de eficiência energética, estratégias de iluminação natural, de
aproveitamento das águas pluviais e sistemas inovadores de irrigação, o próprio paisagismo
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pode minimizar o uso da água e diminuir os custos de manutenção ao fazer uso de plantas
nativas.
As Green Schools que foram apresentadas também se lançam como uma ferramenta de ensino,
a partir do momento em que passam a fornecer uma oportunidade clara de conectar os alunos
com as aulas de forma interativa, ao demonstrar a interligação do ambiente construído com os
sistemas naturais, proporcionando aos alunos a oportunidade do aprendizado prático.
3

CONCLUSÕES

O estudo desenvolvido possibilitou abordar de forma genérica os diferentes aspetos da
construção sustentável de edifícios e, em particular discutir e aprofundar o conceito de Green
Schools numa perspetiva de integração do projeto arquitetônico, da construção e do ensino
ministrado nesses edifícios escolares. Embora o conceito de Green Schools não esteja fechado e
careça ainda de mais contributos e de inputs multidisciplinares, salienta‐se o caráter inovador e
abrangente do conceito. Os exemplos apresentados contribuíram inequivocamente para
demonstrar as potencialidades das Green Schools e da sua concretização efetiva em locais com
características climáticas adversas, respeitando as comunidades locais, o meio ambiente e os
constrangimentos económicos.
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ABSTRACT: This document reports the importance of the category of consciousness and
education for sustainability in the school environment. Education in school has a potential to
make the benefits of the building construction visible for society and media, showing to the
students, parents and communities how sustainability in built environment could improve the
people life in economic, social and environment aspects. Thus, this paper addresses the main
events related to sustainability, such as the Stockholm Conference, the Brundtland report,
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) and Agenda 21, until
reaching the necessity of the elaboration of Methodologies for environmental assessment of
building, and later, the development of the specific methodologies according to the buildings. It
is also described some examples of sustainability in schools in Germany, Finland and Italy and
what kind of sustainable systems those countries are currently using.
Keywords: SBTool, school buildings, sustainability assessment methodologies, sustainable
consciousness, sustainable education.
1

INTRODUCTION

The last 12,000 years on the planet are related to the progress of human society. The man
gradually abandoned the nomadic lifestyle, and began to organize in small civilizations,
developing the cities. At the end of the 18th century until early 19th century, with the industrial
revolution, the demographic population increased, so the concern about the inappropriate use
of natural resources grew (Andrade, 2009).
The discussions on environmental issues began with the founding of the Club of Rome in 1968.
After four years, a small group of professionals in the field of construction associated with
scientists, made clear the intentions with the publication of the report "The limits to growth"
(UNEP, 2000).
In 1983 was created the World Commission of Environment (WCE). This Commission developed
and published the report known as the "Brundtland report" in 1987 (UNEP, 2000). This report
consists of a guiding of principles for future strategies of human development and economic
growth where it was first defined the concept of sustainable development, being the most
famous of the still existing definitions: "Meet the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs" (Brundtland 1987).
In 1992, in Rio de Janeiro (Brazil) a conference entitled "United Nations Conference on
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Environment and Development (UNCED)" became a symbol of the responsibility of all countries
of the world towards sustainability, calling urgent attention to the conservation of several forms
of life on Earth and promoting actions to improve quality through cooperation of all countries
involved in order to create a global environmental development policy (Von Weizsäcker, 1992).
This Conference was followed by the document named ' Agenda 21 ', in 1997, which is a guide
for the creation of national development strategies and policies. It represents the United
Nations plan of action for the sustainable development in the 21st century. (Pinto, 1999). In the
same year, the United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC2), elaborated the Kyoto
Protocol with the intention of contributing to the reduction of the greenhouse effect
(Hildemberg, 2010).
The environmental impact caused by construction has increased these past few decades. The
construction industry is one of the main polluter activities, producing around 40% of world’s
total emission of Green House Gases (GHG) and 180 million tons of waste per year (OECD, 2003).
It is also responsible for the use of 25‐40% of the energy consumption and 50% of the raw
materials extracted from earth in the members of OCDE countries (Organization for Economic
Co‐operation and Development) (Gervásio, 2010).
In response to these problems, a few initiatives led to the first methodologies for the assessment
of sustainability for constructions that started to emerge. Over the years, several methodologies
for environmental assessment of building were created, like SBTool, LEED, BREAM, CASBEE,
HQE, NABERS, among others.
Once the rating system has profound impact on the results of the evaluation, the attention has
been given to the evaluation studies and the strategies used to allocate the credits and the
questions evaluated. These methodologies are adapted according to the region and the country
concerned (Lee, 2013).
Over time, these methodologies have become more specific, trying to be adapted to the several
types of constructions and functions. Nowadays there are specific methodologies for hospitals,
service buildings, urban areas, schools, among others.
The development of a methodology for school buildings is necessary because the environments
of schools are very particular. In addition, sustainability in a school building improves the
performance, safety and health of teachers, students and staff. Increased attention to the
construction, design, and operational practices of schools contribute to national sustainability
goals for the environment (Healthy Schools, 2013).
Other benefits acquired with sustainable renovations for school buildings are: increase the life
cycle of the building, energy and water efficiency, reduced the operating and maintenance costs,
the pollution and landfill waste and also improved the health of students and staff, the indoor
air quality and reduced absenteeism. (Ohio Energy Project 2000).
The category of consciousness and education for sustainability has a great importance within a
methodology for assessing sustainability in a school building. The sustainable buildings principles
and practices should be introduced to all students in every discipline at school ever since they
will be our society’s ability to adapt to the impacts of climate change and also will determine the
future of Green Building (Advancing Education for Sustainability, 2010).
LEED and BREEAM had already created specific systems for schools, BREEAM Schools and LEED
for schools. One of the benefices of the methodology BREEAM Schools is about the
consciousness and education for sustainability, providing a learning resource through the
demonstration of higher environmental standards to pupils, staff and the broader community
(BREEAM Schools, 2004). The LEED for schools doesn’t have any category similar to this.
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2

EXAMPLES OF SUSTAINABILITY IN SCHOOLS IN EUROPE

The application of the sustainability system brings the building several benefits, such as in‐
creased performance and building quality, greater transparency in the planning phase and in the
construction of the building, security sustainable planning, and reduces the risk of accidents. It
is a powerful marketing tool, facilitating and increasing the amount of rent and the sale of the
property. Other advantages of using this system in a building would be the reduction of life cycle
costs, decrease in energy and water consume, user satisfaction (environmental comfort and
quality of life) and improved public image (DGNB, 2011).
2.1 Sustainability in schools in Germany
Sustainable development is handled by the European Union (EU) as a long‐term task, where its
28 members are encouraged to support and implement the requirements of environmental
action plans. Since 1971, Germany has an Advisory Council on the Environment (SRU). In April
2001, it was created the Council for Sustainable Development (RNE), where 15 people from
public life, appointed for three years by the Federal Government, addressed interconnected
sustainability issues of, such as the politics, economy and society sustainable development
(Spindler, 2012).
In April 2002, the RNE prepared a national sustainability strategy related to the actions of
government and society, through the creation of ten rules that seek a balance between
ecological, economic and social development, with the participation of all stakeholders in
sustainable development. Other aspects also taken into consideration are: sustainable
production, use of renewable natural resources in the context of their regular, avoiding hazards
and risks to human health and the environmental system, the structural change of consumption
reduction expenditure of energy and public resources and social cooperation (Spindler, 2012).
Systems of sustainability certification in buildings are becoming very important internationally
and also in Germany. Several evaluation systems with different approaches have been used by
the international market. Germany uses some sustainability certification systems such as
BREEAM, LEED and DGNB (Himmler & Schwede, 2012).
The conference in Rio de Janeiro in 1992 has been the main impetus for the reorientation of
environmental education or education for sustainable development (GNI) in Germany. GNI has
overall approach to sustainability, through a combination of economic, environmental and social
aspects. German Environmental Association has created a manual with the aim to provide
practical ideas and teaching methods used in secondary school every day and also for informal
environmental education initiatives aimed to children and teenagers (Klima 2005).
This manual is a contribution from the Saarland for Sustainable Development (2005‐2014). The
study has the following issues: energy, electrical power control, climate, energy savings, heat,
temperature, energy savings plan, alternative energy in the city, solar energy, wind energy, air,
climate and education facility for sustainable development (Klima, 2005).
This manual is not designed to be used as a "recipe ", it does not provide individual models or
spreadsheets, but suggestions and examples that should be executed according to specific
situations. When the teachers are responsible for the implementation of this plan, they become
more creative in preparing activities and games that will be applied to students with the goal of
making them more informed and conscious about sustainability issues (Klima, 2005).
According to this manual, the central points of learning for sustainability are individual
differences to see the world, because the diversity and relativity of modes and settings are basic
requirements for the success of sustainable action. It must find different and interesting ways
to demonstrate the sustainability issue to students since the beginning, trying to engage them,
leading the subject to student's reality (Klima, 2005).
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2.2 Sustainability in schools in Finland
The use of sustainability assessment methodologies have been used to assist in the
environmental performance of buildings and building stocks. Currently, some countries have
used several methodologies that are designed to meet specific needs. In Finland, there are
specific tools used for this purpose (iisbe.org/annex31, 2004).
The Commission on Sustainable Development in Finland in 2013 decided to develop a new
strategy for sustainable development of social commitment for Finland, which should be made
until 2050. This commitment is to increase the effectiveness of the sustainable development
policy and productivity, and also comply objectives required by the sustainable development
Conference (Rio + 20), the UN, the U.S. and to participate in the sustainable development of
European cooperation networks (Ympäristöministeriö Suomi, 2014).
The Commission on Sustainable Development was created with the accompaniment of several
experts, whose task is to prepare, challenge and evaluate the work of this Commission, and
commitment to social progress through sustainable strategies of national politics and social
practices enterprises, communities and organizations may also have a social commitment aimed
at the goals of sustainable development.
All kindergartens, schools and educational institutions in Finland were invited to make their own
report to the sustainable development policy commitment in January of 2014. Some
organizations agreed to support these educational institutions through information that will
guide and simplify this process. The goal is that 15 % of these schools receive a certificate of
sustainable development activities.
The Sustainable Development Program provides a model of how these educational institutions
shall prioritize the goals of sustainable development, the environment for learning, teaching and
everyday life, as well as the responsibilities, timelines, resources and monitoring. A review of
the activities and the program will be updated annually.
These models already exist to facilitate early planning of schools, seeking these certificates of
sustainable development. The certificates can be applied in primary schools, secondary schools
and vocational schools. These models should be used for one year and then must be reviewed
and adapted to a new stage. The topics chosen should include energy conservation, sustainable
consumption, waste prevention, environment, local culture and multiculturalism.
These models priorities are:
‐ Lectures and practical issues, such as reducing the environmental impact and sustainable
development;
‐ Participation of children and young people in planning and implementing the project;
‐ Development and continuous adaptation of the chosen model to the new needs.
The differences between the models can be related to the level of demand, assessment and
support given by them, and the evaluation criteria include design, types of implementation,
monitoring and education project given by teachers, assessment and development. Some
examples of these systems are: Keke System, International System Green Flag and Eco School
Keke System provides a model of self‐evaluation according to the school; the International
System Green Flag, whose school activities program is reviewed by an external audit twice a year
through a report and may receive or not a certification; and Eco School, where those involved
have the opportunity to interact with other parts of the world in schools. These evaluation
systems sustainabilities have four main phases:
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Self‐Assessment – The school select five sustainable criteria for pre‐ evaluating. The teachers
and students have separated system and subject to an assessment in accordance with topics of
interest such as languages, arts and skills.
External Audit ‐ An external audit shall be ordered after the school self‐evaluation process. The
auditor may be called to support the development of the school, as well as certification goals.
Before performing the audit of the institution, the self‐evaluation report should be checked. The
auditor should investigate the school facilities and interviewing faculty, staff and student
representatives of the school, making a summary report, which will be held by discussing
feedback with representatives of the institution.
The purpose of the discussion is to provide feedback on the strengths of the evaluation criteria
chosen by the schools in order to improve the goals achieved. The corrective action by the
auditor has a diagnosed within 3 months to be rectified so that it can be provided a certificate.
Update annual self‐assessment ‐ The certificate requires the maintenance of the annual self‐
assessment of the educational institution.
Renewal of certification ‐ If the school makes the annual self‐assessments in accordance with
the rules, facilitates the auditor renew the certificate.
Some subjects used in these models of sustainability of school systems are: energy efficiency,
water, waste prevention and recycling economy, sustainable consumption, durable choices, and
food provided by local markets, cultural heritage and multiculturalism, safety and recovery of
the local community in all respects.
The Keke System is a tool that should be adapted and implemented according to the needs of
the school in which it is applied. The school may proceed to implement the system at their own
pace, seeking pathways to economic, social and cultural sustainability. Its purpose is to support
the sustainable development program for school construction and operation of the
development of annual goals chosen for the certificate (Ympäristöministeriö Suomi, 2014).
2.3 Sustainability in schools in Italy
Italy uses some sustainability assessment systems for schools, such as LEED per le Scuole, the
Protocollo ITACA Nazionale 2011, EDIFICI SCOLASTICI (iiSBE Italy), and the BREEAM system is just
starting to get organized.
In 2010, Italy GBC (Green Building Council Italy) prepared an Italian version, 2009 Italy LEED NC
(New Construction and Restorations) adapted to the reality and standards of Italy. The LEED for
school construction applies in new construction and restructuring of school buildings is focused
on indoor environmental quality of local learning, considering aspects such as air quality,
thermal and acoustic comfort, location, construction and implementation by students’
sustainable practices. Some examples of sustainable practices are building green roofs,
teaching about building sustainability, control of water and energy consumption (LEED per le
Scuole).
Italy has adapted the methodology of the Green Building Challenge to the Italian context,
creating its own system of sustainability: The Protocollo of ITACA was drafted by the Instituto
per la Trasparenza degli Appalti y Compatibilità Ambientale, and consists of a national system of
accreditation of environmental sustainability. The ITACA meets constructions of different
sectors, with residential ITACA, ITACA office, to ITACA Mall and ITACA for industrial buildings for
school buildings (Protocollo ITACA, 2012).
Besides the traditional assessment methodologies sustainability mentioned above, Italy also
uses the Eco Schools, which is an international certification program for schools, aims to pro‐
mote environmental education and sustainability through environmental management of the

2453

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

school building, seeking Green Flag certification system. The Eco Schools combine theory and
action in order to reduce the environmental impact and spread the practices of sustainability
among students, their families and the entire community as well as being an international tool
for good environmental practices (FEE Italia, 2014).
According to Santoli et al. (2014), public buildings should serve as an example of energy
efficiency for the whole community, especially school buildings, since these are better to
promote ecological responsibility for future generations through a new lifestyle. There is a
necessity to find a balance between cost savings and comfort of users through an efficient
control system of humidity, temperature, air speed and purification. Currently, the Italian
schools have spent a lot in energy consumption and have proven ineffective in indoor air quality.
In order to reduce the emission of harmful gases to health at local and global level, there is a
necessity to change the behavior related to energy consumption. The reduction of energy
consumption in public schools and any public construction should be carried out in order to
decrease the cost and environmental impact. The Government needs to start a process of
regeneration of urban energy and should use the school building as a tool for this process
(Santoli et al., 2014).
3

CONSCIOUSNESS AND EDUCATION FOR SUSTAINABILITY

This paper mentioned the certificate KEKE, used in Finland, and the international certificate
Green Flags and its use in Germany and Finland. These certificates work to inform and evaluate
the conscientization of students and school employees.
This new category is not intended to evaluate these issues as deeply as the certificates above
mentioned, because this category is part of a certificate of sustainability that involves a lot of
different aspects, thus it is impossible to be very deep in every subject, since a certificate is
supposed to be more practical as it can be.
The main function of this category is to promote and assess the awareness related to
sustainability in students, teachers and staff of a school. Even though there is a school built
according to the standards of sustainability, if users of this construction do not understand how
to use them properly sustainable way, is not achieved the expected results in terms of
sustainability.
For buildings that are still being designed, it will need to produce a manual for users of the future
building in order to indicate how to use the building prioritizing sustainability, like how to
optimize water and energy consumption, recycle the trash, and others. As an example we can
report the preference for the use of natural lighting and ventilation and the use of smart
discharges whenever is possible.
The assistance of a manual of how to use a school in a sustainable manner is one of the solutions,
but, to achieve a better result, it is necessary to understand why it is more sustainable, and how
to solve the problems that can occur when unsustainable attitudes are taken.
In existing buildings, it could provide the specific materials needed for student and staff to learn
about sustainability, and after the schools do the self‐evaluation, the formal evaluators are
called to assess the level of student and employee learning. A way of evaluation is the
application of specific questionnaires for students, teachers and school staff, in order to
determine the awareness of them about sustainability.
In case of application of the methodology in school buildings to be constructed and in existing
buildings it will be required to use posters in schools to teach and encourage the implementation
of sustainable practices. Few other materials can be used for the dissemination and awareness
of sustainability, such as lectures, games, educational tours and material of literature on the
subject, among others.
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Themes will be provided related to sustainability, as how to optimize water and energy
consumption, how to recycle the trash, among other indications. As an example, we can report
the preference for the use of natural lighting and ventilation and the use of smart discharges
whenever is possible.
After the school performs the self‐evaluation, the formal evaluators will be called to assess the
level of students’ and employee’s learning. The way of evaluating is the application of specific
questionnaires for students, teachers and school’s staff, in order to determine their awareness
about sustainability.
4

CONCLUSION

It is undeniable the importance and necessity of implementing the awareness of the impact of
sustainability in the society, and this category allows the utilization of the school as a vehicle to
disseminate the importance that the experience of sustainability has in people's lives using
students as tools, since they can spread this idea in their families and in the society in which they
live, therefore turning it as a part of their daily life in a natural way.
The importance of consciousness and education for sustainability in schools is fundamental, not
only for students of a particular school, but also for the whole society. Sustainable schools
provide a comfortable and healthy environment, helping to learning as well as save energy,
money and resources.
The students will be the developers of futures communities, healthy regenerative environment
and new economic opportunities so, they will determine the future of green building and our
society’s ability to adapt to the impacts of climate change. As occupants of every type of building,
their behavior will define the environmental, social, and economic impacts of a building.
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ABSTRACT: The recast of the energy performance of buildings directive stipulates that by 2020
all new buildings should reach nearly zero energy levels (2019 for buildings owned or occupied
by public authorities). Therefore technicians involved in the design, conception and approval of
such buildings should be able to understand and apply nearly zero‐energy buildings (nZEB)
concepts both towards new buildings and the refurbishment of existing ones. However the
number of architects and engineers that are able to deal with new technologies and standards
might not be adequate to the increasing market demand. Additionally, at European Union (EU)
level there are differences in commitment to the EU targets and the construction of nZEB. In this
context, arose the SouthZEB project, that is an Intelligent Energy Europe (IEE) funded project,
that aims to fill this gap and address the need to develop training schemes to professionals
involved in nZEB building process, transferring successful practices and knowledge from front
runners to target – Southern EU – countries that are less advanced in this area. This paper
presents the project aims and overview.
Keywords: nZEB, energy efficiency, training, southern EU countries, building traditions
1
1.1

