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Enquadramento 

§  Não	  é	  possível	  con@nuar	  a	  ignorar	  a	  ligação	  entre	  

as	  alterações	  climá@cas	  e	  as	  emissões	  de	  carbono.	  

§  As	  Emissões	  de	  Carbono	  estão	  fortemente	  

relacionadas	  com	  a	  produção	  e	  u@lização	  de	  

energia.	  

§  Assim,	  têm	  de	  ser	  tomadas	  medidas	  urgentes	  para	  

reduzir	  o	  consumo	  de	  energia,	  promover	  a	  

eficiência	  energé@ca	  e	  aumentar	  o	  uso	  de	  energia	  

renovável.	  



1	  

4	  

Contexto Europeu 
Parque Edificado Existente 
§  EdiOcios	  responsáveis	  pelo	  consumo	  de	  40%	  da	  energia	  

§  EdiOcios	  responsáveis	  por	  36%	  das	  emissões	  de	  CO2	  

Fonte:	  BPIE,	  2011	  

Bélgica 

Área	  total	  construída	  
na	  EU,	  Noruega	  e	  Suíça	  

25	  mil	  milhões	  de	  m2	  de	  área	  ú@l	  

Parque	  habitacional	  

Não	  residencial	   Unifamiliar	   Mul@familiar	  

Residencial	  
75%	  

Unifamiliar	  
64	  %	  

Mul>familiar	  
36	  %	  

Não	  
residencial	  
25%	  
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Parque Edificado Existente e a 
Reabilitação 
Estado dos edifícios Energia	  final	  consumida	  sob	  condições	  climatéricas	  normais	  

(kWh/m2	  para	  ediLcios)	  

Fonte:	  EU	  Building	  Stock	  Observatory,	  2011	  

Envolvente	  do	  ediLcio	  –	  valor	  de	  U	  
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BeneLcios	  sociais	  brutos	  anuais	  da	  reabilitação	  energé>ca	  
(2020)	  	  

Poupança	  de	  energia	   Redução	  de	  despesa	  com	  subsídios	  

Redução	  da	  poluição	  atmosférica	   BeneOcios	  para	  a	  saúde	  

Parque Edificado Existente e a 
Reabilitação 
Benefícios da reabilitação 

§  Reduz	  pobreza	  energé@ca	  

§  Melhoria	  da	  saúde	  

§  Melhores	  condições	  de	  conforto	  e	  
produ@vidade	  

BeneLcios	  Sociais	  
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Parque Edificado Existente e a 
Reabilitação 
Benefícios da reabilitação 

§  Aumento	  do	  PIB	  em	  2,7%	  na	  EU1	  

§  Aumento	  do	  valor	  dos	  ediOcios	  	  

§  Aumento	  dos	  postos	  de	  trabalho	  

§  Melhoria	  das	  finanças	  públicas	  

BeneLcios	  Económicos	  

1	  Fonte:	  EU,	  2011	  

§  Menos	  71%	  -‐	  90%	  emissões	  de	  CO2	  

§  Redução	  das	  emissões	  poluentes	  

§  Cumprir	  compromisso	  COP21	  

BeneLcios	  Ambientais	  	  
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Estratégias de Reabilitação 
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energia Eficiência energética 

Sistemas 
energéticos 
eficientes 

Técnicas 
passivas + 

Produção 
de energia 

§  Reduzir	  os	  consumos	  energé@cos	  e	  as	  

emissões	  de	  GEE	  através	  de	  medidas	  de	  

eficiência	  energé@ca.	  	  

§  Redução	  das	  emissões	  poluentes	  

§  Cumprir	  compromisso	  COP21	  
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2	  Medidas de eficiência Energética 
Estratégias de reabilitação 

1.  Fachadas	  
2.  Coberturas	  
3.  Pavimentos	  
4.  Vãos	  
5.  Ven@lação	  e	  estanquidade	  
6.  Clima@zação	  
7.  Iluminação	  
8.  Eletrodomés@cos	  
9.  Painéis	  solares	  
10.  Economia	  de	  água	  

Fonte:	  Portal	  da	  Construção	  Sustentável	  
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Fonte:	  Pixel	  Thermografics	  

Atua como uma barreira à passagem do calor e é essencial para manter os edifícios quentes no 
Inverno e frescos no Verão.	  

Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 

Imagem	  ilustra@va	  antes	  do	  reforço	  do	  isolamento	  térmico	  

Redução de perdas térmicas	  

Imagem	  ilustra@va	  depois	  do	  reforço	  do	  isolamento	  
térmico	  

	  
Fonte:	  Ellinopoulos	  X.	  
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
Correção	  de	  pontes	  térmicas	  
Os	  problemas	  mais	  comuns:	  pontes	  térmicas	  devido	  a	  pilares,	  vigas,	  topos	  de	  lajes	  e	  caixas	  de	  estore	  
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
Correção	  de	  pontes	  térmicas	  

Parede	  sem	  tratamento	  	   U	  =	  2,85	  w/m2K	  

Parede	  com	  tratamento	  	  

Tratamento	   Valor	  de	  U	  

3	  cm	  @jolo	  cerâmico	   2,38	  

7	  cm	  @jolo	  cerâmico	   1,85	  

2	  cm	  isolamento	  
(λ=0,04	  W/m°C)	   1,18	  

3	  cm	  isolamento	  
(λ=0,04	  W/m°C)	   0,91	  

4	  cm	  isolamento	  
(λ=0,04	  W/m°C)	   0,74	  
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
Correção	  de	  pontes	  térmicas	  

Tratamento	  nos	  pilares	  	   Tratamento	  nas	  lajes	  	  
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
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30	  mm	  
EPS	  

0,0036	  w/mK	  
XPS	  

0,0031	  w/mK	  

Espuma	  de	  
Poliuretano	  
0,0025w/mK	  

Lã	  Mineral	  
0,0025	  w/mK	  

Aerogel	  
0,015	  w/mK	   VIP	  

0,0045	  W/mk	  

Tipos	  de	  isolamento	  
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
Aplicação	  do	  isolamento	  térmico	  em	  paredes	  

Enchimento	  da	  Caixa-‐de-‐ar	   Isolamento	  pelo	  interior	   Isolamento	  pelo	  exterior	  
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2	  Envolvente opaca 
Isolamento térmico 
Aplicação	  do	  isolamento	  térmico	  em	  coberturas	  

Cobertura	  inclinada	   Cobertura	  plana	   Cobertura	  ajardinada	  
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Porto	  –	  Património	  mundial	  da	  UNESCO	  

Envolvente opaca 
Estratégias de reabilitação 
Muitas	  vezes	  a	  escolha	  da	  melhor	  solução	  necessita	  de	  balancear	  mais	  do	  que	  apenas	  a	  opção	  mais	  eficiente	  
em	  termos	  energé@cos.	  