INTRODUCTION
nZEB Context

The reduction of energy use and carbon emissions are important goals for the European Union
(EU) due to Europe’s energy dependency, increase of energy costs and climate change
mitigation. Being the building sector responsible for 40% of the energy consumption and 32% of
the greenhouse gas emissions in Europe (Boermans et al., 2011), buildings are an important
target for the reductions of energy use and greenhouse gas emissions.
The reduction of energy consumption and the use of energy from renewable sources in the
buildings sector are important measures needed to reduce EU energy dependency and
greenhouse gas emissions. The mitigation potential of emissions from buildings is important and
as much as 80% of the operational costs of standard new buildings can be saved through
integrated design principles, often at no or little extra cost over the lifetime of the measure.
Utilizing the full potential for energy savings within the European building sector can bring
significant benefits: boost the ailing European economy and increase EU energy security.
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Improving the buildings energy performance is therefore an important part of the EU 2020 and
2030 energy targets as well as of the roadmap for moving towards a competitive low carbon
economy in 2050 (European Commission, 2010; European Commission, 2014a, b). The targets
defined for 2020 are 20% reduction in energy consumption, 20% reduction in greenhouse gas
emissions and 20% increase in renewable energy use (European Commission, 2010). The EU
framework on climate and energy for 2030 is committed to reducing, until 2030, EU domestic
greenhouse gas emissions by 40% when compared with the 1990 level and 25% reduction in
energy consumption (European Commission, 2014a). This target will ensure that EU is on the
cost‐effective track towards meeting its objective of cutting emissions by at least 80% by 2050
(European Commission, 2014b). The Commission also proposes an objective of increasing the
share of renewable energy to at least 27% of the EU's energy consumption by 2030 (European
Commission, 2014a).
The EU legislative framework has been significantly strengthened by the recast of the Energy
Performance of Buildings Directive (EPBD‐recast, 2010/31/EU) and by the Renewable Energy
Directive (RED, 2009/28/EC) (European Parliament, 2010; European Parliament, 2009). Both
Directives set conditions for moving towards nearly zero‐energy buildings (nZEB) by 2020. All
Member States must integrate these requirements into national legislation as well as to set
appropriate market instruments and financial frameworks for widely implementing these
ambitious targets.
Following the subsidiarity principle and also acknowledging the variety in building culture and
climate throughout Europe, the EPBD‐recast requires EU Member States to elaborate national
definitions and to draw up national plans for nearly zero‐energy buildings, reflecting specific
national and regional conditions. Therefore, it is critical to have sustainable, robust and feasible
country definitions and EU standards to support the successful implementation of the Directive,
for realizing the savings potential and maximize the socio‐economic benefits.
The EPBD‐recast introduced the concept of nZEB implying, for new buildings, very high energy
performances and low energy needs that must be suppressed by renewable energy sources
harvested on‐site, after the end of 2020 (2019 for buildings owned or occupied by public
authorities) (European Parliament, 2010; Boermans et al., 2011). This means that in five years,
all new buildings will have to demonstrate very high energy performance and their reduced or
very low energy needs will be significantly covered by renewable energy sources.
The EPBD‐recast also requires that buildings have to be cost‐effective during their life cycle and
establishes a methodology for cost optimal calculations. This methodology is intended to guide
member states in the process of establishing minimum energy requirements for buildings and
buildings components (Boermans et al., 2011; Ferreira et al., 2014a, b, c).
To achieve the settled targets it is also mandatory to improve the performance of the existing
building stock, respecting its characteristics and of the surroundings, due to its large dimension
and poor energy performance as well as due to the small rate of construction of new buildings
all around Europe turning the action only on these new buildings would be insufficient.
Renovation towards nZEB is now a goal of the European countries. The renovation of existing
buildings is an opportunity to improve their energy performance that is frequently missed. This
happens due to the higher initial costs but also due to the lack of know‐how and awareness
(from owners, tenants and other stakeholders) regarding the cost effectiveness of the energy
renovation measures, especially if a life cycle cost approach is considered (Ferreira et al., 2014a,
b, c).
The nZEB performance is achieved by: reducing the buildings’ energy needs, through passive
approaches (improving insulation levels, optimizing solar gains, using external shading systems
and night cooling etc.); selecting efficient appliances and systems (lighting, heating, cooling,
ventilation systems); and on‐site production of renewable energy to reduce the remaining (very
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low energy consumption of the building) non‐renewable energy use. Solar thermal and
photovoltaic systems and geothermal and biomass energy sources are the most common energy
sources used in buildings.
To achieve nearly zero‐energy levels, the use of energy efficient technologies and materials is
necessary. These technologies and materials must respond to the exigencies of the nZEBs and
satisfy the nZEB market demand. Thus the investments in new energy efficient technologies
have to satisfy the additional demand created by new nZEBs (Ecofys, 2010). Apart from market
barriers, there are also barriers regarding the know‐how of professionals and the number of
architects and engineers that are able to deal with new technologies and standards.
The design of an nZEB requires an integrated design approach to minimize the building's energy
consumption while meeting all the occupants' needs (European Commission, 2011b, Brunsgaard
et al., 2014). Thus architects, civil, mechanical and HVAC engineers, energy experts and installers
should know the specificities related to the design of a nZEB (new technologies and standards)
and work together in multidisciplinary teams from the beginning of the design phase, requiring
know‐how and skills (Löhnert et al., 2003; Brunsgaard et al. 2014). However, the integrated
approach and the knowledge of the exigencies of designing a nZEB is not common for architects
and engineers among most European countries, leading in many cases to inefficient solutions,
non‐optimized buildings and higher costs due to extra measures for integration of energy
efficiency measures and renewable energy systems. Additionally, for an effective renovation of
the building stock, a life cycle cost approach is needed where the cost optimal renovation
solutions must be identified. Thus, it is essential that technicians, stakeholders and building
owners are aware of the challenges associated to the renovation of buildings towards a nZEB
target and are aware of the most adequate techniques and solutions.
In the next few years there will be about 2 million residential and non‐residential buildings newly
built per year in the EU (Euroconstruct, 2010). Depending on the size of the project, an expert
can manage various projects per year. However, the gap between the number of existing and
needed architects and engineers prepared to deal with the design of new or retrofitted nZEB is
a considerable barrier to implement the nZEB requirements in the near future. Technically every
architect/engineer should be able to build a nZEB; however in practice that requires keeping up
with standards and requirements that have to be fulfilled to build at nZEB levels. In this context,
there is a substantial need for professionals such as architects and engineers specifically trained
and educated in nZEB design approach and able to work in integrated multidisciplinary teams,
addressing the integration of sustainable energy in buildings and built environment, not only to
design buildings meeting current EPBD requirements, but especially for buildings within the
nearly zero‐energy concept.
The training programs for architects, engineers, but also for regional decision makers, should
take into consideration the local building culture and climate issues. Especially for the countries
in the Southern Europe, where many villages or city areas have very strict architectural
regulations, climate and cultural traditions should be taken into account.
Training programs are essential to overcome the abovementioned barriers. SouthZEB ‐ nZEB
training in the Southern EU countries: Maintaining building traditions – is an Intelligent Energy
Europe (IEE/13/393) financed project that comes to fill‐in the gap between the needed and
existing number of nZEB experts and to address the need of developing training and assessment
schemes for intermediate and senior professionals involved in the nZEB building process
(engineers, architects, municipality employees and decision makers). This project is especially
focused on the transfer of successful practices and knowledge from countries where nZEB
practice is more advanced to the EU countries less developed in this area. Some countries have
shown significant commitment to the EU targets and have focused on nZEB prior to the others
(Austria, France, Germany, United Kingdom). In most of the countries in South Europe though,
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there is still a lot to be done. In Greece, Cyprus, Spain, Portugal, for example, very few measures
have been taken even towards the definition of low energy buildings and their specifics.
The training modules to be developed within SouthZEB will present the integrated approach that
is needed in the design of nZEB and will be adapted to the participating countries’ specific needs
and regulations. A special emphasis will be given to the building traditions of these countries.
The consortium includes South EU countries that have not yet developed certification and
training schemes for nZEB professionals notably Cyprus, Greece, Italy and Portugal, and also
partners from the UK and Austria, two of the countries with the most advanced nZEB regulations
that have already established governmental low energy building definitions. UK and Austria have
also set‐up training courses at NGO or private level.
The SouthZEB participants are: University of Patras (UPatras), Greece (Coordinator); Building
Research Establishment Ltd (BRE), United Kingdom; University of Minho (UMinho), Portugal;
Cyprus University of Technology (CUT), Cyprus; BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining GmbH (BEST), Austria; Instituto Superior Técnico, Technical University of
Lisbon (IST), Portugal; Vocational Education Training Center EUROtraining (KEK Eurotraining)
(KEK), Greece.
1.2

SouthZEB Objectives

SouthZEB aims at supporting the building sector intermediate and senior professionals
(engineers, architects, municipality employees and decision makers) in the Southern European
countries (Cyprus, Greece, Italy ‐ south and Portugal) to keep up to date with the market
progression, notably supporting those professionals in their continuous development,
particularly in designing and renovating nearly zero‐energy buildings.
This will be achieved through the design and development of training and assessment
programmes for the abovementioned professionals, focusing especially on the transfer of
successful practices and knowledge from the front runners countries (United Kingdom, UK,
Austria, AT and Italy (North), IT) and also from other countries advanced in the implementation
of these concepts like Germany, DE, and France, FR) to the Southern EU countries.
SouthZEB will support a large scale roll‐out of the developed programmes by training specialized
trainers in their application for transferring knowledge to the stakeholders.
SouthZEB also intends to bring together engineers, architects, municipality employees and
decision makers as well as their educators and certification authorities in the Southern EU
countries, through a unique e‐learning portal, available in five EU languages (English, German,
Greek, Italian and Portuguese).
The project intends to increase the number of the building sector professionals able to design
and build nZEB and monitoring the whole procedure at a technical and management level.
SouthZEB will train at least 150 trainers and 1500 professionals, during the project. These,
especially the trainers, will act as multipliers aiming at training and certifying at least 3000
professionals each year.
SouthZEB promotes the development of an ambitious and innovative energy efficiency policy
for buildings in the target countries (CY, EL, IT, PT), which in most cases is still absent today. By
developing training modules for decision makers in the preparation of appropriate funding
schemes and other incentives for promoting nZEB, the SouthZEB initiative aims, in the long‐
term, the establishment of novel frameworks and schemes. More information is available at the
SouthZEB project website: http://www.southzeb.eu/.
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2

SOUTHZEB OVERVIEW

2.1

Work packages

The project will adopt an end‐user‐centred methodological approach. The design and
development of the training modules, the portal and the workshops that have to be organized,
will be cyclic, with several phases informed by practice to ensure that the end‐user perspective
is incorporated from the beginning.
The project has been structured into eight work packages, as shown in Figure 1 where it is
demonstrated the progressive development of the project from developing an understanding
of the situation on the implementation of the relevant directives, through development of the
training courses and the dissemination and communication necessary to enable their effective
delivery.
WP2 – Current Situation Analysis, User
Needs and Portal Specifications

WP3 – Development of Training
and Assessment Program

WP4 – SouthZEB Portal
Development
WP1 – Management

WP5 – Train the Trainer Workshops
and Pilot Training Sessions

WP7 – Communication

WP6 – Project Evaluation, Quality
Control and Conformity to Directives
WP8 – IEE Common Dissemination
Activities

Figure 1 – SouthZEB Project: Work Programme

Initially, the current situation is to be analysed and data is to be collected regarding the building
sector and specifically the progress versus the nZEB targets in the target countries (WP2).
Current situation is also to be evaluated for the front runner countries for benchmarking
purposes and for use in the training programmes design. Information is also to be collected
regarding the progress in the implementation of the EPBD and also RED directives in all
participating countries. The specific training and certification needs of the target groups
(engineers, architects, municipality employees, decision makers) are to be investigated and
categorized. Finally, the building traditions and architectural regulations in the target countries
are to be studied and collected. These actions will also lead to the development of the SouthZEB
portal specifications.
After studying the current situation and defining the needs for each target group and country,
the SouthZEB assessment and training modules have to be developed (WP3). The courses are
based on recognised continuous development courses for professionals in the front runner
countries. National key stakeholders are to be involved in the development of the training
modules. Ten training modules have to be developed: Basic module; Advanced module; Thermal
bridging module; Thermal Comfort module; SouthZEB framework and local architectural
regulations module; nZEB simulation and design software module; Low carbon technology and
automation for nZEB module; Retrofitting towards nZEB module; module for construction
management and field supervision of nZEB; module for decision makers ‐ Preparation of funding
schemes and other incentives for nZEB.
In WP4, the SouthZEB portal and its content is to be designed and developed. The most
successful nZEB simulator tools must be gathered, evaluated and categorised, in order to be
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presented in the portal. Towards the end of WP4, the end‐users and other stakeholders have to
evaluate the first operational version of the portal.
In the next project phase (WP5), train the trainer workshops have to be organised in all target
countries, where the outputs of mainly WP3, but also WP4, are to be used. The trained trainers
have also to demonstrate their newly acquired skills in training members of the target groups in
pilot case study seminars. Members from all target groups are to be invited to participate in the
training seminars, so that all modules will be used and afterwards evaluated.
Communication of results (WP7) is very important and is incorporated in the project
methodology. Workshops, where the material and virtual environment are to be presented to
sector stakeholders and trainers, are to be run in all participating countries. Results are also to
be presented in international conferences and exhibitions.
Project management (WP1) and quality assurance (WP6), providing formative evaluation of the
project’s progress, act as umbrella Work Packages in order to ensure the smooth execution of
tasks with high quality, within the time and resources constraints. The consortium is also going
to be assisted by an Expert Advisory Board (EAB) and a Focus Group that should support the
project by giving advice on the outcomes of WP2, WP3 and WP4.
Table 1 presents the overview of the deliverables of this project.
Table 1. Overview of deliverables.

WP
WP1

WP2

Del. N°
D1.4
D1.5
D1.6
D2.1
D2.2

D2.3

Deliverable name
Final Report
Result‐Oriented Report
Sustainability plan
Report on the current situation regarding
nZEB in the participating countries
Specification of the training and
certification needs for the target groups in
the target countries
Specification of requirements for the
SouthZEB portal
SouthZEB training and certification
framework

WP3

D3.1

WP4

D3.2
D3.3
D4.1

SouthZEB training modules
SouthZEB assessment exams
SouthZEB portal

D5.1
D5.2
D6.1
D6.2

Train the trainer workshops report
Pilot training seminars report
Assessment plan
Project Evaluation Report

D7.1
D7.2
D7.3

Project website
Communication plan
Collection of all project publications

WP5
WP6

WP7

2.2

Target group
‐
‐
‐

Building professionals, Authorities
& decision makers
‐
Building professionals, Authorities
& decision makers, Property
owners
Building professionals, Authorities
& decision makers
Building professionals, Authorities
& decision makers, Property
owners
Building professionals, Authorities
& decision makers
Building professionals, Authorities
& decision makers, Property
owners
Building professionals, Authorities
& decision makers, Property
owners

Major outputs and expected results

The major project outputs are the following:
1. ten training modules: Eight training modules for Architects, Engineers and Municipality
Employees in the South EU countries. The modules are based on recognised and
successful professional development courses. Special emphasis is paid to the building
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traditions of the participating countries. Two special training modules are developed for
construction management and field supervision of nZEB as well as for training the decision
makers in the preparation of appropriate funding schemes and other incentives for
promoting nZEB.
2. ten assessment exams, one for each of the above training modules. The exams lead to
certificates, recognised by the local authorities.
3. a portal and e‐learning platform that is used for the application of the aforementioned
training programmes remotely. The portal is to be the one‐stop point for most of the
currently available nZEB design simulator tools, most of which have been prepared in the
context of previously funded EU projects, but have never been assessed and organised
into a unique structure.
4. forty “train the trainer” workshops on nZEB, during which the trainees familiarize with the
aforementioned modules and portal. The workshops result in certification of the
participants, through examination.
5. four large pilot training sessions (one in each target country), of more than 250 hours
each, during which the trained trainers will act as multipliers and transmit their knowledge
to target end‐users. All ten training modules developed are to be offered.
The expected results can be summarised as follows:
 train at least 150 trainers, using the aforementioned modules and portal;
 train at least 1.500 professionals (engineers, architects, municipality employees and
decision makers) on nZEB;
 register at least 3.000 users in the portal by the end of the project;
 gather at least 400 professionals following the training programmes remotely (e‐
learning), through the platform;
 prepare four new funding/promotion schemes for nZEB design, one in each of the South
European participating countries (EL, CY, PT, IT).
3

CURRENT SITUATION IN THE TARGET COUNTRIES

The focus of the SouthZEB project is the South EU countries, specifically those that have not yet
developed certification and training schemes for nZEB professionals such as Greece, Cyprus,
Portugal and Italy. In Italy the situation is slightly more advanced than in the rest of the target
countries, but only for the Northern part of the country.
3.1

Greece

According to the latest Energy Efficiency Watch country report (EEW, 2013a), both, the National
Energy Efficiency Action Plans (NEEAP) and the expert survey indicate that Greece has neither an
ambitious nor an innovative energy efficiency policy. Many aspects of the policy package can still
be strengthened. According to the NEEAP, the interim saving target for 2010 (2.8% savings) has
been clearly exceeded (savings of 5.1% to 10.9% were reached). However, the main reason for
these energy savings is the economic recession which has hit Greece very hard during the reporting
period. It is not possible to clearly separate the impact of the economic recession and the savings
attributable to political measures in the second NEEAP. With regard to Energy Service Directive
(ESD) target achievement, 45% of the surveyed experts state that the ESD target will not be
reached.
Regarding the buildings energy performance and the stakeholders training, which are the key
issues addressed by the SouthZEB project, Greece has set minimum energy performance
standards for buildings. These are complemented by economic and financial support and energy
performance certificates. Innovative systems in buildings are planned to be demonstrated on
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the basis of voluntary agreements. The NEEAP does not mention audits or buildings specific
advice. Furthermore, buildings specific information campaigns as well as education and training
for professionals of the buildings sector are not mentioned. This is a major issue for this sector
that this project will address. Additionally, the same report highlights the complete lack of
energy advice and audits for the buildings sector.
3.2

Cyprus

Based on the official report produced by Energy Efficiency Watch for Cyprus (EEW, 2013b), the
situation is slightly better than in Greece, but there is still significant room for improvement.
Cyprus has the target to achieve 10% energy savings by 2016 compared to the ESD reference
period. The intermediate target of 3.3% for 2010 has been exceeded (3.57%) and it is expected
that also the target for 2016 will be reached on the basis of the measures implemented from
2004 to 2010. Additional measures that allow exceeding the target will be implemented
according to the NEEAP. However, the policy ambition of Cypriot energy efficiency policy can
only be assessed as low. None of the policy packages reaches more than a medium result. The
policy packages for transport, industry and appliances display particularly high potential for
improvement according to the NEEAP analysis.
Regarding the professionals training, the Chamber of professional engineers (a SouthZEB project
Associated partner) and the Chamber of Industry and Trade organize training programs that,
amongst others, also deal with buildings. Nevertheless, the nZEB concept has not been yet dealt
with appropriately. In fact, there is no mention of policies and even the definition of nZEB has
not been made officially.
3.3

Portugal

The biggest issue in Portugal is the lack of detailed and comprehensive information regarding
the progress of energy savings, including the building sector addressed in this project. Based on
the report produced by Energy Efficiency Watch for Portugal (EEW, 2013c), only aggregated
results have been presented, which makes it difficult to soundly assess the NEEAP. On the
contrary to the NEEAP assessment, however, interviewed national experts stated that Portugal
is among the countries where energy efficiency (EE) policies have progressed rather well since
the first NEEAP. They see a relatively high overall ambition of EE policies, as 62% consider it at
least ambitious in some sectors. About one third of interviewed experts think that the target will
certainly or probably be achieved and report the successful implementation of the EPBD and a
new legislative framework for Energy Service Companies (ESCOs). What is of major concern is
the fact that, according to the report, there exist no organised education and training schemes
on energy efficiency in the Buildings sector. In Portugal there are more than 1600 Certified
Experts in the implementation of the Portuguese thermal regulation, but there are not certified
nZEB or passive house planers and there aren’t any passive house certifiers. Thus there is a lack
of expertise in implementing the nZEB requirements in the near future. It is essential to
implement nZEB training, taking into account the challenges related to the Portuguese climate
conditions, construction solutions and building traditions. Additionally, there is a complete lack
of information tools, demonstration actions and financial/ economic incentives. The SouthZEB
project addresses the training issues, focusing on the specific case of Portugal and will also
develop a portal that aims (among other goals) in bringing together stakeholders in the targeted
countries and facilitate information organisation and sharing.
3.4

Italy

At present, the adoption of the Energy Performance of Buildings Directive in Italy is in progress
but not many regions have already adopted or are currently in the process of requiring the
adoption of this directive. Moreover, an important item that needs to be underlined is the
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“refurbishment market”: in Italy (data from Ministero del Tesoro) more than 4.5 million (42% of
the total number of buildings in Italy) of residential buildings need refurbishment or
maintenance work. Out of this amount of buildings, more than 50% of the buildings currently
need strong emergency maintenance since they are in a dreadful state. Utilize innovative
approaches and techniques for green design and construction, design according to bioclimatic
basics, use natural, renewable, local and recycled materials, use of energy renewable systems,
optimize energy performance, and many other strategies to be examined, could drive innovation
into the building sector. In general, the situation in Italy is more advanced than the rest of the
target countries (EEW, 2013d), especially in the sector of training and education. The main issues
in Italy are: the south part of the country that is less advanced in the nZEB concept and training;
and the overall ambition of the energy efficiency policies which are generally rather low.
SouthZEB project addresses these needs and transfer the training programmes to the South,
while offering also special courses for decision makers, in order to stimulate the development
of ambitious and effective policies for the promotion of sustainable building in general and nZEB
in particular.
4

CONCLUSION

The design of new or retrofit buildings to a nearly zero‐energy level requires an integrated design
approach to minimize the buildings’ energy consumption while meeting all the occupants' needs
and a life cycle cost approach to identify the cost optimal renovation. Thus, building
professionals (civil, mechanical and HVAC engineers, architects, installers, municipality
employees, decision makers) must know the specificities related to the design of nZEB (new
technologies and standards) and work together in multidisciplinary teams from the beginning of
the design phase, requiring know‐how and skills. The integrated approach needed and the
knowledge of the exigencies of designing nZEB yet is not common for architects and engineers
among most European countries, leading to inefficient solutions, non‐optimized buildings and
higher costs due to extra measures for integration of energy efficiency measures and renewable
energy systems.
Training building sector intermediate and senior professionals (engineers, architects,
municipality employees and decision makers) in the Southern European countries to keep up to
date with the market progression, supporting the continuous development of those
professionals, particularly in designing and renovating nearly zero‐energy buildings is essential
to EU meet the EPBD and EU roadmap for moving towards a competitive low carbon economy
in 2050.
In this context, SouthZEB project aims at supporting the building sector professionals in their
continuous development, particularly in designing and renovating nearly zero‐energy buildings
taking into consideration local building traditions. This is achieved through the design and
development of training and assessment programmes for the abovementioned professionals,
focusing on the transfer of successful practices and knowledge from the front runners countries
to the Southern EU countries.
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ABSTRACT: Through a critical reading of the technoscientific literature on Natural Engineering
and Bioengineering, the variables (8) constituting the Urban Eco‐technology concept were
identified. These were crossed referenced with 28 constructive techniques of stormwater
management systems in order to assess their degree of qualitative aggregation to the concept.
The data obtained were systematized and entered into a matrix, in order to summarize and
illustrate the research results. It was concluded, in addition to the different degrees of service
and other readings generated, that the association of linked Eco‐technologies and society’s
cultural transformation can be the guiding parameters for new postures to overcome the current
situation. The use of Eco‐technologies is viewed as a viable course of action to be combined for
solving urban environmental issues to promote a cultural transformation that can fully and
naturally integrates people to the built environment.
Keywords: Urban drainage. Ecotechnique. Urban Engineering. Rainwater management.
Environmental regeneration.
RESUMO: A partir da leitura crítica da literatura técnico‐científica sobre Engenharia Natural e
sobre Bioengenharia, identificou‐se as variáveis (8) constituintes do conceito de Ecotécnica
Urbana. Estas foram cotejadas com 28 técnicas construtivas de sistemas de manejo de águas
pluviais, a fim de se avaliar o seu grau de agregação qualitativa ao conceito. Os dados obtidos
foram sistematizados e inseridos em uma matriz, procurando‐se sintetizar e ilustrar o resultado
da pesquisa. Concluiu‐se, para além dos diferentes graus de atendimento e outras leituras
geradas, que a associação em cadeia de Ecotécnicas e a transformação cultural da sociedade
podem ser parâmetros norteadores de novas posturas que visem à superação da atual situação.
O emprego de Ecotécnicas mostra‐se como um caminho viável para se aliar a resolução de
questões ambientais urbanas à promoção de uma transformação cultural que integre, de forma
mais plena e natural, as pessoas ao ambiente construído.
Palavras‐chave: Drenagem urbana. Ecotécnica. Engenharia Urbana. Manejo de águas pluviais.
Regeneração ambiental.
1.

INTRODUÇÃO

A qualidade da vida urbana requer a convergência entre a ocupação do território com as
potencialidades e restrições colocadas por esse meio. Na busca por um ambiente urbano
ambientalmente mais equilibrado, o elevado número de corpos hídricos urbanos impactados
torna‐se uma das principais questões a serem enfrentadas, no desafio de se reverter as relações
até hoje estabelecidas entre a cidade e o ambiente natural.
Neste contexto, este trabalho se propôs a estudar o emprego de técnicas de impacto reduzido
em meio urbano, visando configurar cenários de maior diálogo e respeito com as características
e ciclos naturais e a criação de ambientes com maior qualidade para o convívio social. Pretendeu‐
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se alcançar uma base de dados de fácil consulta e assimilação, facilitando o encontro de
informações convergentes e complementares para melhor se embasar novas intervenções em
drenagem urbana, auxiliando nas estratégias projetuais com um maior esclarecimento sobre as
vantagens envolvidas na adoção de técnicas de menor impacto.
Para tal, foram selecionadas técnicas de manejo de águas pluviais urbanas e confrontadas com
as variáveis construídas a partir dos conceitos de Ecotécnica Urbana, de Engenharia Natural e de
Bioengenharia. Por fim, foi realizada uma discussão dos resultados a partir do cruzamento das
informações colhidas em uma matriz, onde 28 técnicas foram cotejadas com 8 variáveis,
procurando‐se sintetizar e melhor ilustrar o resultado da pesquisa e gerar uma base de dados de
fácil consulta e assimilação.
2.

MARCO CONCEITUAL

Dentre experiências que buscam uma nova urbanidade, considerando os impactos ambientais
ao mesmo tempo em que proporcionam eficácia, conforto e fruição aos seus habitantes,
observa‐se uma grande variedade de concepções, principalmente no que se refere ao emprego
de materiais, tecnologias e porte das intervenções. Constatado o impacto das atuais cadeias
produtivas, as pesquisas sobre soluções técnicas limpas e eficientes do ponto de vista ambiental
podem desempenhar um papel fundamental tanto na redução dos impactos gerados em novas
ocupações como na transformação da malha urbana consolidada.
Alguns autores, como Silva e Magalhães (1993, p.34), caracterizam ecotécnica como uma
maneira de se intervir no espaço de modo a lhe garantir características próximas às naturais:
“As ecotécnicas ou técnicas de reduzido impacto ambiental ocorrem na medida em
que a dinâmica desta ação antrópica se aproxima da dinâmica existente no
ambiente natural. Neste último, três aspectos podem ser destacados: o seu caráter
disperso, a predominância de ocorrência de ciclos fechados e as limitações da
renovação de seus recursos.”
Carvalho e Braga (2003, p.10) propõem que a renaturalização do ambiente urbano pode ser
entendida como qualquer medida de reversão dos impactos da urbanização tradicional, como,
por exemplo, aumentar a rugosidade e a permeabilidade das áreas urbanas anteriormente
impermeabilizadas. Complementarmente, Binder (1998, p.27) acrescenta ainda que as práticas
intervencionistas tradicionais devem ser abandonadas e dar lugar a uma nova postura:
“A renaturalização de águas correntes pelo processo do “desenvolvimento próprio”
(“deixar” em vez de “fazer”) exige a compreensão da dinâmica ambiental da bacia
e pessoal técnico experiente, que saiba observar, com paciência, o desenvolvimento
do rio e tenha a capacidade de interferir quando necessário (“com mais
engenhosidade e menos concreto”).”
Na Bioengenharia de Solos, além de materiais inertes, como pedras, metais e concreto, utiliza‐
se materiais vivos como fibras vegetais, sementes e fertilizantes. Gary Bentrup e J. Chris Hoag
(1998, p.18) definem bioengenharia como:
“… can be defined as integrating living woody and herbaceous materials with
organic and inorganic materials to increase the strength and structure of the soil.”
Semelhantemente, a Associação Portuguesa de Engenharia Natural (APENA, 2007) define a
Engenharia Natural como o conjunto de técnicas e práticas que, no domínio da restauração
ambiental, utilizam plantas vivas, preferencialmente autóctones, como elemento do processo
construtivo, isoladas ou juntamente com outros materiais (pedra, madeira, metal etc).
O emprego de vegetação nas intervenções em encostas, margens, erosões, voçorocas etc,
possibilita de certa forma a imitação do processo natural de estruturação dos solos através das

2468

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

raízes e cobertura da superfície, aumentando a absorção das águas e impedindo o carreamento
de sedimentos. Sob esta ótica, também podem ser consideradas ecotécnicas aquelas que,
mesmo não se utilizando de materiais vivos, apresentam capacidade de mimese dos processos
naturais, como nos casos de pavimentação permeável, dissipação de energia hidráulica de
origem pluvial e/ou fluvial, dispositivos de infiltração etc. Ou ainda as que se utilizam de
materiais residuais das atividades humanas, evitando a extração, o processamento e a produção
de novos insumos, como ocorre nas contenções de encostas com pneus usados, uso gabiões e
estruturas drenantes com resíduos da construção civil etc.
O aprofundamento de pesquisas nesta área pode devolver ao ambiente urbano qualidades
intrínsecas do meio natural, associando o emprego de materiais renováveis e/ou reaproveitáveis
a técnicas construtivas menos impactantes. Acselrad (2001, p.39) corrobora esta afirmação ao
propor que, “para se reduzir o impacto entrópico das atividades urbanas, caberia a adoção de
tecnologias poupadoras de espaço, matéria e energia e voltadas para a reciclagem de materiais”.
Contemplando‐se as múltiplas abordagens sobre esses conceitos, este trabalho considerou
Ecotécnica como aquela que apresenta uma ou mais de uma das características apresentadas a
seguir, ainda que em diferentes níveis de desenvolvimento.
3.

VARIÁVEIS CONSTITUINTES

As definições desenvolvidas neste tópico esclarecem algumas características dessas Ecotécnicas,
destacando as potencialidades de sua aplicação, bem como os problemas provenientes da não
utilização.
A Utilização de Recursos Locais, além de reduzir o impacto nas diferentes fontes – extração do
produto propriamente dito e dos recursos necessários ao transporte – pode incrementar a
sustentabilidade das atividades produtivas, tanto pela comercialização dos produtos de maior
abundância, como empregando mão de obra das populações mais diretamente relacionada às
intervenções em questão. Pode também contribuir para a manutenção das diferentes culturas e
suas formas vernaculares de utilização dos materiais disponíveis, promovendo a diversidade de
soluções, evitando a padronização global que sobrecarrega poucos pontos, concentradores de
extração, de fornecimento de recursos, de energia ou de conhecimento.
Além da proveniência dos recursos necessários para se viabilizar a construção do espaço, outro
fator de suma importância diz respeito à sua disponibilidade ao longo do tempo, como também
da dependência de seu manejo produtivo e cíclico pelo homem. Assim, a Utilização de Recursos
Renováveis se vale de insumos que, teoricamente, não possam ser totalmente consumidos em
função da capacidade de se reproduzir ou se regenerar, podendo ser de fontes inesgotáveis
(energia solar), provenientes de ciclos físicos (ciclo hidrológico) ou de sistemas biológicos
(plantas e animais que se replicam).
Diferentemente do que ocorre nos ambientes naturais, onde a Ocorrência de Ciclos Fechados
faz com que a geração de resíduos ou de desperdícios tenda a zero, a dinâmica das cidades se
constitui a partir de grandes percursos energéticos que ocasionam perdas em diferentes
momentos. Apesar da dificuldade, é possível se caminhar para a reversão dos impactos a partir
de novas posturas e, principalmente em novas ocupações, se implementar processos
construtivos que apresentem cadeias produtivas mais fechadas, geradoras de reduzidos
impactos, resíduos e desperdícios, assim como reverter alguns dos processos já instalados por
meio de medidas compensatórias.
Neste sentido, a tentativa de se se alcançar uma Mimese de Processos Naturais, ou seja, uma
capacidade de se reproduzir as formas de funcionamento da natureza e de suas características
intrínsecas nas atuações promovidas pelo homem, também foi considerada. Como pode ser
observado na natureza, os ciclos e os cursos de água, assim como o desenvolvimento vegetal e
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o trajeto dos animais, tendem a percorrer os caminhos cujo emprego de energia é menor e mais
constante ao longo do tempo. Além disso, há uma tendência das populações de se distribuírem
em função dos recursos disponíveis, prevalecendo as características de dispersão sobre as de
concentração, assim como autorregulação dos diferentes subsistemas. Dentre os exemplos
aplicáveis ao conceito de Mimese dos Processos Naturais, pode‐se citar a estruturação rasa e
profunda do solo através de raízes, infiltração de águas pluviais, retardamento dos fluxos
superficiais, regulação térmica através de cobertura vegetal, renaturalização de leitos de rios,
contenção vegetal de encostas e outras medidas que devolvem ao ambiente características
similares aos ciclos prévios à ocupação.
Para tanto, a Utilização de Materiais Vivos (fibras vegetais, sementes, plantas ou raízes) como
materiais que desempenham uma função específica nos processos construtivos, principalmente
como coberturas e contenções de encostas e de margens de rios, se mostra muito pertinente.
Apesar do uso mais difundido relacionar‐se com a estruturação dos solos através das raízes, essa
técnica também permite maior absorção de águas, o que aumenta a permeabilidade da
superfície no caso do uso como forração, além de incrementar o desempenho térmico quando
utilizada em forma de teto verde. Também vale ressaltar que promove uma maior integração e
simbiose com a fauna local, podendo ser pensada como um fator de incremento à vida animal e
suas possíveis contribuições ao desempenho natural das intervenções.
Complementarmente, no processo de planejamento do espaço construído, a Utilização de
Materiais Residuais pode complementar o fechamento de determinados ciclos, assim como
diminuir a extração de recursos não renováveis ‐ além de apresentar reduzido impacto
decorrente do transporte ao ser utilizado próximo ao seu lugar de descarte. O emprego de
resíduos também tem se apresentado como alternativa para a geração de trabalho e renda nas
cooperativas de reciclagem. Alguns exemplos, no Brasil: utilização de aparas de lâminas
(compostas de plástico e alumínio) da fabricação de tubos de pasta de dentes para confecção de
painéis ou telhas; transformação de lascas de madeira na fabricação de placas aglomeradas e
compensadas; aplicação de pneus na constituição de taludes ou seu uso como agregado em
pavimentos asfálticos.
O conceito de sustentabilidade urbana também diz respeito às questões sociais tangentes à
qualidade de vida dos habitantes, fazendo com que o Potencial Urbanístico das intervenções
possa ser levado em consideração. Portanto, esta variável trata de balizar a potencialidade
urbanística inerente a cada uma das Ecotécnicas analisadas, considerando as possíveis
interações dos usuários com o espaço físico. Podem ser consideradas as funções secundárias dos
espaços, como por exemplo, o uso de reservatórios de detenção de águas pluviais como praças
e quadras esportivas, ou também pode‐se destacar o potencial paisagístico de algumas
aplicações, como as bacias de retenção, as valas de infiltração, os pavimentos permeáveis etc.
Por fim, a Redução ou Reversão de Impactos é uma variável que se refere ao emprego de todas
as outras, de maneira isolada ou associando‐as entre si, visando à mitigação dos impactos
através da utilização de técnicas e materiais que estabeleçam uma relação equilibrada com as
situações onde se inserem. Este item contempla também medidas que revertam e requalifiquem
espaços já consolidados com intervenções altamente impactantes e que, por diversos motivos,
não atendem a condições satisfatórias de funcionamento. A compreensão e aplicação deste
conceito básico, que agrega os demais princípios aqui atribuídos às Ecotécnicas, podem apontar
para transformações culturais significativas quanto à forma de se relacionar com o território
como um todo.
4.