Fonte:	  hsps://nit.pt	  

Tratando-‐se	  de	  reabilitação	  é	  necessário	  
considerar	  ainda:	  

§  A	  pré-‐existência;	  

§  Os	  materiais	  e	  soluções	  constru@vas	  
originais;	  

§  A	  linguagem	  arquitetónica.	  
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2	  Envolvente opaca 
Exemplo de reabilitação – Casa do Porto 
Rua	  da	  Bandeirinha,	  nº76	  
Arquitetura	  –	  António	  Portugal	  &	  Manuel	  Reis	  

Fachada	  principal	  -‐	  existente	   Fachada	  principal	  -‐	  reabilitação	   Fachada	  traseira	  -‐	  existente	   Fachada	  traseira	  -‐	  reabilitação	  
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2	  Janelas e Portas 
Vãos envidraçados 

Fonte:	  hsp://www.nzeb.in	  
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2	  Janelas e Portas 
Vãos envidraçados 
Tipos	  de	  vidro	  

5,0	  

3,5	  

1,6	  

3,0	  

1,9	  

1,4	  
1,2	  

1,5	  
2,0	  

1,3	  
1,0	  

0,7	  

só	  vidro	   low-‐e	   vidro	  +	  caixa	  de	  ar	   caixa-‐de-‐ar	  c/gas	   Gas	  +	  low-‐e	   Gas+low-‐e+cx.	  
Isolada	  

U	  (W/m2K)	  

Simples	   Duplo	   Triplo	  
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2	  Janelas e Portas 
Vãos envidraçados 
Materiais	  de	  caixilharias	  

2,9	  
3,7	   3,3	   2,9	  

Madeira Alumínio Alumínio com corte termico PVC 

U (W/m2ºC) 
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2	  Janelas e Portas 
Vãos envidraçados 
Tipos	  de	  caixilharias	  

Vidro	  simples	   Vidro	  duplo	  com	  
corte	  térmico	  

Antes	   Depois	  

5,8	  W/m2K	   3	  –	  3,8	  W/m2K	  

Valor	  de	  U	  

Fonte:	  RePublic	  ZEB	  
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2	  Janelas e Portas 
Vãos envidraçados 
Sistemas	  de	  captação	  de	  calor	  

Ganho	  indireto	   Ganho	  isolado	  Ganho	  direto	  
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2	  Ventilação e estanquidade 
Vias mais frequentes de perdas e 
entradas de ar 

1.  Grelhas	  de	  ven@lação	  ocultas	  no	  solo	  
2.  Fissuras	  no	  solo	  
3.  Fissuras	  nas	  janelas	  e	  portas	  
4.  Vias	  de	  comunicação	  com	  o	  exterior	  
5.  Fendas	  nas	  caixilharias	  e	  caixa	  de	  estores	  
6.  Fissuras	  nas	  juntas	  
7.  Chaminés	  abertas	  
8.  Fendas	  nas	  zonas	  de	  acesso	  à	  cobertura	  
9.  Fendas	  à	  volta	  de	  instalações	  
10.  Respiradores	  de	  tetos	  e	  coberturas	  
11.  Respiradores	  em	  IS	  ou	  Cozinhas	  
12.  Fissuras	  nas	  condutas	  
13.  Respiradores	  em	  IS	  ou	  Cozinhas	  
14.  Fissuras	  nas	  condutas	  
15.  Fissuras	  nas	  juntas	  entre	  solo	  e	  paredes	  
16.  Fissuras	  junto	  de	  acessórios	  elétricos	  
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2	  Ventilação e estanquidade 
Tipos de ventilação 
Ven>lação	  natural	  
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2	  Ventilação e estanquidade 
Tipos de ventilação 
Ven>lação	  híbrida	  
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2	  Ventilação e estanquidade 
Tipos de ventilação 
Ven>lação	  com	  recuperador	  de	  calor	  
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2	  Ventilação e estanquidade 
Sistemas de ventilação e tratamento de 
ar 

Coletor	  termossifão	  ou	  sifão	  térmico	  Chaminé	  solar	  
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2	  Ventilação e estanquidade 
Exemplo – Sede do Commerzbank, 
Frankfurt 
Frankfurt	  
Arquitetura	  – Foster	  +	  Partners	  
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•  Preparação	  de	  AQS	  	  à	  24%	  do	  consumo	  de	  energia	  no	  setor	  domés@co.	  

•  Sistemas	  de	  aquecimento	  e	  arrefecimento	  à	  22%	  do	  consumo	  de	  energia.	  

Sistemas de climatização e de preparação 
de AQS 

•  U@lização	  de	  sistemas	  

alimentados	  por	  combus}veis	  

de	  menor	  impacte	  ambiental.	  

•  U@lização	  de	  sistemas	  mais	  eficiêntes:	  

-‐  Caldeiras	  de	  condensação;	  

-‐  Caldeiras	  a	  biomassa;	  

-‐  Bombas	  de	  calor	  geotermicas.	  

-‐  Bombas	  de	  calor;	  	  

•  U@lização	  de	  programadores	  e	  

termostatos.	  

MEDIDAS	  DE	  EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  DE	  SISTEMAS	  DE	  CLIMATIZAÇÃO	  E	  DE	  PREPARAÇÃO	  DE	  AQS	  

•  Isolamento	  de	  toda	  a	  

tubagem	  u@lizada	  nos	  

sistemas.	  

	  

Portugal	  

•  U@lização	  de	  disposi@vos	  de	  

consumo	  de	  água	  

hidricamente	  eficientes	  nos	  

circuitos	  de	  água	  quente.	  



32	  

2	  

§  Tipo	  de	  combus}vel	  -‐	  	  a	  eleição	  do	  @po	  de	  

combus@vel	  afeta	  os	  custos	  de	  operação	  e	  as	  

emissões	  de	  CO2.	  

•  Gás	  natural	  deve	  ser	  sempre	  preferível	  

face	  à	  electricidade.	  

	  

Sistemas de climatização e de preparação 
de AQS 
Tipo de combustível 
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§  Caldeiras	   de	   condensação	   -‐	   	   aproveitam	  o	  

c a l o r	   d o s	   g a s e s	   d a	   c ombu s t ã o ,	  

transmi@ndo-‐o	  ao	   circuito	  de	  AQS	  e/ou	  ao	  
circuito	  de	  aquecimento;	  

§  A	   condensação	   aumenta	   a	   eficiência	   da	  
caldeira	  e	  reduz	  as	  emissões	  de	  gases;	  

§  O	  atual	  regulamento	  Europeu	  de	  Ecodesign	  
apenas	   permite	   a	   comercialização	   de	  

caldeiras	  de	  condensação.	  