ECOTÉCNICAS EM SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

4.1. Técnicas locais de controle na fonte
A lógica natural do percurso realizado pela água precipitada, de montante para jusante, aponta
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para qual postura deve ser tomada na concepção dos Sistemas de Manejo de Águas Pluviais
Urbanas: procurar a melhor alternativa para seu amortecimento desde as cotas mais altas até as
mais baixas, evitando sua concentração nos fundos de vale. Segundo Tucci (2005, p.84), as
principais medidas de controle localizadas nos lotes, estacionamentos etc são denominadas,
normalmente, de controle na fonte (source control). Por existir uma grande variedade de
soluções a serem aplicadas nesta escala, as soluções pormenorizadas, somadas, podem
representar ganhos significativos ao sistema global, reduzindo consideravelmente as
concentrações à jusante. Neste sentido, foram elencadas as seguintes técnicas:
 Telhado Verde e Telhado Armazenador: têm em comum a característica de transformar as
primeiras áreas de captação de águas pluviais – as coberturas – em elementos retardadores
do pico de vazão, embora ambos apresentem características muito diferentes entre si;
 Microrreservatório, Poço de Infiltração e Plano de Infiltração: são dispositivos de pequeno
porte, implementados para se alcançar o aproveitamento ou a infiltração da água de chuva
dentro dos domínios de uma edificação, evitando desperdícios de água potável servida,
como também atenuando o volume de escoamento para a drenagem urbana.
4.2. Técnicas lineares de controle na fonte
Segundo Baptista et. al. (2005, p.173), as técnicas compensatórias lineares são aquelas que
apresentam uma dimensão longitudinal significativa em comparação com sua largura e
profundidade. Exatamente em função destas características, são bastante utilizadas em
associação com o sistema viário. Foram analisadas as seguintes técnicas:
 Trincheira de Infiltração, Vala de Infiltração e Canaleta Gramada: são estruturas lineares com
função de abater descargas de pico através da desaceleração do escoamento superficial e
do aumento do tempo de retenção e infiltração no solo, com a vantagem de produzirem um
efeito paisagístico mais interessante;
 Pavimento Permeável e Pavimento Armazenador: contribuem para a redução do volume e
da velocidade do escoamento das águas, pois se utilizam de suas áreas superficiais para
direcionar o deflúvio para a camada inferior do pavimento, promovendo sua infiltração no
solo ou o seu armazenamento subterrâneo;
 Sarjeta Permeável: é uma técnica de controle linear que pode ser aplicada junto a
pavimentos permeáveis ou não, permitindo a redução da velocidade superficial e a
constante infiltração das enxurradas ao passo em que escoa superficialmente o excedente.
4.3. Técnicas de controle centralizado
Diferentemente das técnicas de Controle na Fonte, as Técnicas de Controle Centralizado se
referem às práticas posteriores, onde volumes de águas provenientes de diferentes fontes
convergem a um ponto comum, para então serem armazenados e/ou infiltrados. Os exemplos
mais comumente empregados são:
 Reservatório de Retenção: é uma estrutura de amortecimento criada para atenuar os efeitos
de inundação e proteger as redes e regiões a jusante, ficando constantemente cheio de
água, mas com capacidade para receber e armazenar temporariamente volumes de pico.
Também permite, graças ao seu volume, o depósito dos sólidos em suspensão e a dissolução
de poluentes por decomposição;
 Reservatório de Detenção: difere por ser mantido seco na maior parte do tempo através de
extravasores, podendo ser usado para variadas atividades, com superfície impermeável, em
forma de quadra esportiva e pátio de recreação, desde que sejam criadas medidas
preventivas para que seus usuários não sejam surpreendidos pela invasão das águas.
4.4. Dispositivos de tratamento de efluentes pluviais
Além dos efeitos de depuração das águas pluviais já vistos nos sistemas anteriores, outros podem
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contribuir para a atenuação da carga poluente que, difusa pela bacia, se concentra nas águas
drenadas, causando fortes impactos e contaminação nas cotas mais baixas. Atuam também na
redução da deposição de detritos sólidos nas redes e infraestruturas de drenagem, diminuindo
a necessidade de manutenção dos sistemas. Foram analisados:
 Dispositivo de Gradeamento: é basicamente uma estrutura coletora de resíduos sólidos, em
diversas escalas, necessário para se garantir a redução da carga poluente transferida para
os corpos receptores;
 Sistema de Biorretenção: procura reproduzir o ecossistema natural, onde a atividade
biológica atua promovendo remoção dos poluentes mediante adsorção, filtração e
decomposição da matéria orgânica.
4.5. Contenção de taludes e encostas
A estabilização de taludes e encostas, muitas vezes degradados pela remoção da vegetação e
consequente ação das águas, pode demandar grandes esforços e custos elevados, dependendo
do estágio em que a degradação se encontra. Entretanto, é possível se implementar técnicas
simples de estabilização que estruturem o solo e permitam a sua reconstituição vegetal. Foram
analisadas as seguintes técnicas:
 Muro de Pneus (Solo‐Pneu) e Muro de Gabião‐Caixa: são técnicas aplicáveis em casos de
rápida estabilização de encostas a baixo custo, formando prismas que se encaixam e
trabalham por gravidade, utilizando‐se pneus inservíveis em camadas preenchidas com
terra, pedras ou entulho graúdo, ou com pedras acomodadas e contidas por telas metálicas
solidarizadas;
 Biomanta Antierosiva e Biorretentor: consistem em dispositivos feitos de fibras vegetais
que, além de estabilizar superficialmente o terreno instável, servem de suporte e nutriente
para a vegetação que rapidamente nelas se instalam. Oferecem proteção imediata contra o
efeito dos agentes erosivos, sendo que o biorretentor ‐ cilindro de fibra vegetal ‐, além de
atuar como barreira de sedimentos, absorve e retém a umidade, permitindo a passagem do
excesso de água.
4.6. Estabilização de taludes fluviais
São muitos os corpos d’água, urbanos ou não, que sofrem as consequências dos processos de
urbanização, através da crescente taxa de impermeabilização da bacia e de outras intervenções
tecnicistas. Face ao exposto, foram analisadas as seguintes alternativas, que trazem consigo a
intenção de devolver ao território características mais naturais:
 Escada Hidráulica de Gabião‐Manta, Escada Hidráulica de Madeira e Pedras e Caixa de
Dissipação de Madeira e Pedras: são técnicas bastante apropriadas para linhas de drenagem
pluvial que se encontram em terrenos com declive, pois dissipam a energia das águas e
permitem sua infiltração ao passo em que correm para as cotas mais baixas. Também
contribuem para a estruturação do solo, pois permitem o desenvolvimento de vegetação,
com raízes também estruturantes.
 Parede Vegetada de Madeira (Parede Krainer), Parede Krainer Dupla Vegetada com Feixes
Vivos e Esteira Viva: são técnicas compostas por toras, varas, estacas e espécies vegetais de
ocorrência local que, ao passar do tempo, se tornam cada vez mais estruturante do solo, ao
passo em que as raízes crescem. São bastante apropriadas para situações de degradação de
taludes íngremes, de difícil acesso e trabalho, pois apresentam facilidade de transporte de
materiais e de execução.
4.7. Canalização de cursos d’água
Ainda no mesmo sentido que tratou o item anterior, foram analisadas as seguintes técnicas de
canalização de cursos d’água:
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Solo Envelopado: é uma técnica favorável à renaturalização de margens e taludes fluviais,
dada a praticidade de transporte de seus insumos, simplicidade de execução e possibilidade
de aproveitamento de materiais do próprio local. Trata‐se do confinamento do solo em
camadas protegidas por um geotêxtil de alta resistência, com aplicação de sementes de
espécies vegetais e estacas vivas no paramento externo;
Calha de Gabião‐Caixa e/ou Manta: consiste basicamente na acomodação de pedras
contidas por telas metálicas solidarizadas, formando prismas que se encaixam e trabalham
por gravidade, contendo o solo e conformando muros, canais, barragens etc;
Calha de Madeira e Pedras: consiste na construção de um canal com toras roliças, pedras,
fibras vegetais e alguns materiais inertes como geotêxteis, telas metálicas, pregos e arames.
Trata‐se de uma técnica que estabelece um rico diálogo com o ambiente, com reduzido
impacto mesmo considerando‐se toda sua cadeia produtiva.

Redução / Reversão
de Impactos

Potencial
Urbanístico

Utilização de
Materiais Residuais

Utilização de
Materiais Vivos

Mímese de
Processos Naturais

Ocorrência de
Ciclos Fechados

MÉTODO DE ANÁLISE

VARIÁVEIS

5.

Utilização de
Recursos Renováveis



Utilização de
Recursos Locais



Telhado Verde
Telhado Armazenador

CONTENÇÃO
DE ENCOSTAS
ESTABILIZAÇÃO DE
TALUDES FLUVIAIS

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

X

X

X

XXX

Poço de Infiltração

X

X

XX

X

X

XX

Plano de Infiltração

X

X

X

XX

XX

X

XXX

XXX

Trincheira de Infiltração

X

X

X

XX

X

XX

X

XX

Vala de Infiltração

X

X

XX

X

XX

X

XX

Pavimento Permeável

X

X

XX

X

X

XX

XX

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

X

X

X

XX

XXX

XX

XX

XXX

X

XX

XXX

Pavimento Reservatório
Sarjeta Permeável

X

Canaleta Gramada

X

Reservatório de Retenção

X

Reservatório de Detenção

X

X

X

Gradeamento
Biorretenção
Contenção com Pneus
Gabião Caixa

XX
X

X

X

X

XX

XX

X

XXX

XX

XX

XXX

XX

XXX

XXX

X

XX

XXX

XXX

Biomanta Antierosiva com Vegetação

X

XXX

XXX

XXX

XXX

X

XXX

XXX

Biomanta Antierosiva com Biorretentor e Capim Vetiver

X

XXX

XXX

XXX

XXX

X

XXX

XXX

Escada Hidráulica de Gabião Manta

CANALIZAÇÃO DE
CURSOS D'ÁGUA

XXX

Microrreservatório

TRATAM.
EFLUENTES

CONTROLE
CENTRALIZ.

TÉCNICAS LINEARES DE
CONTROLE NA FONTE

TÉCNICAS LOCAIS DE
CONTROLE NA FONTE

TÉCNICAS

X

XX

X
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XXX

XXX

Escada Hidráulica de Madeira e Pedras

XXX

XX

X

XX

X

X

XXX

XXX

Dissipador de Energia de Madeira e Pedras

XXX
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X

XX

X

X

XXX
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Parede Vegetada de Madeira (Parede Krainer)
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XXX

XXX

XXX
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XXX

XXX

Parede Dupla Vegetada com Feixes Vivos

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Esteira Viva

XXX
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Solo Envelopado
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X
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Calha de Gabião Caixa e/ou Manta
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X
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X

XXX
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XX
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X
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Figura 1: Matriz Técnicas X Variáveis
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Para análise das técnicas, as variáveis constituintes do conceito de Ecotécnica foram colocadas
em uma tabela, a fim de se permitir uma leitura gráfica e comparativa entre, e as técnicas
agrupadas pelo tipo de aplicação em infraestrutura urbana. Para tanto, foram estabelecidos
quatro parâmetros com diferentes níveis de intensidade, que variaram de zero a três. Os critérios
para definição desses parâmetros avaliam as técnicas desde sua implementação até o seu
funcionamento, além da avaliação dos efeitos em cadeia, onde: zero corresponde ao não
atendimento; um (X) corresponde a um atendimento parcial em uma das etapas, com efeitos ou
na implementação ou no funcionamento; dois (XX) corresponde a um atendimento razoável,
com efeitos na implementação e no funcionamento e três (XXX) corresponde a um atendimento
cujos efeitos em cadeia extrapolam a implementação e o funcionamento. O resultado da
interpolação dessas informações foi sintetizado na Figura 1 e sua leitura crítica permite
diferentes interpretações, tanto partindo‐se da ótica das variáveis quanto das técnicas (e seus
agrupamentos). As 28 técnicas relacionadas a 7 tipologias de aplicação escolhidas para esta
análise representam apenas uma parte de um amplo universo de crescentes possibilidades.
6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A leitura da tabela demonstra uma significativa diferença no grau de atendimento entre as
variáveis. Um exemplo é o alto grau de atendimento conferido à "Redução/Reversão de
Impactos", devido a ser intrínseco às mudanças de posturas que visam alcançar o equilíbrio
ambiental dos sistemas de infraestrutura urbana. Esta variável foi atendida em todas as técnicas,
embora tenha sido considerada moderada em técnicas pontuais, como nos Telhado
Armazenador, Poço, Vala e Trincheira de Infiltração. Estes poderiam ter seus efeitos ampliados
se a aplicação fosse massiva e se houvessem sistemas interligados de armazenamento dessas
captações, evitando‐se o aumento de volume escoado para os sistemas convencionais.
Outra variável em situação similar é a "Mimese de Processos Naturais", pois a forma mais
eficiente de se reduzir ou reverter os impactos de um elemento de infraestrutura urbana pode
ser a aproximação ou reprodução de um comportamento natural do território e seus eventos
climáticos, prévio à sua ocupação. Percebe‐se que o maior grau de atendimento se dá naquelas
aplicações mais relacionadas aos taludes fluviais e cursos d'água, que são elementos da própria
natureza. Em situações urbanas mais edificadas o grau de atendimento é menor embora ainda
se encontre presente.
Analisando‐se a "Utilização de Recursos Locais" percebe‐se um amplo atendimento na maioria
das Ecotécnicas, embora em pequeno grau. Isso se deve, em parte, à crescente especialização
do setor construtivo, que realoca recursos regionalmente e reduz consideravelmente os saberes
integrados dos trabalhadores locais. Também é possível verificar que as técnicas que utilizam
tais recursos são mais aplicadas a elementos naturais, como encostas e taludes fluviais, do que
a sistemas urbanos, como o calçamento e a drenagem pluvial.
Observa‐se um atendimento moderado, tanto em grau como em amplitude, em "Utilização de
Materiais Vivos" e "Utilização de Materiais Residuais”. Apesar da disponibilidade de materiais
vivos em todos os lugares, algumas técnicas são mais predispostas à sua utilização, e quase
sempre se relacionam com a constituição de paisagens urbanas, como é o caso dos Telhados
Verdes, do Reservatório de Retenção e das Contenções de Encostas e Taludes Fluviais. Seus
efeitos são mais benéficos quanto maior for a utilização das espécies nativas, pois produzem um
efeito em cadeia de manutenção da fauna e dispersão de sementes para áreas adjacentes. O uso
de materiais residuais aparece majoritariamente quando há necessidade de se utilizar agregados
de diferentes tamanhos, e a principal fonte são os resíduos da construção civil.
O grau de atendimento da variável "Ocorrência de Ciclos Fechados" merece especial leitura, já
que se constitui como a de maior dificuldade, ou mesmo impossibilidade de ser alcançada. A
capacidade ou não dos sistemas de infraestrutura urbana se aproximarem de ciclos fechados
depende ainda do desenvolvimento de um sistema político‐administrativo que abandone certas
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práticas e cadeias produtivas, o que resulta num desafio mais complexo do que o colocado às
questões meramente técnico‐produtivas. Porém, com a finalidade de se entender a dinâmica
dos recursos hídricos frente aos sistemas de manejo de águas pluviais urbanas, optou‐se por
considerar o ciclo da água como elemento coadjuvante no atendimento da variável em questão,
apesar de sua difícil quantificação. Foi considerado um atendimento parcial quando o sistema
de drenagem reintegra parte da água de forma similar à natural ‐ infiltrando‐se no solo ou
evaporando‐se. Por outro lado, as técnicas que se utilizam de biomantas e/ou toras de madeira
foram consideradas com atendimento satisfatório desta variável, devido ao ciclo de
decomposição dos materiais e transformação em substrato para outras espécies se
desenvolverem no próprio local.
A leitura da tabela indica que a “Utilização de Recursos Renováveis” tem um grau de
atendimento muito baixo, mostrando uma distância entre as pesquisas relacionadas e o
interesse econômico das grandes áreas produtoras. Destacam‐se as ecotécnicas de Contenção
de Encostas e Taludes Fluviais, que são propícias à utilização de madeiras de reflorestamento, e
as de reservação de água, que podem utilizar resinas impermeabilizantes de origem vegetal.
Por fim, a variável com maiores efeitos em cadeia e possibilidade de ampliação é o "Potencial
Urbanístico". Seu grau de atendimento é elevado, já que o desenho especialmente voltado para
o homem e a paisagem urbana pode se mostrar como aquilo que deve ser explorado de maneira
a impulsionar uma mudança cultural frente aos diferentes elementos de infraestrutura urbana.
Quase todas as técnicas selecionadas apresentam potenciais de propiciarem novas paisagens,
lugares de contemplação ou até mesmo de equipamentos públicos, como passeios, áreas
esportivas, estacionamentos etc. A única que não apresentou esta vocação foi a de
Gradeamento, devido ao aspecto degradante que toma por concentrar o lixo disperso. Mesmo
assim, apesar de inicialmente não apresentar potencial urbanístico, as áreas adjacentes
poderiam ser trabalhadas como um espaço educativo, para visitas e vivências periódicas.
7.

CONCLUSÃO

A leitura feita aponta algumas perspectivas e dificuldades inerentes às aplicações e usos das
ecotécnicas. Uma perspectiva que perpassa quase todas as aplicações é a possibilidade de
ampliação dos efeitos das ecotécnicas através da associação em cadeia, e que se mostra
vinculada intrinsecamente à necessidade de transformação cultural. Quanto mais se
implementarem telhados verdes, por exemplo, mais aprimoradas serão as técnicas e seus
desempenhos, além da alteração da paisagem urbana gerada pela somatória de iniciativas que,
além de contribuir para uma sensível alteração do microclima local, contribui para o ciclo da
água numa escala maior que a de cada edificação. Há também a ideia de complementação, onde
a aplicação de uma técnica diminui o impacto sobre outro subsistema. Isto ocorre naquelas que
preveem absorção local da água, que evitam a sobrecarga nos sistemas de drenagem pluvial, ou
ainda, quando a reservação de água de chuva reduz o consumo de água potável fornecida pelos
sistemas de abastecimento e, consequentemente, os impactos gerados pela sua produção. Esse
encadeamento também supõe modificações de cunho político‐administrativas, pois a
interconexão das infraestruturas urbanas se inicia nas intervenções pontuais, mas dependem da
continuidade do percurso até o lançamento nos sistemas de controle centralizados, que são
estruturas de maior abrangência, provavelmente ligadas aos setores públicos de gestão de
águas.
O emprego de Ecotécnicas mostra‐se como um caminho viável para se aliar a resolução de varias
questões ambientais urbanas à promoção de uma transformação cultural que integre, de forma
mais plena e natural, as pessoas ao ambiente construído.
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ABSTRACT: Taking as reference the historical context of the expansion phenomenon of Medellin
and the anthropogenic processes based on Moravia´s neighborhood, this paper aims to
understand the Integral Improvement Plan (PPMIM) that has been developed between 2004‐
2011, that was based on sustainable concepts on the recognition and strengthening of the
different actors´ capacities for the construction of new associations based on mutual trust
bonds. The requalitification brought the physical, ecological, cultural and social rehabilitation of
the human settlement allowing to recover the historical and cultural memory of the community
and strengthening some aspects of the social capital, as the bridging and linking networks.
Finally, The paper highlights and summarises positive and negative implications of slum
upgrading programmes and some necessary recommendations for urban design and social
capital can really be translated into real resources for the self sustainable development of low‐
income communities and their future generations.
Keywords: Slums, urban design, social capital, local and sustainable development
RESUMO: Tendo como referência o contexto histórico do fenómeno da expansão da cidade de
Medellín e os processos antrópicos que se fixam no bairro Moravia, este artigo visa
compreender o Plano de Melhoramento Integral (PPMIM) que se desenvolveu entre 2004‐2011
que se apoia no conceito de sustentabilidade e no reconhecimento e fortalecimento das
capacidades dos diferentes actores na construção de laços de associativismo e de confiança
mútua. A requalificação veio trazer a recuperação física, ecológica, cultural e social do
assentamento humano, permitindo recuperar a memória histórica e cultural da comunidade e
fortalecer alguns aspectos do capital social, nomeadamente as redes bridging e linking. Por fim,
pretende abordar uma discussão geral sobre quais são as implicações positivas e negativas dos
programas de melhoramento integral de bairros (PMIB) têm e quais as recomendações
necessárias para que o desenho urbano e o capital social se traduzam em recursos efectivos e
nas próprias alavancas para o auto‐desenvolvimento das comunidades de baixa renda e suas
gerações futuras.
Palavras‐chave: Assentamentos espontâneos, desenho urbano, capital social, desenvolvimento
local e sustentável
1

INTRODUÇÃO

Num mundo globalizado, de economia neoliberal dominante e com metade da sua população a
viver em cidade em transformação acelarada, multiplicam‐se as fragilidades associadas com
deficiências relativas à inclusão social e à coesão territorial que reduzem a prosperidade geral
das cidades e a qualidade de vida dos seus habitantes. Actualmente, a população que vive em
zonas com condições “precárias” representa 1/3 da população urbana mundial, número que
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tende a duplicar até 2050, principalmente, nas áreas urbanas das regiões emergentes (UN‐
Habitat, 2003). O rápido crescimento urbano, a insegurança das políticas de habitação e de
gestão urbana e outras instabilidades, como a limitação de recursos no planeta, as alterações
climáticas ou as crises económicas, tornam urgente focar a atenção nas necessidades das
populações localizadas nos centros urbanos destes países. Como refere Newirth,“estes lugares
são as cidades de amanhã” (Neuwirth, 2005).
O desafio consiste em garantir que estas novas cidades em expansão continuem habitáveis,
geríveis e mais sustentáveis. Uma maior taxa de urbanização implica uma maior “segurança
urbana”, entendida como acesso equitativo a bens e serviços, desenvolvimento territorial
ordenado, uso racional dos recursos naturais e, essencialmente, uma convivência pacífica e
cívica dos seus habitantes, permitindo prevenir e mitigar os diferentes tipos de vulnerabilidades
e ameaças.
Mediante este panorama e tendo como referência e caso de estudo, o contexto histórico do
fenómeno da expansão da cidade de Medellín e os processos antrópicos que se fixaram no
bairro Moravia, elabora‐se uma avaliação do impacto que o Plano Parcial de Melhoramento
Integral de Moravia (PPMIM), ocorrido entre 2004‐2011, teve no território e, em especial, no
capital social da comunidade, pois assenta num discurso de sustentabilidade e no
fortalecimento das capacidades dos diferentes actores e da construção dos laços de
associativismo e de confiança mútua.
A questão principal que se coloca é quais são as estratégias de desenho urbano toponímicas a
ter em conta, de forma a que estes incidam e fortaleçam as várias dimensões do capital social
das comunidades de baixa renda e permitindo, desta forma, responder aos critérios de um
desenvolvimento local e sustentável?
2

METODOLOGIA

Para tal, elabora‐se um estudo comparativo entre a condição inicial e a actual do território.
Reunimos informação recolhida em documentos, dados quantitativos e qualitativos, que
permitem fazer uma contextualização do território, assim como os documentos técnicos de
suporte ao programa de requalificação urbanística.
Paralelamente à recolha de fontes documentais, desenvolveu‐se uma série de inquéritos, tanto
ao nível das instituições responsáveis pelo plano de requalificação, como ao nível da
comunidade e das organizações sociais existentes. Os dados recolhidos tratam de compreender
as estratégias de desenho urbano adoptadas e o impacto geral ao nível comportamental das
pessoas e, em especial, ao nível do capital social e do funcionamento das organizações sociais,
permitindo compreender a influência e a importância do desenho urbano na regeneração de
comunidades de baixa renda.
3
3.1

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL
Tensões e oportunidades dos assentamentos espontâneos

Os assentamentos espontâneos surgem porque se procura resolver, por meio de mecanismos
de autogestão e autoconstrução, o problema da acessibilidade à cidade e, em particular, do
direito à habitação. Existem duas visões distintas sobre esta problemática: uma assente num
discurso de segregação e estigmatização que provém da cidade consolidada e das classes sociais
com mais recursos, e uma outra, que procura fazer o levantamento de defeitos e virtudes desses
assentamentos humanos. Estudos recentes reconhecem que estas áreas fazem parte integrante
do tecido urbano e que têm atributos que merecem ser valorizados (UN‐Habitat, 2003; Roy,
2005; Neuwirth, 2005; Harvard Design Magazine, 2008; Hernandez et al., 2010; Varley, 2013).
Nomeadamente:
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Aspectos físicos: morfologia labiríntica, escala pedestre, adaptação à topografia, processo
construtivo incremental, reciclagem de materiais
Aspectos sociais: população jovem, diversidade cultural, espírito empreendedor, criativo e
resiliente, sentido de comunidade, solidariedade, entre‐ajuda e espontaneidade.

O paradigma dos actuais programas de melhoramento integral de bairros (PMIB) defende que a
solução passa pela requalificação gradual das zonas consideradas “precárias”, com o objectivo
criar territórios híbridos, consolidados e com identidade (UN‐Habitat, 2003; Andavarapu et al.,
2013). Aposta‐se numa abordagem integrada, apoiada em fortes programas de
desenvolvimento e em estreita cooperação entre diferentes entidades.
Desde 2004, em Medellín, tem surgido uma nova forma de fazer cidade, através de um modelo
de intervenção denominado “Urbanismo Social”, que abrange diversos temas como política,
dimensão social, território e urbanismo. Expressa a necessidade de superar obstáculos como
exclusão, desigualdade, violência, falta de crescimento económico sustentável e fraca
governabilidade democrática, reconhecendo a necessidade de abordagens mais inclusivas. Para
tal, é a partir da transformação física, da intervenção social, da gestão institucional, da
participação comunitária e da educação e da cultura, que se procura promover um
desenvolvimento urbano equitativo (Alcaldia de Medellín, 2004).
3.2

Conceito de capital social e sua relação com o ambiente urbano

No final dos anos 80, o capital social começou a ter grande destaque entre pesquisadores,
ocupando desde então, um lugar importante nas ciências sociais. Sintetizando, como refere Lin:
“não é o que você sabe, mas sim quem se conhece”. (Lin, 1999) Refere‐se ao conjunto de
recursos inerentes às relações de confiança e cooperação entre as pessoas. A amplitude desta
definição permite‐nos usar o termo como um novo substituto para “virtude cívica, coesão social,
solidariedade social ou capacidade de acção colectiva ou qualquer outro atributo para uma
comunidade éticamente valiosa” (Briggs, 1998).
Três grandes correntes usam o termo capital social: sociológica, antropológica e a
integracionista. Para todas, o conceito relaciona‐se com aspectos da estrutura social que
possibilitam uma acção social:
 Vertente estrutural/sociológica: conjunto de recursos disponíveis, derivados da participação
em redes sociais horizontais. Apesar de partir inicialmente de um atributo individual, o
capital social é essencialmente um atributo colectivo, pressupondo a variável confiança, que
facilita a relação entre as pessoas e o intercâmbio de acções. Sustenta‐se numa rede estável
de relações inter‐pessoais (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988).
 Vertente antropológica/cultural: de carácter mais subjective, entende que todos os seres
humanos têm uma predisposição natural para se relacionarem, se associarem e
cooperarem, partilhando valores e atitudes que condicionam as relações sociais (Fukuyama,
1999). Kliksberg sugere que o capital social e a cultura são agentes activos para o
desenvolvimento económico e social, constituindo uma proposta viável que produz
resultados efectivos (Kliksberg, 1999).
 Vertente integracionista: através de Putman, o capital social torna‐se tópico central no
debate nas ciências sociais e políticas que o vê como um atributo pessoal e cognitivo que se
eleva, posteriormente, a um envolvimento participativo e cívico (Putman et alt, 1993). O
capital social é visto como um bem público que pode ser criado e fomentado a partir de
actividades sociais e institucionais, enfantizando o papel das instituições, das políticas e das
normas sociais para moldar o comportamento humano (Arriagada et al., 2004, Arriagada,
2006, Kliksberg, 1999, Sen, 1998).
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De acordo com Woolcock (2001), o conceito de capital social apresenta duas dimensões,
cognitiva e estrutural e assenta em três níveis: individual (bonding), comunitário (bridging) e da
sociedade (linking):
 Bonding: referente às relações mais próximas conectando grupos definidos por um elevado
grau de homogeneidade, como família e relações de vizinhança, eficazes na manutenção da
solidariedade e da integração social, no desenvolvimento de reciprocidade e confiança, na
proximidade emocional, apoio social e ajuda. É o mais evidente em comunidades de baixa
renda, pois estas ao não terem acesso a serviços e instituições oficiais para satisfazer as suas
necessidades, dependem das suas relações pessoais para sobreviverem (Narayan et al.,
2000; Carpenter, et al., 2004; Matous, 2010).
 Bridging: mais voltado para o exterior, refere‐se às relações com amigos distantes,
associados e colegas, criando pontes entre diferentes grupos, independente dos diversos
atributos sociais. Esta abertura permite gerar identidades mais amplas e formas gerais de
reciprocidade, assim como a um maior número de recursos, informações e oportunidades
disponíveis nos diferentes grupos (Putman et alt, 1993).
 Linking: referente às relações entre grupos com diferentes estatutos sociais e onde se
consegue aceder à hierarquia do poder, possibilitando o acesso a recursos‐chave das
instituições formais fora da comunidade, como apoio financeiro e técnico, capacitação e
maior acesso aos processos de tomada de decisões formais. Enquanto que o bonding e o
bridging se referem a relações de tipo horizontal, o linking remete para uma dimensão
vertical (Woolcock, 2001).
O conceito actual de desenho urbano, entendido como a “construção de lugares para as
pessoas”, indica que o espaço urbano não tem uma influência directa sobre a qualidade,
conteúdo e intensidade de contactos sociais, porém, pode promover as possibilidades de
encontro e convivência entre pessoas, funcionando como ponto de partida para múltiplas redes
sociais se desenvolverem (Carmona, 2003, Gehl, 1961). Os conceitos‐chave através do qual o
desenho urbano pode facilitar e permitir que o capital social possa evoluir consistem em
projectar de forma a reter as pessoas nos lugares por mais tempo a fim de meios de interacção
repetida (Moobela et al., 2007).

Figura 1: Atributos físicos que contribuem para capital social, elaboração própria a partir de Moobela et al., 2007)

Ao nível do desenho urbano, podem ser identificados quatro grandes atributos que promovem
capital social:
 Conectividade: estrutura movimento, uso misto, instalações locais.
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Segurança: a propriedade, a vigilância natural, acesso e trilhas.
Identidade/carácter: contexto, o espaço público, personalização.
Diversidade: necessidades ciclo de vida, usos mistos, diversidade sociocultural.

4

PLANO PARCIAL DE MELHORAMENTO INTEGRAL DE MORAVIA (PPMIM)

4.1

Enquadramento

O PPMIM é uma iniciativa do governo municipal, inserida na alínea 3 do Plano Estratégico de
2004‐2007 e visa a requalificação do bairro de Moravia com 42, 7 hectares, conhecido por ter
crescido em cima da antiga lixeira de Medellín. É composto por uma visão multidimencional,
tendo como objectivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos assentamentos
espontâneos, promover o desenvolvimento sustentável por meio da requalificação urbana e da
recuperação das condições ambientais, socioculturais e económicas. Conta, entre outros, com
o apoio técnico da Universidade Naciocional da Colombia (CEHAP). Parte também do
reconhecimento das capacidades dos diferentes actores e no fortalecimento e construção dos
laços de associativismo e de confiança mútua que permitem afiançar capital social. Para tal,
desenvolve‐se através da participação e do envolvimento da comunidade local na tomada de
decisões conjuntas a respeito dos diferentes temas que o abrangem (Alcadia de Medellin, 2006).
Como um arquêtipo de muitos assentamentos espontâneos do mundo, Moravia surge em
meados dos anos 50, principalmente devido ao êxodo rural e aos problemas de violência que se
foram acentuando no país. Embora localizado muito perto de infraestruturas de carácter
metropolitano e regional, o território encontra‐se desarticulado e desconectado da malha
urbana da cidade devido à extrema densidade populacional (45mil habitantes, correspondendo
a um índice de espaço público de 0,15m2/hab), à sua morfologia compacta e labiríntica, aos
graves problemas ambientais e sociais e, por ser ocupado por habitação precária de carácter
popular, ao redor do qual, se aglutinam várias formas de uso e apropriação espacial. À data da
introdução do PPMIM, é notório a exaustão e deterioração do ambiente natural e social.
Apesar dos conflitos sociais que derivam da carência de espaço público verifica‐se a existência
de um legado histórico e social, onde são visíveis elementos de redes sociais bonding e inícios
de redes bridging que surgiram de forma a ganhar voz pela luta ao direito à habitat. Reconhece‐
se a existência de elementos físicos e sociais que conferem uma imagem e uma significação
simbólica para os seus moradores e, quando valorizados à escala da cidade.
4.2

Estratégias de desenho urbano e impacto geral

A maioria da intervenção física é implementada entre 2006‐2011 e é constituída por estratégias
toponímicas praticadas em intervenções de requalificação de assentamentos espontâneos, que
consistem em:
 Rever o sistema de acessibilidades e mobilidade (interior/exterior do bairro),
hierarquizando e organizando as vias, assim como promover a mobilidade reduzida, com
passeios pedonais e ciclovia.
 Criar um limite urbano dinâmico com passeio pedonal e usos mistos de forma a ampliar a
mobilidade social
 Criar um sistema de centralidades públicas com equipamentos sociais, praças e pracetas
com diversas actividades educacionais e lúdicas e de entidades de paisagem que visam
ampliar as zonas verdes,
 Rever o tema da habitação e da habitalidade, requalificando e legalizando o edificado
existente e realojando em habitação vertifical as famílias localizadas em zonas de elevado
risco ambiental ou em sectores onde é necessário libertar espaço urbano.
 Fortalecer as actividades produtivas e comerciais de forma a criar emprego e a dinamizar o
bairro e a sua envolvente.
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Figure 2: PPMIM executado, elaboração própria a partir de Alcadia de Medellín, 2006

Pelos resultados de Moravia, comprova‐se que o novo paradigma dos PMIBs abrange um misto
de requalificação e de renovação urbana, criando uma hibridização das áreas de gênese auto‐
construída.
Em Moravia, pelos resultados dos inquéritos do Processo de Revisão e Ajuste, o impacto geral é
muito positivo sendo que os projectos que tiveram mais impacto dizem respeito ao sistema de
centralidades públicas pois, vieram aumentar o índice de espaço público para 0,47 m2/hab, e
por estarem associados a um forte programa de desenvolvimento sociocultural. Os espaços
públicos, ao permitir a existência de lugares de encontro para socialização e para
desenvolvimento de actividades diversas, são agora um produto social, de convivência e
partilha. Actuam também como um local adequado para a mobilização em pé de igualdade, o
que leva, entre outros, a um discurso aberto e sem conflitos maiores e a uma maior coesão e
inclusão social. Apesar de continuar a existir uma identidade muito marcada, própria de culturas
de comunidades de baixa renda com uma forte domesticação do espaço público, os seus
comportamentos sociais demonstram ser mais cívicos, e desta forma, o sistema de centralidades
públicas funciona como o centro nevrálgico da comunidade, estimula o relacionamento social
com os lugares colectivos que compartilham, reflectindo‐se na forma como são usados,
apreciados e mantidos.
Relativamente aos serviços sociais prestados pelos equipamentos, e em especial pelo Centro de
Desenvolvimento e Cultural de Moravia (CDCM), sua diversidade de programação e utilização
pública centrada na recuperação da memória histórica, na educação e na cultura cívica,
comprova que operações de requalificação urbanística aliadas ao tema da educação e da
cultura, fazem com que a transformação sociocultural ocorra de forma mais eficaz: as
estatísticas demonstram que houve um considerável aumento do índice de desenvolvimento
humano (IDH) desde 2004 a 2013 (Confenalco Antioquia, 2012). Conforme Kliksberg e Sen
referem, é através do acesso a bens essenciais, educação e cultura que o desenvolvimento passa
a ser um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam (Sen, 1998; 1999).
O PPMIM veio também restaurar a segurança urbana e o controle territorial por parte do Estado,
onde é visível uma vida de bairro dia e noite. A diversidade de usos mistos em torno de
corredores pedonais, ajudam a promover os encontros espontâneos e o dinamismo comercial,
permitindo uma maior mobilidade e diversidade sociocultural, onde se misturam novos
diálogos, conhecimentos e onde se desbloqueiam preconceitos e estigmas sociais em relação ao
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próximo. O território requalificado veio fornecer uma gama de benefícios e oportunidades
associados ao direito à cidade e, se aliado a estratégias proactivas de desenvolvimento local,
poderão, inclusivamente, projectar no futuro, o bairro a nível internacional, como através da
introdução de estratégias de negócio ligadas ao turismo local e sustentável, entre outros.
Porém, houve estratégias que não foram implementadas de acordo com os acordos pré‐
estabelecidos e, desta forma, ficaram aquém de obterem o impacto esperado: a estratégia de
habitação e habitabilidade, o apoio psicossocial no processo de realojamento e o programa de
desenvolvimento económico. Relativamente à estratégia de realojamento, importa mencionar
que a grande percentagem da população a reassentar foi localizada fora da envolvente do
bairro, no Macroprojecto habitacional Ciudadela Nuevo Occidente. Apesar da nova solução
habitacional ser mais cómoda, estável e livre de contaminação ambiental, no geral, nos
primeiros anos, não traz maior qualidade de vida às comunidades reassentadas. Por estarem
longe de todas as facilidades de serviços que tinham no local de origem, faz não se integrarem
ao novo lar, por motivos de tipologia arquitectónica, por falta de equipamentos e serviços, mas
também por falta de condições económicas e das suas redes sociais. A apropriação ao novo
habitat vai sendo feita de forma lenta e gradual. As famílias vão‐se organizando lentamente, a
fim de se reconhecerem e começarem a criar um novo tecido social e conformar novos
imaginários a partir das novas edificações, criando um novo um sentido e significado ao
território. É compreensível que o desenho urbano neste tipo de territórios deva contemplar a
estratégia do realojamento por edifícios em altura, portanto, é fundamental considerar as
características psicossociais e económicas das famílias a transladar, a localização, a configuração
da tipologia habitacional e o número de pisos. Porém, esta estratégia deverá incluir uma equipa
também ela multidisciplinar, eficaz e integrada para acompanhar o processo de realojamento e
de adaptação destas comunidades ao novo habitat. Importa ter em conta as demandas,
aspirações, angústias, as necessidades dos habitantes a realojar e contar com a efectiva
participação destas para realmente se construir cidade. São fundamentais o apoio da assistência
social e a capacitação, antes, durante e após o realojamento e com base nas premissas iniciais,
no que foi ou não executado, nos resultados obtidos e compreendendo ainda o que falta fazer,
são necessários novas estratégias e acções para dar continuidade ao processo de
desenvolvimento local da comunidade de Moravia (localizada na área de intervenção ou fora
dela).
4.3