Sistemas de climatização e de 
preparação de AQS 
Caldeiras de condensação 
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2	  Sistemas de climatização e de 
preparação de AQS 
Caldeiras a biomassa 

§  As	   caldeiras	   a	   biomassa,	   u@lizam	   uma	   fonte	   de	   energia	   renovável	   e	   menos	   poluente.	   A	   madeira	   ob@da	   e	  

transformada	  de	  forma	  ambientalmente	  sustentável,	  cons@tuindo	  uma	  boa	  opção	  como	  combus}vel.	  

§  Em	  comparação	  com	  o	  gasóleo	  de	  aquecimento,	  a	  u@lização	  de	  biomassa	  reduz	  em	  91%	  as	  emissões	  de	  CO2.	  

[VALOR]	  g	  CO2/kWh	  

[VALOR]	  g	  CO2/kWh	  

Gasóleo	   Pellets	  

Redução	  de	  emissões	  de	  CO2	  por	  unidade	  de	  
energia	  produzida	  
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2	  Sistemas de climatização e de preparação 
de AQS 
Bombas de calor geotérmicas 
§  Bombas	  de	  calor	  geotérmicas	  -‐	  extraem	  energia	  renovável	  do	  calor	  no	  solo;	  

§  A	  instalação	  exige	  terreno	  mas	  reduz	  significa@vamente	  as	  emissões	  de	  carbono;	  

§  Alimentadas	  por	  80%	  de	  energia	  renovável	  extraída	  do	  solo	  e	  20%	  de	  eletricidade.	  

Cons@tuídas	  por:	  

1.  Bomba	  de	  calor.	  

2.  Depósito	  de	  água	  quente	  sanitária.	  

3.  Sistema	  de	  aquecimento	  ambiente.	  

4.  Coletor	  de	  solo	  -‐	  Uma	  sonda	  ver@cal	  ou	  horizontal	  no	  

solo	  ligada	  à	  bomba	  de	  calor.	  

1	  

2	   3	  

4	  
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2	  Sistemas de climatização e de preparação 
de AQS 
Bombas de calor 

•  Máquina	  térmica,	  que	  usa	  o	  princípio	  da	  máquina	  

frigorífica	  à	  pode	  ser	  usada	  tanto	  para	  

aquecimento	  como	  para	  arrefecimento.	  

•  Uma	  bomba	  de	  calor	  produz	  100%	  de	  energia	  

térmica	  apenas	  com	  25%	  de	  eletricidade	  à	  75%	  da	  

energia	  fornecida	  pela	  bomba	  de	  calor	  é	  gratuita.	  
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2	  Sistemas de climatização e de preparação 
de AQS 
Programadores, controladores e termostatos 

§  Em	  ediOcios	  com	  boa	  envolvente	  térmica	  permitem	  

manter	  adequadas	  condições	  de	  conforto	  sem	  grandes	  

consumos	  energé@cos.	  

§  No	  caso	  dos	  sistemas	  de	  AQS	  há	  sistemas	  que	  definem	  a	  

temperatura	  da	  saída	  da	  água	  em	  função	  da	  temperatura	  

exterior	  –	  maiores	  temperaturas	  para	  o	  Inverno	  e	  menores	  

temperaturas	  no	  Verão	  à	  Poupanças	  de	  energia!	  

	  

Obje>vo:	  controlar	  a	  energia	  consumida	  de	  forma	  a	  minimizar	  os	  desperdícios	  
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2	  Iluminação 
§  Iluminação	  à	  Aproximadamente	  5%	  do	  consumo	  de	  energia	  no	  setor	  domés@co;	  

Os	  consumos	  energé@cos	  com	  iluminação	  podem	  ser	  reduzidos:	  	  

•  Dirigindo	  a	  luz	  para	  inde	  se	  necessita	  

•  Usando	  lâmpadas	  de	  baixo	  consumo	  

•  Controlando	  o	  uso	  da	  iluminação	  

•  Aproveitando	  a	  luz	  natural	  

•  U@lizando	  temporizadores	  e	  detores	  de	  movimento	  
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2	  Iluminação artificial 
LED 

•  A	  luminosidade	  das	  lâmpadas	  LED	  não	  se	  altera	  ao	  

longo	  da	  vida.	  

•  As	  lampâdas	  LED	  não	  contêm	  mercúrio	  ou	  

tungsténio,	  não	  emitem	  ondas	  eletromagné@cas,	  

diminuindo	  consideravelmente	  as	  emissões	  de	  CO2.	  

•  Não	  emitem	  radiação	  UV,	  evitando	  assim	  dores	  de	  

cabeça	  e	  danos	  em	  roupas	  e	  quadros,	  não	  

derperdiçam	  energia	  ou	  emitem	  calor.	  
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2	  
§  Preservação	  de	  soluções	  existentes	  em	  ediOcios	  an@gos,	  que	  deixaram	  de	  ser	  tão	  comuns	  

§  Outras	  formas	  de	  iluminação	  natural	  para	  além	  das	  janelas	  

Iluminação natural 

SOLUÇÕES	  

•  Claraboias;	  	  

•  Tubos	  solares;	  	  

•  Prateleiras	  de	  luz.	  
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2	  

•  Permite	  transportar	  a	  iluminação	  natural	  para	  o	  interior	  de	  

uma	  instalação	  através	  de	  um	  tubo	  refletor	  

•  Cons@tuído	  na	  parte	  superior	  por	  um	  espelho	  parabólico	  

que	  concentra	  e	  redireciona	  a	  luz	  do	  sol	  

•  Fácil	  de	  instalar	  e	  não	  necessita	  de	  manutenção	  

•  Aplicável	  a	  pequenos	  e	  grandes	  espaços	  

Iluminação natural 
Tubos Reflectores ou luminoductos 
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2	  Iluminação natural 
Exemplo – Estação central de Berlim 
Berlim	  
Arquitetura	  – Meinhard	  von	  Gerkan	  
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2	  Iluminação natural 
Prateleiras de luz 

•  São	  superOcies	  refletoras	  que	  permitem	  aumentar	  a	  entrada	  

de	  luz	  solar	  do	  exterior	  para	  o	  interior	  de	  um	  local,	  

dirigindo-‐a	  	  para	  a	  parte	  superior	  (teto)	  mais	  afastada	  da	  

parede	  que	  contem	  a	  janela.	  

	  

•  Protege	  os	  ocupantes	  contra	  o	  acesso	  da	  luz	  solar	  direta,	  

redirecionando	  os	  raios	  solares	  para	  o	  teto	  

•  Permite	  obter	  no	  interior	  uma	  maior	  uniformidade	  luminosa	  

e	  pode	  ser	  u@lizada	  para	  ven@lação	  	  



44	  

2	  Equipamentos 
§  Equipamentos	  à	  Aproximadamente	  11%	  do	  consumo	  de	  energia	  no	  setor	  domés@co.	  

	   •  MEDIDA:	  U@lização	  de	  equipamentos	  de	  

classes	  energé@cas	  elevadas;	  

•  Geralmente	  a	  diferença	  de	  preço	  entre	  

equipamentos	  de	  classes	  energé@cas	  

diferentes	  não	  é	  significa@va.	  Contudo	  

equipamentos	  de	  melhores	  classes	  

energé@cas	  permitem	  reduzir	  os	  cnsumos	  

energé@cos	  e	  as	  emissões	  de	  CO2.	  
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3	  Integração de Energias Renováveis 
Energia Solar 
•  Estes	  sistemas	  u@lizam	  a	  energia	  solar	  para	  produzir	  água	  quente.	  

•  Situam-‐se	  entre	  os	  sistemas	  de	  energia	  renovável	  mais	  rentáveis	  para	  ediOcios	  residenciais	  existentes.	  	  

•  Com	  níveis	  de	  radiação	  apropriados,	  podem	  sa@sfaer	  100%	  da	  necessidade	  de	  água	  quente.	  	  	  	  

Solar	  Térmico	   Fotovoltaico	  
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3	  Integração de Energias Renováveis 
Energia Solar 

§  EdiOcio	  mul@familiar	  com	  1569	  m2	  de	  área	  de	  construção	  

Coletor	  Solar	  Térmico	  

Fonte:	  RePublic	  ZEB	  

72	  m2	  

	  
35	  m2	  

66%	  AQS	  
	  
43%	  AQS	  
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3	  
Painéis	  Fotovoltaicos	  

Fonte:	  Annex	  56	  Shinning	  examples	  (hsp://www.iea-‐annex56.org/index.aspx?MenuID=4)	  

§  EdiOcio	  mul@familiar	  com	  2845	  m2	  de	  área	  de	  
construção;	  

§  80	  %	  dos	  consumos	  energé@cos	  totais	  devem	  ser	  
fornecidos	  por	  fontes	  de	  energia	  renováveis;	  

§  A	  produção	  de	  energia	  dos	  painéis	  solares	  térmicos	  é	  de	  
39,5	  MWh/ano.	  

Integração de Energias Renováveis 
Energia Solar 
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3	  

•  Um	  painel	  fotovoltaico	  converte	  energia	  solar	  em	  eletricidade.	  Mesmo	  em	  la@tudes	  nórdicas	  nubladas,	  

os	  painéis	  podem	  gerar	  corrente	  para	  sa@sfazer	  toda	  a	  necessidade	  de	  eletricidade	  de	  um	  ediOcio.	  	  

•  Os	  painéis	  podem	  ser	  colocados	  nos	  telhados,	  paredes	  ver@cais,	  coberturas	  planas	  e	  inclusivamente,	  

fazer	  parte	  do	  ediOcio,	  tornando-‐se	  decora@vos.	  

Integração de Energias Renováveis 
Energia Solar – Painéis Fotovoltaicos 
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§  EdiOcio	  mul@familiar	  com	  2845	  m2	  de	  área	  de	  
construção;	  

§  80	  %	  dos	  consumos	  energé@cos	  totais	  devem	  ser	  
fornecidos	  por	  fontes	  de	  energia	  renováveis;	  

§  A	  produção	  de	  energia	  dos	  painéis	  fotovoltaicos	  é	  de	  
cerca	  de	  80	  MWh/ano.	  

Fonte:	  Annex	  56	  Shinning	  examples	  (hsp://www.iea-‐annex56.org/index.aspx?MenuID=4)	  

Integração de Energias Renováveis 
Energia Solar – Painéis Fotovoltaicos 
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3	  Integração de Energias Renováveis 
Éolica 

1.  Pás	  
2.  Gerador/Motor	  
3.  Baterias	  
4.  Rede	  pública	  
5.  Consumo	  
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3	  Integração de Energias Renováveis 
Geotérmica 
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4	  
EDIFÍCIO	  ANTES	  DA	  REABILITAÇÃO	  

•  Nenhum	  sistema	  de	  isolamento	  térmico,	  aquecimento	  ou	  	  arrefecimento;	  

•  Janelas:	  caixilharia	  em	  madeira	  com	  vidro	  simples	  

Caso de Estudo 
Bairro Rainha Dona Leonor 

Tecnologias	  u>lizadas	  na	  reabilitação:	  

•  Isolamento	  da	  envolvente	  opaca;	  	  

•  Introdução	  de	  vidros	  duplos;	  

•  Melhoria	  do	  acesso	  à	  luz	  solar;	  

•  Sistemas	  de	  clima@zação	  e	  de	  AQS	  eficientes;	  

•  Coletores	  solares	  térmicos	  para	  AQS;	  

Antes	  da	  
reabilitação	  	  

Depois	  da	  
reabilitação	   Redução	  

Consumo	  de	  energia	  
primária	  (kWh/m².a)	  

413.8	   127.2	   70%	  

Custo	  energia	  -‐	  30	  anos	  (€)	   85	  580	   27	  221	   70%	  
Emissões	  de	  carbono	  
(TONeqCO2/a)	  

18.9	   6.0	   70%	  

RESULTADOS	  
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4	  Caso de estudo 
Cúpula do Parlamento Alemão 
Berlim	  
Arquitetura	  – Foster	  +	  Partners	  
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4	  Caso de estudo 
Cúpula do Parlamento Alemão 
Berlim	  
Arquitetura	  – Foster	  +	  Partners	  

Antes	  da	  reabilitação	  

Princípios	  @dos	  em	  conta	  na	  reabilitação:	  

§  A	  importância	  do	  Bundestag;	  

§  O	  carater	  histórico	  do	  ediOcio;	  

§  O	  compromisso	  de	  acessibilidade	  ao	  público;	  

§  O	  programa	  ambiental.	  
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4	  Caso de estudo 
Cúpula do Parlamento Alemão 

Parâmetros	  de	  sustentabilidade	  considerados:	  

§  Lugar	  e	  clima	  

§  Desenho	  passivo	  

§  Energia	  renovável	  

§  Mobilidade	  e	  conec@vidade	  

§  Água	  

§  Cultura	  e	  Património	  

§  Sistemas	  ambientais	  

§  Materiais	  e	  resíduos	  

§  Solo	  e	  ecologia	  

§  Bem-‐estar	  

§  Projetar	  para	  a	  alteração	  
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4	  Caso de estudo 
Cúpula do Parlamento Alemão 
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4	  Caso de estudo 
Cúpula do Parlamento Alemão 
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5	  Conclusões 
•  A	  construção	  nova	  por	  si	  só	  não	  é	  suficiente	  para	  a@ngir	  as	  metas	  regulamentares	  
e	  muito	  menos	  para	  diminuir	  os	  impactes	  ambientais	  do	  setor	  da	  construção.	  	  