Impacto ao nível do capital social

Outra forma de avaliar o impacto que o PPMIM teve na transformação social da comunidade
pode ser medido através do capital social. Foram efectuados inquéritos à comunidade de
Moravia, para avaliar as dimensões estrutural e cognitiva deste recurso e dos diversos tipos de
redes sociais horizontais e verticais, ou seja, sua participação cívica e política. Pela análise dos
resultados obtidos, podemos concluir que o capital social existente em Moravia continua a ser
marcado por alguma heterogeneidade. A grande maioria das variáveis tiveram um resultado
muito positivo, como: convivência, segurança, solidariedade, cooperação, entreajuda,
organização social, sentimento de identidade e pertença, participação cívica e política, porém
existem duas variáveis que ainda têm valores médio‐baixos e que comprometem o capital social
na sua generalidade: o nível de confiança e o índice de capacitação.
Relativamente à confiança, e comparativamente a antes do PPMIM, a grande maioria das
pessoas é desconfiada em relação aos diversos tipos de grupos, mesmo daqueles que lhes são
próximos. A desconfiança pode ser explicada pelo facto do plano de requalificação ter trazido
uma maior abertura do território, novas dinâmicas territoriais e sociais, novos mercados
imobiliários, ou seja maiores incertezas e enfraquecendo, desta forma, a confiança em relação
ao próximo. O mesmo acontece em relação a pessoas de grupos ou instituições diferentes, como
políticos, justiça e polícia. No geral, mesmo participando na vida pública, cívica e política através

2483

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

de eventos e diversos tipos de actividades, como voluntariado, acção colectiva, participação
cívica e política através dos pressupostos participativos, a comunidade de Moravia é
relativamente céptica à honestidade, à transparência das intenções e capacidade de resposta
do Estado. Tal pode ser justificado por dois factores: pela longa indiferença do Estado perante
este território e pela história recente do processo participativo em que nem todos os acordos
de bairro assinados terem sido cumpridos pela municipalidade.
O outro aspecto é o nível de capacitação que demonstra que, apesar dos esforços do CDCM, das
escolas e das organizações sociais existentes, a percentagem em relação ao universo
populacional do bairro que obteve formação é ainda muito reduzida. Existe uma falta de
motivação, eventualmente devido às características psicossociais desta população, que deverá
ser contrariada, através de estratégias de incentivação. As actividades nos espaços públicos, nas
zonas verdes e nos equipamentos sociais permitirão gerar oportunidades para a construção de
redes sociais de qualidade onde os actores participantes querem ser membros e trabalhar para
um bem comum, e a seu devido tempo, estes terão a necessidade de ter algum conhecimento
específico e recorrer à capacitação, para seu próprio empowerment e desenvolvimento
individual.
Relativamente aos outros dois tipos de redes, bridging e linking, apesar de previamente, já
existirem redes bridging, com a introdução do PPMIM, em oito anos, o número de associações
sociais duplicou. Enquanto que as organizações pré‐existentes surgiram de forma espontânea,
muitas vezes sem condições para desenvolver acções de forma estruturada, as novas criadas
foram, em muito, impulsionadas pelas instituições públicas e pelo PPMIM.
Relativamente aos atributos positivos, é de mencionar a vivência dos valores pessoais no seio
dos grupos associativos, representados na boa convivência, no respeito e na disposição em
superar qualquer tipo de adversidade, assim como, o compromisso dos participantes. As
organizações sociais têm um bom conhecimento do território e um bom relacionamento com a
comunidade, o que ajuda o espírito de solidariedade e de integração de todos no trabalho a
desenvolver. É também importante mencionar o trabalho desenvolvido no fortalecimento dos
géneros, nomeadamente o feminino, pois pela sua natureza, as mulheres tem capacidades mais
gregárias. Ao nível das capacidades das organizações e da sua acção colectiva, apesar de certas
debilidades, existe um capital humano que é valorizado pela liderança das organizações, e uma
experiência no trabalho comunitário, que é reconhecido e respeitado tanto pela maioria da
comunidade, como pelos actores institucionais e privados que também desenvolvem projectos
no bairro.
Relativamente aos atributos mais débeis, mencionam‐se aspectos que têm ainda de ser
trabalhados: é necessário mais capacitação e especialização profissional como capacitações
tecnológicas, de organização, a fim de adquirirem certificações académicas e estarem mais
facilmente inseridas no mercado de trabalho, com confiança e posicionamento. É necessário
providenciar mais apoio logístico e técnico ao nível dos recursos materiais e financeiros,
infraestruturas e equipamentos técnicos, que têm a finalidade de permitir que estas possam
desenvolver com mais qualidade o seu trabalho. Importa que estas tenham forma de garantirem
uma maior sustentabilidade económica, que pode ocorrer, tanto pela prestação e comércio dos
seus serviços, como pela ajuda na procura de apoios e recursos institucionais. Neste sentido,
uma vez mais, é necessário adquirirem mais capacidades na formulação de projectos, rentáveis
e eficazes, ganharem mais confiança e responsabilidade. Tal permitirá encontrar soluções para
as suas dificuldades económicas, melhorando a viabilidade de execução dos seus projetos. O
empowerment e o fortalecimento do tecido social e, por conseguinte, o desenvolvimento,
acabam por funcionar como uma espiral em ascensão. Por fim, importa trabalhar mais o diálogo
entre redes horizontais e com as instituições verticais, quebrando, desta forma, um certo
clientelismo e algumas práticas existentes de centralização de poder.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados físicos e sociais do PMIB provam que o discurso que integre o reconhecimento, a
participação da sociedade civil e o fortalecimento das suas capacidades, são recursos
estratégicos para a transformação social eficaz das comunidades de baixa renda. O desenho
urbano, visto como um processo multidisciplinar e como uma “construção de lugares” vem
potenciar a construção de capital social, sobretudo através da criação de um sistema de
centralidades públicas aliada à estratégia de valorização sociocultural, visando, entre outros,
recuperar a memória histórica pré‐existente, fortalecer a capacitação e valorizar a diversidade
cultural geral. Em Moravia, o PPMIM vem provocar um processo de “re‐auto‐identificação”,
vinculado a um sentimento de pertença, de fruição e preservação do território requalificado,
aumentando o sentimento de cidadania solidária, civicamente activa e, inclusive, uma
consciência ecológica à sua envolvência.
Porém, os PMIBs precisam de ter presentes o seu fundamento ético, para não serem engolidos
por uma lógica de competição capitalista, onde existem perigos de desenvolvimento
especulativo e gentrificação, já evidentes em Moravia, onde as novas dinâmicas territoriais e
sociais vieram enfraquecer o nível de confiança geral e as redes sociais bonding. Para alterar
este fenómeno, importa continuar a desenvolver estratégias para estimular a criação de capital
social. Dado que já existe as infraestruturas físico‐ambientais e sociais, importa dar continuidade
à promoção de actividades e eventos, às acções de capacitação, de voluntariado, para além de
continuar a fornecer o suporte para fomentar o desenvolvimento económico e criar redes
produtivas. Estas diversas acções permitirão criar maior confiança e reciprocidade, aumentando
as sociabilidades, o envolvimento e a participação. Paralelamente, contribuirão para estimular
o interesse por se autodesenvolverem, aumentando gradualmente a sua qualidade de vida e de
suas gerações futuras. Ao nível do funcionamento das redes bridging e linking, cabe às
organizações sociais continuarem a querer capacitar‐se, a fim de desenvolverem as suas
actividades em benefício da comunidade. Desta forma, adquirem mais credibilidade por terem
mais capacidade técnica, conseguindo angariar apoios das instituições a quem possam recorrer.
Já a um nível mais institucional, as políticas urbanas devem continuar a aliar, o capital social e a
cultura, como ferramenta de desenvolvimento e inclusão social, porque “a mobilização cultural
pode ser de grande relevância, (...) uma vez que as práticas sistemáticas em actividades culturais
fomentam hábitos de disciplina, culto pelo trabalho e pela cooperação” (Kliksberg, 1999).
Ao nível do território e da cidade, importa lembrar toda a carga positiva que, a singularidade
deste tipo de territórios transporta para o nosso imaginário quando pensamos na cidade
tradicional e, como será o mundo que imaginamos, para as gerações futuras. Os PMIBs têm o
poder de criar “novas aldeias urbanas”, ou seja, territórios híbridos ou conjuntos de bairros
autónomos e autosuficientes que integram o melhor da vida urbana e rural, onde se vive em
comunidade de forma harmoniosa e simbiótica. Ou seja, pode ser um dos paradigmas de como
viver de forma mais sustentável nas cidades no séc. XXI, e, no caso das áreas de génese
espontânea, em como transformá‐las em territórios mais sustentáveis e integrados à malha
urbana da cidade (Gill, 1997; Madanipour, 2001).
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ABSTRACT: This paper aims to present ideas about the production of social housing in Brazilian
rural areas, organized by housing cooperatives under the Rural Housing Program (PNHR –
Programa Nacional de Habitação Rural), part of the Minha Casa, Minha Vida Program ‐ PMCMV
, ongoing since 2009 in Brazil. There are a significant academic produccion about the PMCMV,
but focuses on urban housing production, with very few studies about the consequences of
PNHR. We begin from the main criticisms of the existing urban housing policies in the country,
and the most striking differences in relation to rural production will lead to analysis of the
internal organization and productivity of a housing cooperative in the south of Brasil, which has
been highlighted by the PNHR. Is intended to reflect if the PMCMV collaborates with the
development of experiences of cooperative housing production; and the intrinsic relationship of
cooperative production by building more sustainable experiences in the Brazilian countryside.
Keywords: rural housing; family farm; housing public politics.
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar reflexões acerca da produção de
habitação social rural no Brasil, organizada por cooperativas habitacionais no âmbito do
Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, parte do programa federal Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV, em curso desde 2009 no Brasil. A produção acadêmica de cunho crítico sobre o
PMCMV é significativa, porém, concentra‐se na observação do Programa Nacional de Habitação
Urbana ‐ PNHU, com pouquíssimos estudos a respeito dos desdobramentos do PNHR. Parte‐se
aqui das principais críticas às políticas habitacionais urbanas vigentes no país, e as diferenças
mais marcantes em relação à produção rural levarão à análise da organização interna e
produtividade de uma cooperativa habitacional do sul do país, que se tem destacado junto ao
PNHR. Pretende‐se refletir até que ponto o PMCMV colabora com o desenvolvimento de
experiências de produção cooperada de habitações; e a relação intrínseca da produção
cooperada com a construção de experiências mais sustentáveis no campo brasileiro.
Palavras‐chave: habitação rural; agricultura familiar; políticas públicas para habitação.
1
1.1

INTRODUÇÃO
A noção de espaço e população rural

As atuais delimitações dos espaços rurais são alvo de grande polêmica, e consequentemente
também o são as definições quantitativas das populações que vivem nestes espaços. No Brasil,
o espaço rural é delimitado a partir do que está fora do perímetro urbano, ou seja, é delimitado
a partir do negativo da cidade. Isso ocorre pois o único critério utilizado atualmente para a
definição dos perímetros urbanos dos municípios são as designações administrativas, que não
levam em consideração aspectos importantes como ocupação da população economicamente
ativa e a densidade demográfica (VALADARES, 2014). Observando estes e outros aspectos, Veiga
realizou uma simulação que indica que o Brasil essencialmente rural é formado por 80% dos
municípios, nos quais residem 30% dos habitantes (2002, p. 34), apontando forte contraposição
ao Censo Demográfico da época (IBGE, 2000), que indicava população rural de apenas 18%.
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Veiga sugere uma provocação a este respeito, denominando esta grande maioria de municípios
brasileiros de “Cidades Imaginárias”.
Também Ricardo Abramovay (2003) posiciona‐se da mesma forma que Veiga: “(...) a população
rural não se compõe de um conjunto de remanescentes, cujo destino histórico é a desaparição.
Quase um terço dos brasileiros, mais de cinquenta milhões de pessoas, vivem em regiões que
podem ser definidas como rurais” (ABRAMOVAY, 2003, p. 12).
Por outro lado, conforme o prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira vem apontando em aulas, os
critérios de demarcação de espaços rurais e urbanos podem ser pouco significativos para a
produção científica e para as análises acadêmicas, dada sua inexatidão. Passariam a importar
mais os diferentes usos produtivos do espaço, seja de produção agrícola, industrial, etc.
1.2

Políticas habitacionais no campo e na cidade

As políticas habitacionais voltadas aos pequenos produtores foram pouco significativas em
âmbito nacional até 2003. Como afirma Cecília Graziano da Silva em recente pesquisa, “é
possível observar que desde a Constituição de 1934, em que se afirma que ‘procurar‐se‐á fixar
o homem no campo’, passando pela lei de 1964, na qual ‘o governo formulará a política nacional
de habitação, dando prioridade’, entre outros itens, ‘à habitação rural’, somente em 1991 uma
lei específica para a habitação rural é criada. Mesmo com esse aparato legal, a habitação rural
para famílias de baixa renda no Brasil vinha sendo executada, até 2003, apenas no âmbito da
Política Nacional de Reforma Agrária, via concessão de créditos no INCRA (...)” (SILVA, 2014, p.
85).
Portanto, é apenas no ano de 2003 que é dado início o Programa de Nacional de Habitação
Rural – PNHR, com quatro linhas de crédito: (1) PSH, (2) Carta de Crédito – FGTS Operações
Coletivas a Fundo Perdido, (3) Carta de Crédito – FGTS Operações Coletiva Financiamento e (4)
Crédito Solidário (SILVA, 2014, p. 88). Baseado na experiência gaúcha anterior de habitação rural
do governo de Olívio Dutra, no âmbito nacional este programa apresentou diversos entraves,
principalmente de acesso aos produtores de menor poder aquisitivo, e também porque sua
formulação ainda trazia muitos elementos dos programas habitacionais urbanos (BOLTER,
2013). Em 2009 é criado o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV do Governo Federal, ao
qual o PNHR é incorporado como subprograma, hoje vigente, e que, segundo Bolter (2013), é
um dos programas mais importantes entre aqueles voltados para a agricultura familiar no país
na atualidade.
Segundo Ferreira (2012), o PMCMV foi lançado com o objetivo de aquecer a atividade da
construção civil, como resposta declarada à crise econômica global de 2009. Parte integrante do
PMCMV juntamente ao Plano Nacional de Habitação Urbana – PHNU, o Plano Nacional de
Habitação Rural – PNHR “tem a finalidade de subsidiar a aquisição ou reforma de moradia aos
agricultores familiares e trabalhadores rurais” (BRASIL, 2009). O atendimento da demanda é
feito sob forma coletiva de no mínimo 4 e no máximo 50 famílias, por intermédio de uma
entidade organizadora. A faixa de renda dos beneficiários que apresenta maior subsídio a fundo
perdido é a do Grupo 1 – G1, para as famílias com renda bruta anual até R$ 15.000,00, mas o
programa atende também aos Grupos 2 e 3 – G2 e G3, direcionado às famílias com renda bruta
anual até R$ 60.000,00, com financiamentos a baixas taxas de juros. Atualmente, o subsídio
oferecido ao G1 é de R$28.500,00. No formato inicial do programa não havia diferenciação de
valores de subsídio quanto à região do país; em recente portaria de dezembro de 2012 foi
concedido valor diferenciado para a região Norte, justificado pelas dificuldades de transporte
de materiais. Neste caso o custo da edificação para o G1 fica estabelecido em R$30.500,00.
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A produção acadêmica de cunho crítico sobre o PMCMV é significativa1. Porém, concentra‐se na
observação do PNHU, com pouquíssimos estudos2 a respeito dos desdobramentos do PNHR.
Uma das grandes críticas apontadas por Arantes (2009) quanto ao PMCMV é que este contraria
o Plano Nacional de Habitação – PlanHab do Ministério das Cidades, ignorando a discussão a
respeito da reforma urbana, bandeira histórica dos movimentos sociais urbanos: “o pacote
habitacional do governo Lula não foi feito para melhorar as cidades e resolver o problema da
moradia, mas para salvar o setor da construção” (ARANTES, 2009, p. 1). Na mesma direção,
Ferreira (2012) aponta o acesso à terra como o grande obstáculo para a solução da problemática
habitacional no Brasil. Segundo o autor, a situação torna‐se ainda mais dramática no âmbito das
políticas públicas, como no caso do programa federal: “(...) com a reduzida disponibilidade de
terras a baixo custo, a forte disponibilidade de recursos representada pelo PMCMV promoveu
dramático processo especulativo, que multiplicou sensivelmente o preço dos lotes bem
localizados. Com tal aumento do preço da terra e a falta de efetivação dos instrumentos do
Estatuto da Cidade, é inevitável a dificuldade em implementar a política habitacional para baixa
renda (...)” (FERREIRA, 2012 p. 49).
Deve‐se destacar aqui uma das diferenças mais marcantes entre os programas urbano e rural
do PMCMV: diferentemente do primeiro, o segundo não dá suporte à aquisição de terra, sendo
que o subsídio ou financiamento só pode ser aplicado na compra de materiais de construção e
contratação da mão de obra, e só podem acessá‐lo os produtores que sejam proprietários ou
que tenham algum tipo de direito de usufruto da terra3. Outra grande diferença está na própria
característica dispersa dos assentamentos humanos rurais, desinteressante para a indústria da
construção civil por inviabilizar a produção em escala. Relaciona‐se a isto uma terceira grande
diferença: o programa rural opera exclusivamente com a mediação de entidades organizadoras,
ao contrário do programa urbano, dominado pela produção sem demanda específica – e
totalmente voltada ao mercado – através da modalidade Construtoras. Estas diferenças
evidenciam que os programas têm formulações bastante distintas, e que, possivelmente, terão
resultados diferentes quanto à dinâmica espacial que engendram.
A baixa produção acadêmica sobre o PNHR justifica‐se quando observado o seu pequeno volume
de produção habitacional, se relacionado com a totalidade do PMCMV. Enquanto a meta física
do PMCMV é de 2 milhões de moradias (BRASIL, 2009), a meta do PNHR é de apenas 3% deste
total, 60.000 unidades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). Porém, é interessante relacionar este
dado ao déficit habitacional rural brasileiro, que, em 2010, era de 1.055.163 unidades,
correspondente a 15,2% do déficit total (IBGE, 2010). Estas características, assim como as
demais comparações com o programa urbano, fazem do PNHR um interessante objeto de
análise, que pode trazer contribuições a uma compreensão global do programa habitacional do
governo federal.
Junto ao PNHR, destaca‐se a produção habitacional intermediada por um tipo de entidade
organizadora, as cooperativas habitacionais.
2
2.1