•  As	  estratégias,	  soluções	  e	  métodos	  necessários	  para	  uma	  reabilitação	  energé@ca	  
são	  já	  uma	  realidade.	  	  

•  É	  necessário	  que	  as	  imposições	  regulamentares	  sejam	  cumpridas	  e	  a	  criação	  de	  
incen@vos	  financeiros	  efe@va,	  permi@ndo	  aplicar	  na	  prá@cas	  estas	  soluções.	  	  
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Obrigado!	  
	  

braganca@civil.uminho.pt	  



Iniciativas para la búsqueda de la eficiencia energética 
y el confort ambiental en construcciones tropicales 
Iniciativas para a busca de eficiência energética e conforto ambiental em 
construções tropicais. 

Dra. Arq. Emily Vargas Soto - Universidad de Costa Rica



¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos 
de eficiencia y confort ambiental en la edificación?

+







Pero, ¿qué pasa en los países tropicales? 
Cuál es la situación acerca de la regulación energética?



¿Cuál es la estrategia para lograr un diseño 
con un modelo de eficiencia energética?

El Departamento de Desarrollo Sustentable de 
la Secretaria General de la OAS define una 
metodología basada en 3 ejes: 

 MANEJO DEL CLIMA : ARQUITECTURA PASIVA

CONTROL DE LOS SISTEMAS HVAC: MECÁNICO 
- ELECTRICO 

GENERACIÓN Y USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

1

2

3

BASADO EN “Energy Efficiency Guidelines of Buildings in Tropical Climates, 2013.



Sin embargo el cumplimiento de estos factores está asociado a las 
condiciones económicas, culturales, sociales  y políticas de cada 
país. Todas extremadamente variables en la franja tropical. Con 
índices de pobreza altos y condiciones de ciudad muy dispar. 



La pregunta es ¿Qué estamos haciendo para 
alcanzar un mejor desempeño energético? 

¿Porqué algunas regiones no se preocupan por 
alcanzar niveles óptimos?

El caso de COSTA RICA 











¿Cuál es la política energética en Costa Rica?

La política energética de Costa Rica, por ejemplo, está guiada por una orientación central 
que se puede resumir como sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones.  

Sector energía está basado en producción de ELECTRICIDAD. 
“…se entiende que el país debe aspirar a contar con un sistema energético nacional 
con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), basado en el 

uso de fuentes limpias y renovables, en condiciones de absorber los aumentos en la 
demanda de manera consistente, con precios lo más competitivos que sean posible 

en el entorno internacional 



Búsqueda de la eficiencia energética: el 
caso de Costa Rica



Búsqueda de la eficiencia energética: el 
caso de Costa Rica



Búsqueda de la eficiencia energética: el 
caso de Costa Rica



Búsqueda de la eficiencia energética: el 
caso de Costa Rica



  
• Aportando experticia a iniciativas institucionales (colaborar con formación de punta en temas de 

energía)  
• Colaborando en la resolución de problemáticas nacionales en el tema de energía 

(Normalización, Suministro a largo plazo, etc ) 
• Prospectiva científica y tecnológica 
• Análisis de situación nacional y aportes al desarrollo en el ámbito de la Energía 

• Generación distribuida
• Redes inteligentes
• Fotocatálisis  e Hidrógeno
• Biocombustibles 
• Biodigestión
• Bioclimatización
• Eficiencia Energética
• Gasificación
• Celdas solares
• Cultivos energéticos

OTROS…

DIMENSIONES
-Técnica
-Social
-Ambiental
-Económica

Plataforma de colaboración interna - externa  con tecnologías 
en desarrollo 



CELDAS SOLARES DE TERCERA GENERACIÓN
Desarrollo de celdas solares 
sensibilizadas utilizando tintes a 
partir de especies nativas, su 
optimización y evaluación de su 
eficiencia.



Eficiencia Energética 

15



Bioenergía:	Procesos	termoquímicos

→ → →

.
Source: Ernst Barler & Partners.

Coffee	Residues Coffee	Pulp

16



Generación distribuida y Redes inteligentes



Vehículos Eléctricos 

20



Planta de Biodiesel 

22



Bioclimatización

Aplicación de evaluaciones y 

creación de diseños 
innovadores que promueven 
la eficiencia energética y el uso 
de ER

LABORATORIO DE ARQUITECTURA TROPICAL
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA – ESCUELA DE ARQUITECTURA 



PROYECTOS E INVESTIGACIONES



PROYECTOS E INVESTIGACIONES



PROYECTOS E INVESTIGACIONES



¿Cómo incorporar las estrategias bioclimáticas 
en el clima tropical de Costa Rica?



La arquitectura bioclimática es una 
arquitectura diseñada para una latitud



Estrategias pasivas asociadas a zonas de vida 

EVITAR - CONTROLE - DISIPAR PRESERVA - ACUMULAR - CAPTURA

MAPA DA ZONA VIDA DA COSTA RICA





Criterios aplicados para la escogencia de las estrategias



Proceso de aplicación de estrategias pasivas



Proceso de aplicación de estrategias pasivas



Ejemplo de aplicación- soluciones pasivas para 
el clima tropical

Imágenes: Seminario Guía de 
Estrategias Pasivas de Diseño 
Bioclimático (2012) 



¿Cómo combinar un análisis de eficiencia y la 
elección de estrategias ?



¿Cómo 
combinar un 
análisis de 
eficiencia y la 
elección de 
estrategias ?
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¿Cómo 
combinar un 
análisis de 
eficiencia y la 
elección de 
estrategias ?
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http://www.benjamingarciasaxe.com
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http://www.benjamingarciasaxe.com
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http://www.entrenosatelier.net
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http://www.entrenosatelier.net
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http://brunostagno.info
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http://brunostagno.info



MUITO OBRIGADA! 

Dra. Arq. Emily Vargas Soto  
LABORATORIO DE ARQUITECTURA TROPICAL 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
emily.vargas@ucr.ac.cr 
lat.ea@ucr.ac.cr

mailto:emily.vargas@ucr.ac.cr
mailto:lat.ea@ucr.ac.cr


EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES:	  
Voluntária	  ou	  compulsória?	  

Prof.	  Dr.	  Wagner	  Augusto	  Andreasi	  
waandreasi@gmail.com	  

comunidades	  URBanas	  ENERgeHcamente	  Eficientes	  
Jornada	  Campo	  Grande/MS	  -‐	  2017	  

01/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

02/
15 



•  Eficiência	  EnergéHca	  em	  
Edificações:	  
	  ...	  um	  edi8cio	  é	  mais	  eficiente	  energe;camente	  que	  outro	  quando	  
proporciona	  as	  mesmas	  condições	  ambientais	  com	  menor	  consumo	  de	  
energia.	  

EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

03/
15 

Fonte:	  hDp://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/apos;las/eficiencia_energe;ca_na_arquitetura.pdf	  	  



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

Fonte:	  hDps://www.hydro.com/pt-‐BR/a-‐hydro-‐no-‐brasil/Sobre-‐o-‐aluminio/Aluminio-‐no-‐dia-‐a-‐dia/Aluminio-‐na-‐construcao-‐civil/	  -‐	  Acessado	  em	  06.1.17	  

04/
15 

Consumo	  de	  energia	  elétrica	  nas	  edificações	  comerciais,	  públicas	  e	  residenciais	  no	  Brasil	  segundo	  o	  BEN	  2014.	  
Fonte:	  hDp://cenergel.com.br/post.aspx?id=89&nome=a-‐eficiencia-‐energe;ca-‐em-‐edificios	  –	  Acessado	  em	  06.11.17	  



Fonte:	  hDp://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Resenha%20Mensal%20do%20Mercado%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%20-‐%20Fevereiro%202017.pdf	  
Acessado	  em	  03.11.2017	  

05/
15 

EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  



VARIÁVEIS	  QUE	  	  INFLUENCIAM	  NO	  
COMPORTAMENTO	  TÉRMICO	  DAS	  

EDIFICAÇÕES	  

1.  VARIÁVEIS	  ARQUITETÔNICAS	  
2.  VARIÁVEIS	  HUMANAS	  
3.  VARIÁVEIS	  CLIMÁTICAS	  

EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

06/
15 

Fonte:	  hDp://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/apos;las/eficiencia_energe;ca_na_arquitetura.pdf	  	  



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

07/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

08/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

09/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

10/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

12/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

11/1
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EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

hDp://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/edificacoes.asp	  -‐	  Acessado	  em	  06.11.2017	  

TOTAIS	  DE	  EDIFICAÇÕES	  ETIQUETADAS	  
Autônomas:	  4.479	  
Mul;familiares:	  52	  
Comerciais:	  204	  

hDp://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/edificacoes.asp	  -‐	  Acessado	  em	  06.11.2017	  

13/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  VOLUNTÁRIA	  OU	  COMPULSÓRIA?	  	  

h]p://www.pbeedifica.com.br/	  

14/
15 



EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  EM	  EDIFICAÇÕES	  –	  
Voluntária	  ou	  compulsória?	  

Muito	  obrigado.	  

15/
15 



Patrões de mobilidade não 
motorizada para uma cidade 
sustentável 
Pablo	  Osorio	  
LlactaLAB	  –	  Ciudades	  Sustentables,	  Universidade	  de	  Cuenca	  
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Próximos passos 

Ciclistas e cidade 

Pedestres e cidade 

Projeto Pies y Pedales 
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CUENCA - ECUADOR Cuenca	  está	  em	  os	  Andes,	  
470km	  al	  sur	  da	  línea	  
equinocial,	  a	  	  2.530	  
metros	  sobre	  o	  nível	  do	  
mar.	  
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Pies y Pedales é um projeto de pesquisa cujo 
objetivo é construir um quadro analítico 
multidisciplinar para estudar os padrões de 
mobilidade de ciclistas e pedestres a fim de 
produzir conhecimentos úteis para a mobilidade 
sustentável. 
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Projeto Pies y Pedales 
§  Assumimos a cidade como um sistema de interações 

entre o comportamento espacial das pessoas e a 
estrutura do entorno urbano. 

§  Os padrões de mobilidade são evidencia dessas 
interações.	  
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6	  
“Dime cómo te mueves y te diré qué 

clase de ciudad eres” 
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Ejes de investigación 

¿Cómo aprovechar 
fuentes de datos y 
métodos de análisis 
existentes para 
estudios de movilidad 
no motorizada? 

¿Cuál es la relación 
entre el 
comportamiento 
espacial de ciclistas y 
peatones y las 
características del 
entorno urbano? 

¿Cómo se relaciona 
la forma de movilidad 
con las percepciones 
sobre la ciudad, sobre 
los demás y sobre 
uno mismo? 

Metodológico Conductual Perceptual 
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Ejes de investigación 
Metodológico Conductual Perceptual 
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Ejes de investigación 

➔  Encuestas en campo y en línea. 

➔  Entrevistas. 

➔  Levantamiento de datos en campo. 

➔  Observaciones directas de 
comportamiento.  

➔  Mapeo móvil (app). 

➔  Mapeo con plataformas on-line. 

Recolección 

➔  Análisis Espacial. 

➔  Modelación estadística. 

➔  Método Q. 

➔  Análisis de discurso. 

➔  Minería de datos 

➔  ESDA 

➔  Network Analysis 

Análisis 

Metodológico Conductual Perceptual 
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Principais resultados 
§  Relación entre el modo de transporte, las 

características de las personas y el entorno urbano. 
§  Patrones de movimiento. 
§  Relación entre la caminabilidad y el entorno 

construido. 
§  Efecto de la estructura urbana en la energía para el 

transporte en bici. 
§  Discursos de los ciclistas (Metodología Q). 
§  Monitoreo móvil (Smartphone app). 
§  Geoinformación Voluntaria: Científicos en pedales. 
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Impacto mediático. 
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¿Qué tan sustentable es la movilidad 
en Cuenca? 
§  Datos: Encuesta en hogares 2014 (n: 1023) 
§  Análisis: EDA / Indicadores compuestos	  

Índice de Movilidad Sustentable 
(IMS) 

Modo 
 

Auto particular 
Taxi 
Moto 
Bus 

Bicicleta 
Caminata 

Frecuencia 
 

Diaria 
Semanal 
Mensual 
Eventual 
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Índice de movilidad sustentable 
Cuenca 

Menos 
sustentable 

Más 
sustentable 

Cuenca = 0.11 
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¿Qué determina la selección del 
modo de movilidad? 