COOPERAÇÃO NO PMCMV
Cooperativismo

Desde as suas origens, no século XIX, a prática cooperativa e o pensamento associativista
desenvolveram‐se como alternativas às práticas excludentes do capitalismo industrial nascente
(SANTOS, 2003, p. 29). A partir da análise da cooperativa de Rochdale, grupo fundador do
1

(FERREIRA, 2012), (RODRIGUES, 2013), (ARANTES, 2009), (MENDONÇA e COSTA, 2012).
(BOLTER, 2013)
3
Para os pequenos produtores que não são proprietários, o governo disponibiliza o Programa Nacional de Crédito
Fundiário, linha de crédito para financiamento da compra de terras em até R$80mil com baixos juros, sem subsídios
a fundo perdido.
2
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cooperativismo moderno, Singer (2003) aponta “que o modo de produção capitalista apresenta
brechas que podem ser aproveitadas para organizar as atividades econômicas por princípios
totalmente diferentes dos capitalistas”, e que “não é necessário isolar‐se da economia
dominante capitalista para desenvolver formas socialistas de distribuição e, eventualmente, de
produção” (SINGER, 2003, p. 112). Os integrantes da cooperativa, ao mesmo tempo em que são
proprietários, são também trabalhadores; por isso, a finalidade básica não é maximizar os lucros,
mas garantir a quantidade e a qualidade dos trabalhos (SINGER, 2003, p. 71). Até hoje, as
cooperativas seguem sendo opções viáveis de atuação pois “estão organizadas de acordo com
princípios e estruturas não capitalistas e, ao mesmo tempo, operam em uma economia de
mercado” (SANTOS, 2003, p. 31).
As cooperativas habitacionais surgem no Brasil em 1964, junto com o BNH; porém, só iniciariam
de fato em 1966, quando é lançado o Programa das Cooperativas Habitacionais Operárias, que
regulamenta seu funcionamento (SILVA, 1992). Em seu relato sobre a experiência das
cooperativas no BNH, Silva pondera sobre sua função, que oscilava entre a atuação como
“microcentros de poder na reprodução e legitimação dos projeto político hegemônico”, e a
possibilidade de serem “revertid[a]s em instrumentos de luta na defesa dos interesses dos
cooperativados, na medida da ampliação de sua consciência social” (p. 117): “até certo ponto,
e guardados determinados limites, uma organização do tipo cooperativista é um espaço vazio,
ou seja, uma forma de organização que se presta a vários fins, podendo ser preenchida de
diversas maneiras” (SILVA, 1992, p. 69).
Para este estudo, foram analisados os dados de produção habitacional de uma cooperativa que
atua no sul do Brasil junto aos agricultores familiares, que será chamada aqui de Cooperativa, e
que tem se destacado pelos altos números de sua produção4. A Cooperativa existe desde 2001,
já tendo produzido mais de 41 mil moradias no campo do sul do Brasil, e hoje atua como
Entidade Organizadora junto ao PNHR/PMCMV.
2.2

Organização interna e produtividade

Hoje a Cooperativa atua em cerca de 320 municípios no sul do Brasil, em parceria com sindicatos
e associações da agricultura familiar; são 80 municípios no Paraná, 120 em Santa Catarina e 120
no Rio Grande do Sul.
Deve ser destacar a eficiência e racionalização dos procedimentos de organização interna da
Cooperativa. A menor unidade organizativa é o município, onde se localiza o coordenador
municipal, que é a conexão direta entre a cooperativa e os agricultores e geralmente é indicado
pelas sedes do sindicato ou cooperativa de crédito local. Estes coordenadores alimentam uma
plataforma online, disponibilizando na rede desde os dados pessoais de cada agricultor
interessado em construir sua casa – CPF, estado civil, renda, número de integrantes da família
etc. –, até as fotografias das etapas de obra sob gerenciamento da Cooperativa, assim como as
fotografias da obra finalizada. Esta plataforma permite a geração de diversos relatórios que
auxiliam, por exemplo, nas negociações junto aos órgãos federais para solicitação de mais
unidades para a demanda concreta. Além disso, permite o armazenamento de cópias digitais
dos documentos de todos os beneficiários, tornando as buscas de informação bastante ágeis. O
projeto arquitetônico da unidade habitacional é escolhido por cada família entre os 18 modelos
prontos, e no caso de reformas os desenhos são feitos individualmente pelos profissionais e
estagiários contratados. O acompanhamento das obras é feito por amostragem, devido ao
grande número de unidades sob sua gerência, e a forma de produção é de base doméstica: os
agricultores são fortemente incentivados a trabalharem na própria obra, em autoconstrução,
com a eventual contratação de um pedreiro.

4
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Atualmente a sede‐matriz da Cooperativa possui 35 funcionários contratados, entre eles:
contador e equipe, administração, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, assessores
jurídicos e jornalistas. Já nas 3 filiais estaduais são 10 funcionários em cada: coordenador
estadual, arquitetos, assistente social, secretária, analista e estagiários de engenharia ou
arquitetura. Todos os funcionários são contratados formalmente e recebem o piso salarial da
categoria. A receita da Cooperativa é obtida através da taxa de associação, equivalente a um
salario mínimo, paga pelo cooperado uma única vez ao ingressar na organização.
A contar desde sua fundação, a média anual de produção da Cooperativa é de 3 mil unidades
habitacionais, uma média alta se comparada a outras entidades populares. Inclusive, desde o
início do PMCMV há um aumento crescente na produção da entidade, conforme aponta a tabela
1:
2001 até 2009 2010
‐
‐
‐

PR
SC
RS
total

31.029

2011

2012

2013

257
207
194

552
967
679

942
872
1192

1848
1753
996

658

2198

3006

4597

total

41.488

Tabela 1: unidades habitacionais produzidas por mediação da COOPERATIVA. Fonte: COOPERATIVA (2013) e HABIS
(2011).

3

CONCLUSÕES

Apesar de ainda recente, já é possível realizar análises parciais da produção de habitações rurais
vinculadas ao PMCMV, com vistas a compreensão da sua dinâmica.
Se o PMCMV nas áreas urbanas tem sucitado críticas por privilegiar o desenvolvimento
econômico do setor da construção civil, o PNHR, devido às particularidades de sua estrutura de
funcionamento, deveria incentivar formas mais interessantes de produção. Até mesmo por sua
“invisibilidade” no que se refere à mobilização de recursos públicos, que não chega a 1% do
montante mobilizado pelo programa urbano, poderia‐se dizer que o PNHR é potencialmente um
território livre, para experimentação de novas formas de produção habitacional, para avanço
nas experiências de cooperação e aperfeiçoamento de relações de produção associativas.
Avançando nesta hipótese, algo a se abservar a este respeito é a limitação imposta pelas regras
do financiamento, segundo a qual apenas 15% do valor pode ser aplicado na contratação de
mão‐de‐obra, e que acaba impondo a utilização do modo de produção doméstico5, a
autoconstrução. Isto poderia ser entendido como uma brecha para a produção cooperada, com
um retorno quase bucólico ao mutirão rural?
Porém, tendo em vista a dinâmica observada na produção das habitações pela cooperativa, é
cada vez menos provável que haja uma intenção de tirar partido uma brecha dentro dos poros
do capitalismo, como Singer nos sugere. Quanto à autoconstrução, deve‐se investigar até que
ponto não se trata de apenas um triste caso correlato da superexploração do trabalhador
assalariado urbano, que da mesma forma não tem outra saída a não ser a autoconstrução; em
tempos de uma nunca antes vista abundância de recursos para a produção habitacional como é
o PMCMV, até mesmo para o meio rural, pode‐se considerar aceitável o modo de produção
doméstico como regra?
Quanto à produtividade, como manter e alimentar as relações de produção cooperadas junto
com a necessidade de mostrar os números para mater a máquina de uma cooperativa desta
escala? Novamente pode‐se esboçar um paralelo entre o rural e o urbano, desta vez em relação
ao objetivo final: o privilégio do ciclo de reprodução do capital. No caso rural, as cooperativas
5

Conforme trabalhado por Jaramillo (2006).
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que têm atuado como entidades organizadoras devem ser eficientes operadoras do mecanismo,
mas em nenhum momento são incentivadas a recuperar as relações de cooperação na
produção.
E, inexoravelmente, quando se perdem as relações de cooperação, afasta‐se ainda mais da
possibilidade de construção de um ambiente sustentável. Não apenas pela impossibilidade de
se contemplar a sustentabilidade ambiental, o que requereria a observação dos princípios do
baixo impacto ambiental – adequação regional e climática, por exemplo. Mas também por estar
ignorando a própria sustentabilidade social, já que as relações que se constróem neste processo
se dedicam apenas a reproduzir o ciclo de reprodução do capital.
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ABSTRACT: Improve the quality of temporary facilities for construction sites is important both in
terms of habitability; and in terms of durability in the assembly, disassembly and reuse. This
research is embedded in the thematic project funded by the Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), which is entitled: Technologies for sustainable in the construction sites of social housing.
This paper aims to present the results of a survey about the main constraints for temporary
facilities design, in construction sites, in the São Paulo City. To this end, we analyze eight
construction sites, and some aspects of the suppliers of these facilities. The results showed that
there is typical requirements of these facilities, and the configuration turns according to the
phases of the works. We analyze other aspects: constraints of land, procedures for project,
typologies, costs and disposal.
Keywords: construction site, temporary facilities, sustainable construction.
RESUMO: Incrementar a qualidade das instalações provisórias para canteiros de obra é
importante tanto em termos de habitabilidade (por abrigarem atividades de permanência
prolongada); quanto em termos de durabilidade, na montagem, desmontagem e reutilização.
Esta pesquisa está inserida no projeto temático financiado pela Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), que se intitula: Tecnologias para canteiro de obras sustentável de habitação
de interesse social. O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de um levantamento
sobre as principais condicionantes de projeto para as instalações provisórias, típicas da cidade
de São Paulo. Para tanto, foram utilizadas oito obras como referência; além disso, foram
analisados alguns aspectos da cadeia produtiva dos fornecedores destas instalações. Os
resultados demonstraram que existe um programa de necessidades típico para as instalações
provisórias, e que a sua configuração se transforma em função das fases das obras. Outros
aspectos estudados foram: condicionantes dos terrenos, procedimentos para o projeto,
tipologias, custos e destinação final.
Palavras‐chave: canteiro de obras, instalações provisórias, construção sustentável.
1

INTRODUÇÃO

Segundo a NR‐18, um canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária, onde se
desenvolvem operações de apoio e de execução de uma obra. Birbojm e Souza (2002)
descrevem instalações provisórias como construções temporárias utilizadas para abrigar as
operações de apoio e execução da obra e que serão removidas do local após a sua utilização; e
que podem ser divididas entre internas e externas.
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As normas NR‐18 e NBR‐12284 explicitam as áreas obrigatórias de apoio, que devem dispor de,
no mínimo: instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha (caso haja
preparo de refeições), lavanderia, área de lazer e ambulatório (quando a frente de trabalho
possuir mais de 50 trabalhadores). Este artigo trata também como instalação provisória as áreas
de escritórios nas obras (não comtempladas nas normas supracitadas). Não é escopo deste
artigo listar parâmetros destas normas, e tampouco auditar as obras visitadas segundo estas
normas, mas caso alguma negligência em relação à NR‐18 fosse encontrada nos canteiros, estas
seriam citadas no presente artigo.
No levantamento realizado identificaram‐se as principais condicionantes de projeto para as
instalações provisórias, típicas da cidade de São Paulo. Entende‐se por condicionante de projeto,
as condições específicas encontradas nas obras visitadas com potencial para tornarem‐se
diretrizes de projeto: dimensões máximas, organização interna dos ambientes, identificação de
necessidades de ampliação, dentre outras.
Said e El‐Rayes (2013) destacam que canteiros de obras congestionados como os terrenos
urbanos, frequentemente, não tem espaço exterior suficiente para acomodar todas as
instalações provisórias, sendo necessária a utilização do interior dos edifícios.
Neste artigo optou‐se por identificar uma situação típica para, a partir daí, criar módulos, que
permitam a padronização dos sistemas construtivos e a customização instalações provisórias.
Este sistema pode permitir alguma customização, mas não a total liberdade de criação, conceito
discutido por Rocha (2011) – customização em massa.
Dias e Serra (2013) apresentam as principais tecnologias construtivas para instalações
provisórias e destacam a importância de que sejam sustentáveis não só sob ponto de vista
ambiental como social. Saurin e Formoso (2006) destacam que más condições de trabalho,
normalmente, também estão associadas aos desperdícios em termos de energia, água e
materiais. Wallbaum, et al. (2012), criam um sistema de 10 indicadores de sustentabilidade que
permitiram comparar as diferentes tecnologias para instalações provisórias, conclui que a
produção local e o uso de materiais de base biológica, como o bambu, impõem uma grande
vantagem sobre as demais tecnologias. As tecnologias mais tradicionais têm muito a
desenvolver, sobretudo em termos de padronização e flexibilidade.
Do ponto de vista ambiental, a não reutilização das instalações provisórias é inaceitável. Arslan
(2007) fala da importância da reutilização e montagem rápida de instalações provisórias,
embora referindo‐se a outro tipo de instalação provisória (casas construídas pós desastres), suas
observações são pertinentes aos canteiros de obras.
Enquanto as obras vão sendo executadas, o canteiro assume características e formas especiais,
caracterizado pelas diversas fases das obras. Observa‐se que durante as mudanças de fases, as
instalações provisórias, muitas vezes, são construídas, ampliadas e posteriormente demolidas,
gerando uma quantidade de entulho e desperdício de material e energia. Identificar estas fases
e quais as mudanças que ocorrem em cada uma delas, também foi objeto do estudo deste
artigo.
O levantamento realizado possibilitou, ainda, a identificação das possibilidades de se utilizar o
mínimo de áreas para constituição dos ambientes, evitando desperdício de espaço, que se
reflete em desperdício de material.
2

OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de um levantamento sobre as principais
condicionantes de projeto para as instalações provisórias, típicas da cidade de São Paulo.
Este levantamento subsidiou o desenvolvimento de um projeto de contêiner metálico para
instalações provisórias (não contido neste artigo).
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3

METODOLOGIA

Foram realizadas duas visitas a obras com caráter exploratório. A partir daí foi elaborado um
roteiro de visita aos canteiros de obras e para a realização de entrevistas.
Para realização das entrevistas e visitas de campo, foram selecionadas cinco grandes empresas
construtoras da cidade de São Paulo; cada uma delas indicou uma ou duas obras para serem
visitadas, conforme o tipo de instalação provisória utilizada. Por exemplo, uma das empresas
indicou duas obras para serem visitadas, pois uma era em aço e a outra em madeira; outra
empresa indicou três obras, pois possuía um sistema inovador que foi sendo melhorado,
progressivamente, obra a obra e as visitas mostravam esta evolução. Dessa forma foram
visitadas oito obras na cidade de São Paulo.
Foram entrevistados cinco responsáveis pelos canteiros de obras (em casos de visitar mais de
uma obra de uma mesma empresa, o responsável pelo canteiro era o mesmo engenheiro). Em
duas das entrevistas estavam presentes, também, representantes das empresas fornecedoras
das instalações provisórias.
Os principais tópicos levantados nestas visitas e entrevistas foram:
(1) Identificação da quantidade de trabalhadores por fase das instalações provisórias.
(2) Caracterização das instalações provisórias por tipologia construtiva
(3) Razão das escolhas das tipologias das instalações provisórias.
(4) Programa de necessidades
(5) Implantação das instalações provisórias no terreno.
(6) Procedimento para projeto do canteiro e responsável por este projeto.
(7) Destinação das instalações provisórias ao final da obra.
Optou‐se pela análise cruzada das informações obtidas em cada caso, objetivando encontrar os
pontos comuns, divergentes e que permitam generalizações. A análise cruzada das visitas foi
embasada no método de estudo de caso, conforme descrito em Yin (2005).
Paralelamente às visitas às obras, foram realizadas quatro visitas aos fabricantes de instalações
provisórias (um em madeira, dois em aço padrão comum e por último um fabricante de módulos
de aço de desempenho melhorado). Estas visitas tiveram um caráter exploratório. O
levantamento junto aos fabricantes, permitiu que identificássemos os principais fornecedores
de componentes para os fabricantes das instalações provisórias, informações importantes para
o desenvolvimento do projeto do módulo metálico em aço.
O mapeamento do setor vem sendo complementado por medições em campo que indicam os
desempenhos térmicos e acústicos das instalações de madeira e das instalações metálicas (os
estudos térmicos e acústicos não farão parte desse artigo).
4

RESULTADOS OBTIDOS NAS ENTREVISTAS E VISITAS ÀS OBRAS

As seguintes obras serão analisadas, conforme mostra a Tabela 1.
Reparar que a obra B1, da empresa B, tem uma área de terreno muito maior que as demais, por
tratar‐se do maior empreendimento da cidade de São Paulo no ano de 2013, ela está dividida
em 12 subempreendimentos, que tem inícios em tempos diferentes (as análises que seguem,
quanto a fases da obra, duração e funcionários, se referem a um subempreendimento apenas).
Cada subempreendimento tem uma instalação provisória própria.
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Tabela 1. Empresas construtoras e obras correspondentes estudadas nesta pesquisa.