Índice de Movilidad 
Sustentable (IMS) 

Entorno Urbano 

Percepciones 

Sociodemografía 

Servicios 
Diversidad  
Infraestructura   
Distancia 

Sexo 
Edad 
Ingresos hogar 
 

Seguridad 
Confort 

GLM > IMS = f (β0+ Entorno Urbano + Percepciones + Sociodemografía + ɛ) 
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¿Qué determina la selección del 
modo de movilidad? 
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¿Qué determina la selección del 
modo de movilidad? 

Índice de Movilidad 
Sustentable (IMS) 

Entorno Urbano 

Percepciones 

Sociodemografía 

Servicios + 
Diversidad 0 
Infraestructura  0 
Distancia -- 

Sexo ++ 
Edad + 
Ingresos hogar ++ 
 

Seguridad 0 
Confort 0 

GLM > IMS = f (β0+ Entorno Urbano + Percepciones + Sociodemografía + ɛ) 
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¿Qué determina la selección del 
modo de movilidad? 
§  La	  uGlización	  del	  automóvil	  está	  fuertemente	  relacionada	  

a	  hombres	  adultos	  con	  ingresos	  económicos	  medios.	  El	  
transporte	  en	  bus	  y	  a	  pie	  está	  relacionado	  con	  mujeres,	  
jóvenes	  y	  estudiantes.	  

§  La	  cercanía	  a	  servicios	  aumenta	  la	  frecuencia	  de	  
desplazamiento	  a	  pie	  y	  en	  bicicleta,	  y	  la	  distancia	  al	  trabajo	  
lo	  disminuye.	  

§  No	  encontramos	  evidencia	  que	  la	  disponibilidad	  de	  
ciclovías,	  el	  uso	  mixto	  y	  la	  percepción	  de	  confort	  y	  
seguridad	  influencien	  la	  modalidad	  de	  transporte.	  
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¿Cuál es el potencial de trasvase 
modal? 
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AUTO 36% 

BUS 45% 

TAXI 1% 

PEATÓN 
16% 

BICICLETA 
2% MOTO 2% 

AUTO 65% 

BUS 12% 

TAXI 2% 
PEATÓN 
10% 

BICICLETA 
8% 

MOTO 3% 

M
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Científicos em pedales. 
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2	  O pedestre e a cidade 
§  ¿Es	  Cuenca	  uma	  cidade	  caminável?	  
§  Entorno:	  aceras	  –	  veredas	  –	  banquetas	  –	  calzada.	  

•  Mapeo	  em	  línea:	  OpenStreetMap.	  

§  Percepcao:	  ¿Puedo?,	  ¿Quiero?	  
•  Encuesta	  a	  hogares	  (n=1023)	  
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2	  Cobertura de aceras-veredas-
banquetas 
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2	  ¿Seu barrio é seguro para caminar? 
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2	  ¿A cidade é segura para caminar? 
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2	  ¿Cuál es a relacao entre as 
características do espacio urbano y 
la caminabilidad? 
§  Datos:	  Estudio	  de	  Campo	  (Universidad	  del	  Azuay	  2015)	  

n=96	  
§  Análisis:	  Modelización	  EstadísGca	  (glm)	  
§  Peatones	  =	  f(β0+	  variables	  de	  control	  +	  variables	  del	  

entorno	  asico+	  variables	  del	  uso	  de	  suelo	  +	  ɛ)	  
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2	  Modelo: variables utilizadas 
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2	  Resultados 
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2	  Relação entre entorno construído e 
caminabilidad 
§  La	  principal	  caracterísGca	  que	  influencia	  el	  número	  de	  

peatones	  es	  el	  ancho	  de	  la	  acera,	  cuando	  se	  considera	  
todas	  las	  demás	  variables.	  

§  Un	  metro	  adicional	  de	  ancho	  en	  la	  acera	  aumentaría	  en	  
promedio	  un	  40%	  el	  número	  de	  peatones.	  

§  Al	  considerar	  el	  diseño	  de	  las	  aceras,	  la	  influencia	  del	  uso	  
del	  suelo	  disminuye.	  
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3	  O ciclista e a cidade. 
§  ¿Cómo	  se	  comporta	  el	  ciclista?	  

•  Datos	  de	  STRAVA.	  
•  Análisis	  espacial,	  minería	  de	  datos,	  geovisualización.	  

§  ¿Qué	  inconvenientes	  Gene?	  
•  Datos	  STRAVA	  
•  Percepção.	  

§  ¿Hay	  diferencia	  entre	  los	  ciclistas	  de	  la	  ciudad?	  
•  Método	  Q.	  
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3	  Camino del ciclista 
Patrones secuenciales 
generalizados 
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3	  Camino del ciclista 
Patrones secuenciales 
generalizados 
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3	  ¿Mais qual é o caminho? 
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3	  ¿Dónde fluye?, y ¿dónde se 
detiene? 
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3	  No só e um problema espacial, mais 
temporal 



35	  

3	  Pensamos em diferentes tipos de 
acessibilidade. 
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3	  Vinculada a outros sistemas de 
transporte 
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3	  Oferecer rutas ótimas: tempo, 
energia, confort, paisagem. 
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3	  Depende de o tipo de ciclista. 
§  “PRAGMÁTICOS”:	  Se	  sienten	  en	  control	  y	  están	  muy	  

seguros	  cuando	  se	  movilizan	  en	  bicicleta.	  

§  “ARMÓNICOS”:	  Consideran	  que	  el	  diseño	  y	  la	  estéGca	  del	  
entorno	  urbano	  paisajísGco	  influye	  en	  la	  decisión	  de	  la	  
elección	  de	  la	  ruta	  por	  la	  que	  se	  movilizan.	  