Empresa
A (Cyrela)
B (Tecnisa)
C (CCDI)
D (PDG)
E (Even)

4.1

Obras
A1
A2
B1
C1
D1
D2
D3
E1

Nome do
empreendimento
TempoBello
HomeBoutique
JardimPerdizes
TheParker
Vallorebras
PraçaDesign
Aquarella Pari
ArtPompeia

Área do
Terreno (m2)
2.500
2.029
250.000
17.462
7.000
2.500
7.600
3.810

Quantidade
de edifícios
1
1
30
3
2
1
2
2

Número
de andares
27
27
29 (média)
25
25
16
18
8

Número
de unidades
260
185
‐
246
400
44
296
127

Fases das obras e pessoal

Para Souza (2000) a primeira fase, movimento de terra e fundações, é normalmente marcada
pela presença de subempreiteiros donos dos equipamentos e que não necessitam de
alojamento, esta fase demanda poucas construções provisórias no canteiro. Nas fases seguintes
as demandas por espaços de armazenagem e áreas de vivência aumentam, há de se pensar nos
acessos para materiais, especialmente para realização das estruturas.
Em geral, as empresas visitadas utilizam, em um primeiro momento (Fase 1), contêineres de aço
simples para as instalações provisórias. Após as escavações e primeiras movimentações do solo,
há preferência para as instalações feitas em madeira, que possuem maior flexibilidade em
relação à movimentação do canteiro e têm um custo menor (Fase 2). Em um terceiro momento,
já na fase final da obra, é comum que parte das instalações provisórias migrem para dentro da
área construída (Fase 3 ‐ nem todas as obras visitadas, consideram necessária esta fase). Quanto
à quantidade de trabalhadores, é variável conforme o tamanho da obra em questão. A Tabela 2
mostra a duração de cada fase e o número de funcionários, lembrando que nesta tabela
considerou‐se apenas operários e não funcionários administrativos.
Tabela 2. Fases das obras: duração e número de funcionários

Obras
Fases
Duração (meses)
N° de funcionários

A1 e A2
1
2
3
3a4
NI*
NI
10
100 200

Obra
Fases
Duração (meses)
N° de funcionários

1
1
NI

D1
2
24
260

1
3a4
35

D2
1
1
NI

2
20
175

B1
2
18 a 24
400**

3
6 a 12
400**

D3
1
1
NI

2
24
420

1
2
35

C1
2
NI
450

3
2
NI

E1
1
9
NI

2
14
180

*NI – Não Informado; **número de funcionários por cada subempreendimento (em 2015, espera‐se 3.000
funcionários no total).

O faseamento da instalação provisória é necessário, pois as instalações provisórias em madeira
levam de 1 a 2 meses para serem construídas, assim, se faz necessário que algo ainda mais
provisório seja construído no decorrer destes meses, normalmente opta‐se por contêineres
metálicos simples que ficam pronto para uso dentro de poucos dias, ou até mesmo horas.
O engenheiro das obras D1, D2 e D3 manifestou o desejo de que este faseamento pudesse não
ocorrer, já que a instalação provisória da fase 1 representa um trabalho a mais (desmobilizar a
instalações da fase 1). Além disso, nos terrenos muito pequenos (comum na cidade de São
Paulo) é difícil de montar a nova estrutura com os contêineres da fase 1 ocupando um espaço
considerável, além de representar um risco de segurança desnecessário. O mesmo engenheiro
considera desnecessária a desmobilização antes do fim da obra, eliminando, portanto, a terceira
fase para as instalações provisórias.
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A terceira fase é vista como indispensável pelos engenheiros das obras A1, A2 e B1, por
considerarem impossível terminar os trabalhos sem a desmobilização da instalação provisória
(segundo os mesmos, sempre tem algum trabalho ali, o mais comum é a instalação de
brinquedos infantis ou áreas de lazer, churrasco etc). As obras C1 e E1 já fazem uso das áreas
internas do edifício, a partir da fase 2, sendo que na obra E1 todas as instalações provisórias são
internas e na C1 apenas o refeitório é interno, durante as fases 2 e 3.
Nas entrevistas destacou‐se que normalmente o que condiciona a necessidade ou não da
instalação da fase 3 é o que será construído sob a instalação provisória da fase 2, então, por
exemplo, quando a instalação é construída sobre um futuro jardim pode ficar até o fim da obra,
mas se sob ela tiver alguma obra a ser realizada, mesmo que pequena, surge a necessidade de
transferência das instalações provisórias para debaixo das lajes.
4.2

Caracterização das Instalações provisórias

A tabela 3 ilustra as principais tipologias de instalações provisórias encontradas, a Fase 2 foi
tratada como tipologia principal, por ser a que permanece mais tempo na obra.
Table 3. Tipologias construtivas das instalações provisórias.

Empresa

A
B

Fase 1

C
D

Contêiner chapa dobrada
Contêiner chapa dobrada
e madeira provisório.
Contêiner chapa dobrada
Contêiner chapa dobrada

E

Contêiner chapa dobrada

Fase 2

Madeira
Madeira
Madeira
Madeira com
estrutura metálica
Estrutura metálica
(sem teto) e PVC.

Fase 2 (principal)
Contratação Custo
total
(R$/m2)
Comprada
325
Fabricação
350
própria
Comprada
240
Comodato
‐
Alugada

‐

Custo por
obra
(R$/m2)
175
350
240
400
210

A tipologia construtiva da fase 3 não consta nesta tabela, por tratar‐se de uma improvisação nas
áreas internas do edifício, normalmente se utilizam restos da instalação da fase 2.
A fase 1 é se caracterizada por dois a três contêineres simples, normalmente estes contêineres
são montados deixando um vão de 2 metros entre cada contêiner, esse espaço é coberto e
utilizado como vestiário, local para pendurar toalhas ou refeitório (Figura 1). O cumprimento da
NR‐18 nessa fase fica comprometido, observamos falta de armários, refeitórios improvisados, e
revestimentos de vestiários inadequados. As Figuras 2 e 3 ilustram os sistemas construtivos mais
comuns nas instalações provisórias da Fase 2.

Figure 1. Instalação provisória – Fase 1: espaço entre contêineres metálicos simples.
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Figure 2 e 3. Instalação provisória – Fase 2: madeira (esquerda) e madeira com estrutura em aço (direita).

Nota‐se que a empresa “A” compra a instalação provisória para a fase 2, porém a empresa
fornecedora faz um serviço de reuso em outra obra, pagando uma taxa pelo serviço de
desmontagem/montagem, por isso, o custo por obra tende a ser mais baixo que o custo para a
primeira compra (máximo 3 reusos).
A tipologia apresentada na Figura 2 é a mais comum no mercado, existem vários fornecedores
deste tipo de instalação. Destaca‐se pela modularidade precária e customização excessiva, por
exemplo, nas entrevistas nos foi dito haver mais de 100 módulos possíveis para portas e janelas,
ou seja, as possibilidades são tantas que, praticamente, não há padronização alguma. Esse tipo
de solução dificulta o desenvolvimento tecnológico destas instalações, já que o trabalho acaba
sendo muito mais artesanal do que racionalizado. Destaca‐se, ainda, que a modulação dos
painéis muitas vezes se desvincula da largura da chapa (1,20m), gerando cortes de desperdício
de materiais.
A empresa “D” aluga a sua instalação provisória em regime de comodato, e tem uma forte
parceria com a empresa que desenvolve o sistema construtivo inovador, assim o preço que nos
foi passado é apenas uma referência que tende a diminuir com o passar do tempo (nesse custo
estão inclusos também uma parte dos custos para criação do sistema).
A empresa “E” alugou as instalações provisórias, para a fase 2, esse caso é atípico, pois a fase 2
se localizou no interior do edifício e ali permanecerá até o final da obra. Tratam‐se de meras
divisórias de PVC estruturadas em aço. A empresa reforçou que este não é o seu padrão, porém
nessa obra optaram por fazer dessa forma, aproveitando um espaço de caixão perdido.
A empresa “D” foi a única que disse realizar testes de segurança estrutural e contrafogo para as
instalações provisórias. A empresa “E” recebeu uma proposta comercial onde constou que
testes de segurança contra incêndio (propagação das chamas nas chapas de PVC) foram
realizados. As demais não se preocuparam com isso.
4.3

Escolhas das tipologias das instalações provisórias.

O uso do contêiner simples de chapa dobrada, sem tratamento térmico e acústico, não é nem
cogitado para a segunda fase (por nenhuma empresa), pois traria um grande incômodo aos
trabalhadores, sendo a estrutura em madeira mais confortável mesmo não sendo
completamente adequada. De maneira geral o contêiner simples de chapa dobrada é visto como
provisório e mesmo com ar‐condicionado não é confortável segundo os entrevistados.
O contêiner de aço com desempenho superior (sobretudo devido aos vedos com componentes
que o isolam termicamente do ambiente exterior) foi visto como muito caro, por todas as
empresas entrevistadas. Além disso, as empresas alegam que caso o contêiner fosse comprado,
não haveria local para guardá‐lo enquanto ele não estivesse em uso e pagar aluguel durante
toda a obra poderia ficar muito caro.
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Todas as empresas citaram o fato da instalação em madeira ter um custo menor que a instalação
em aço (com desempenho equivalente). A adaptabilidade das instalações em madeira, embora
citada como vantajosa pelos entrevistados, na prática vê‐se situações bastante difíceis. A Figura
4 mostra uma obra para ampliação de um vestiário, vê‐se uma adaptação de alvenaria dentro
da instalação de madeira, reforçando a falta de modularidade e padronização já comentados, e
o improviso artesanal possibilitado por tipo de instalação.

Figure 4. Obra para ampliação de banheiros em uma instalação provisória em madeira.

Outros condicionantes na tomada de decisão para o sistema construtivo foram: o serviço de
montagem, desmobilização e, em alguns casos, até a transferência para outra obra, que a
empresa fornecedora da instalação madeira oferece. O fornecedor parceiro da empresa “D”
oferecia inclusive um sistema de manutenção e limpeza diária.
4.4

Programa de necessidades

Quanto ao programa de necessidades, observa‐se que existe um programa padrão, sobretudo
as áreas de vivência e higiene, que são obrigatórias pela NR18, NBR12284 e NR24. As áreas de
escritório não são padronizadas por nenhuma norma e existe uma variabilidade muito grande
caso a caso. Existem ainda várias adaptações dos ambientes para melhora da sustentabilidade
do projeto.
O programa padrão, observado nas obras, compreende as seguintes áreas de vivência e higiene:
vestiários, sanitários, refeitório, bebedouros e tanque nas áreas externas, ambulatório; e as
seguintes áreas para escritórios: engenheiros (mesa ou sala fechada), mesas para técnicos e
estagiários, sala de reunião, armários, mesa de apoio e impressoras, banheiro, sala do
encarregado com prancheta e banheiro (mais próxima da obra), almoxarifado com mesa para
almoxarife; e ainda, guarita e relógio de ponto próximo à entrada. Os escritórios têm ar
condicionado. Somente em uma das obras encontram‐se vestiários e sanitários femininos, estes
bem menores que os masculinos.
Outras áreas encontradas (em algumas obras) foram: recepção, sala de reunião grande com
infraestrutura de projetor e sala de atendimento ao cliente (arquitetura e personalização). No
caso da obra maior (maior empreendimento de São Paulo) encontra‐se também: auditório, salas
de aula, sala de projetos, sala blindada, múltiplas salas de reunião e cozinha completa.
Foram identificadas necessidades ligadas ao marketing, segurança e sustentabilidade:
refeitórios reversíveis em espaço para cursos ‐ com TV de plasma e aparelho de projeção para
palestras; equipamentos antirroubos e antivandalismo; pintura externa das instalações
provisórias; chuveiro com aquecimento a gás; lâmpadas de PET; reutilização de água do banho

2501

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

para vaso sanitário; reutilização de água do lavatório nos mictórios; depósito de lâmpadas
fluorescentes queimadas; e cisternas para captação da água da chuva.
A funcionalidade dos espaços construídos; o melhor aproveitamento dos espaços evitando a
ociosidade; área de circulação reduzida; e divisórias internas somente quando necessárias, são
fatores que fazem parte das necessidades das empresas.
4.5

Implantação

As principais condicionantes de implantação das instalações provisórias observadas nas visitas
foram:










4.6

Tamanho e forma do terreno (terrenos restritos, com pouca área livre).
Subsolo com escavação, fazendo com que as instalações provisórias, passem meses
confinadas em um corredor lateral – deve‐se optar por áreas de recuos obrigatórias.
Deve‐se considerar que neste corredor lateral também será instalado o estande de
vendas, as áreas de montagem de fôrma e estocagem de materiais.
Normalmente, o estande de vendas é de responsabilidade da equipe de incorporação
e não da equipe de obra. O estande já está implantado quando a equipe de obra inicia
os primeiros trabalhos (ou seja, as instalações provisórias ficam com a área residual).
Definição do local das instalações enterradas definitivas, que devem ser executadas
antes da montagem das instalações provisórias.
A localização das instalações provisórias depende da cota da saída de esgoto, e
preferencialmente devem estar próximas das entradas de água e energia.
Onde não há esgoto fazem uma fossa provisória e contratam um limpa‐fossa.
A entrada para caminhões deve ficar no ponto mais baixo do terreno para evitar
rampas (as instalações provisórias devem considerar este fator).
Desde o início, deve‐se considerar a estimativa do efetivo máximo da obra (para o
planejamento das adaptações).
O projeto deve conter o mobiliário (layout dos ambientes).
Procedimento para projeto do canteiro

As instalações provisórias fazem parte dos canteiros e são de responsabilidade da mesma pessoa
ou departamento que executa o projeto do canteiro como um todo. Normalmente, as empresas
construtoras elaboram um projeto de instalação provisória para cada nova obra (há pouca ou
nenhuma padronização de projeto mesmo em terrenos similares ‐caso das obras A1 e A2, por
exemplo).
Na empresa “A” não há um responsável formal, o engenheiro coordenador das primeiras fases
das obras (até a primeira laje), organiza o canteiro na fase 1 e na fase 2. Na fase 3 este trabalho
é de responsabilidade de um outro coordenador. Na empresa “B” há uma equipe que faz projeto
de canteiro e inicia seus trabalhos desde a incorporação (evitando entrar depois do estande de
vendas). Na empresa “C” até o momento o responsável é o engenheiro da obra, embora exista
uma engenheira de qualidade que está elaborando a padronização a ser seguida por todas as
obras. Na empresa “E” o responsável é o engenheiro da obra, embora exista uma padronização
das tecnologias construtivas possíveis. No caso da empresa “D” a situação é melhor, por tratar‐
se de uma tecnologia inovadora, o gerente de operações (que cuida de todas as obras) está
coordenando o projeto, porém todos os engenheiros de obra estão opinando acerca de
melhorias, programa de necessidades e áreas dedicadas a cada função, de forma que se chegue
num consenso sobre um modelo padrão a ser adotado por todas as obras, com poucas
modificações.
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4.7

Destinação final

No caso das estruturas e vedações de madeira, embora a reutilização seja possível, nota‐se que
somente a empresa “A” tenta viabilizá‐la e segundo a entrevista nem sempre consegue, e
quando consegue, reutiliza somente algumas partes. Vale salientar que as instalações
hidráulicas, tubulações e fiações dificilmente serão reaproveitadas.
As instalações em aço possuem vida útil muito maior, podendo ser reutilizadas inúmeras vezes
apenas com manutenção (segundo uma das fabricantes de container simples de chapa dobrada,
um mesmo container pode ser utilizado até 20 vezes, mediante manutenção). Ao final da vida
útil, quando chega a apresentar algum dano estrutural, o contêiner pode ser totalmente
reciclado, pois o aço é reciclado sem qualquer perda da sua qualidade.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados colhidos nas visitas às obras e aos fabricantes proporcionou determinar uma
instalação provisória típica dos canteiros, sob o ponto de vista da forma (normalmente restrita
ao recuo obrigatório), da funcionalidade (ligação entre os ambientes, conforto ambiental) e das
conexões com as redes de infraestrutura (água, esgoto, energia, etc.).
A criação de um sistema único de instalação provisória, que possa ser aproveitado em todas as
fases da obra, de montagem rápida e confortável, e que possa ser reutilizado em outras obras,
representa uma necessidade iminente no setor da construção civil.
Verificou‐se que as empresas construtoras, na maioria dos casos, elaboram um projeto diferente
para cada obra (com total liberdade de criação das instalações provisórias). Não se aproveita o
mesmo projeto mesmo em casos de terrenos com condições muito similares. Os fornecedores
de instalações provisórias, igualmente, pouco trabalham com padronizações e mesmo a
modulação é precária. Estas condições acarretam um considerável sobrecusto às instalações
provisórias; geração excessiva de resíduos; e dificulta a gestão dos canteiros (dadas as inúmeras
adaptações que ocorrem no decorrer do período das obras). É marcante a possibilidade de o
projeto das instalações provisórias ser padronizado e modular, permitindo alguma
customização, mas não a total liberdade como é feito hoje.
Inúmeros autores discorrem sobre modelos computacionais e matemáticos criados para
organização dos canteiros de obras, dentre eles podemos citar Andayesh e Sadeghpour (2013)
e Karan e Irizarry (2015). Ao analisar aos resultados destes trabalhos, percebe‐se que tratam as
instalações provisórias como se pudessem ter qualquer tamanho. Questões como modulação e
padronização industrial dos sistemas construtivos destas áreas pouco são levadas em conta.
Existe uma oportunidade de desenvolvimento de trabalhos futuros que juntem estas
tecnologias computacionais a um modelo padronizado e customizável de instalação provisória.
Quanto aos módulos metálicos existentes, identificou‐se que são genéricos e não projetados
especificamente para o caso das instalações provisórias em canteiros de obras. Nota‐se aí uma
lacuna de mercado, já que um produto que atendesse as normas e fosse específico para o caso
dos canteiros de obras geraria economia de custos, tempo e dos espaços internos.
Salienta‐se a importância dos resultados apresentados no presente artigo, que propiciaram a
elaboração de um projeto de instalação provisória modular em aço (que será apresentado em
artigo futuro), que respondesse as principais condicionantes encontradas.
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