§  “INSEGUROS”:	  Se	  preocupan	  por	  la	  accesibilidad	  y	  la	  
permeabilidad	  visual	  del	  entorno	  urbano	  próximo	  y	  
distante	  para	  la	  movilización	  en	  bicicleta	  principalmente	  
por	  moGvos	  de	  seguridad.	  	  
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4	  Próximos passos: assistência 
técnica diseño ciclovias Cuenca. 
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5	  Próximos passos: Encuesta online 

§  Rede	  de	  cidades	  de	  
Equador	  

§  Y	  perspecGvas	  de	  
vínculo	  em	  
LaGnoamerica.	  
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Inovação no desenvolvimento 
territorial através de indicadores 
estratégicos para Eficiência Urbana 

Miguel	  Ángel	  Pino	  Quilodrán	  	  
Biossplena	  Projetos	  Ecodinâmicos	  -‐	  	  RS/	  Brasil	  
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Estratégias desenvolvidas e ações futuras 

Indicadores de Eficiência Urbana propostos 

Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 

Cidades Complexas e Eficiência Urbana 
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Apresentação Biossplena 
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Cidades Complexas e Eficiência Urbana 
§  1.1	  Cidades	  como	  sistema	  complexo	  
	  

É o fenômeno resultante da 
DIVERSIDADE DE AÇÕES que 

movimentam uma cidade em 
diferentes dimensões, fazendo-se 

necessário promover: 
 
•  o EQUILIBRIO DOS IMPACTOS NO 

FUNCIONAMENTO;  
•  o DESENVOLVIMENTO INTEGRADO; 
•  a QUALIDADE DE VIDA das pessoas 

que nela coabitam. 

Comercio 

Mobilidade  

Lazer 

Industria 

Serviços 

Moradia 
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Cidades Complexas e Eficiência Urbana 
§  1.1	  Cidades	  como	  sistema	  complexo	  
	  

Tudo acontece na cidade! 

É na cidade que as mudanças devem 
ser promovidas!!!   

Do  Local para o Global  

•  Necessidade de resposta simultânea a diversas 
DEMANDAS da sociedade; 

 
 
 
 

 
•  Teia de AÇÕES interligadas.   

Escala de Abrangência 

Bairro	  Região	   Cidade	  

Demandas e ações interligadas 
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Cidades Complexas e Eficiência Urbana 
§  1.2	  A	  Transversalidade	  na	  Gestão	  Municipal	  
	  

OBRAS 

FAZENDA 

SAÚDE 

EDUCAÇÃO 

MOBILIDADE 

ESPORTES 

TURISMO E CULTURA 

Gestão  
Municipal Tradicional 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

HORIZONTAL  

Ação Setorial 

Ação Setorial 

Ação Setorial 

Ação Setorial 

Ação Setorial 

Ação Setorial 

Ação Setorial 

Ações Transversais 

Ações Transversais 

Gestão  
Municipal Inovadora 
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Cidades Complexas e Eficiência Urbana 
§  1.3	  Como	  pode	  ajudar	  a	  Eficiência	  Urbana	  no	  desenvolvimento	  

do	  território?	  
	  

AÇÕES DE  
EFICIÊNCIA URBANA 

NO 
 TERRITÓRIO 

GESTÃO 

PLANEJAMENTO 

TR
A

N
S

IÇ
Ã

O
 

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A 

Fixar metas e alcançá-las 
através do monitoramento,  
otimização, disseminação e 

normatização dos processos 

Promover a tomada de 
decisões através de uma 
conduta compartilhada 

Visualizar cenários futuros 
estruturando estratégias de ação 

de curto, médio e longo prazo 

Conduzir a mudança 
progressiva do atual 

para o novo 
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Cidades Complexas e Eficiência Urbana 
§  1.4	  Desafios	  da	  cidade	  contemporânea	  
	   Qual cidade precisamos? 

Onde estaremos em 2050? 
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2	  Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 
§  2.1	  O	  caso	  de	  Lajeado	  -‐	  RS	  
	  

Brasil Rio Grande do Sul  Região Vale do Taquari Polígono total Município de Lajeado – RS = 9.116 ha 

•  Município no Estado de Rio Grande do Sul, distante 113 km ao Noroeste de Porto Alegre 
•  População (IBGE 2010) = 71.219 habitantes / 99% em área Urbana 
•  Capital da microrregião do Vale do Taquari (36 municípios) 
•  Principal atividade produtiva do município = Agroindústria. Outras = Produtos 

Alimentícios  e bebidas, Têxtil, Madeira e Mobiliário, Metalurgia , Borracha e outros.  

Área Urbana Lajeado – RS = 7.766 ha / 85,2% total 
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2	  Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 
§  2.1	  O	  caso	  de	  Lajeado	  -‐	  RS	  
	   •  Focado em 8 eixos: •  Elaboração de Mapas: 

•  Revisão do PDM, contratado pelo Município, em processo de execução até Fevereiro 2018 

•  Legislação: 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO URBANO:  
•  SINAIS que medem aspectos e estabelecem  o quão próximo se encontra um projeto do 

caminho DESEJADO e que permitem AGIR assertiva e preventivamente. 

OBJETIVOS: 
•  Permitir diagnóstico mais abrangente 
•  Reduzir incertezas 
•  Tornar a análise mais imparcial 
•  Priorizar as questões coletivas sobre interesses pontuais 

CONTRAPONTO NA 
REVISÃO  

Fórum das Entidades de Lajeado  

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS PARA 

EFICIÊNCIA URBANA 

Lajeado/RS 

Necessidade de complementar a “Visão da Cidade”  
baseado em  

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO    
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2	  Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 
§  2.2	  Critérios	  a	  serem	  aplicados	  na	  complementação	  da	  revisão	  	  
	   Objetivo Geral 

•  Dar diretrizes para AUMENTAR A EFICIÊNCIA dos sistemas urbanos e 
da habitabilidade 

Objetivo Específico 

•  Parte-se do princípio que cidade ou unidade territorial urbana (bairro) 
mais eficiente, deve ser: 

COMPACTA na sua morfologia      = mais DENSA 
COMPLEXA em sua organização  = MISTA 
EFICIENTE metabolicamente        = Infraestrutura e Serviços OTIMIZADOS 
COESIVA socialmente                    = SEM SEGREGAÇÃO social ou 
espacial CIDADE BAIRROS HARMÔNICO 
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2	  Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 
§  2.2	  Critérios	  a	  serem	  aplicados	  na	  complementação	  da	  revisão	  	  
	   CIDADE COMPACTA CIDADE DISPERSA VS. 
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2	  Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 
§  2.3	  Referenciais	  Teóricos	  
	  

ISO 37101 – 2016:  “Desenvolvimento Sustentável nas Comunidades” 
                  Sistema de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável –  
                   Requisitos com orientação para aplicação 

•  Irá	  ajudar	  as	  comunidades	  a	  colocarem	  em	  prá?ca	  estratégias	  de	  desenvolvimento	  sustentável	  tendo	  em	  
conta	  o	  seu	  contexto	  económico,	  social	  e	  ambiental.	  	  

•  Desenhado	  para	  ajudar	  todo	  o	  ?po	  de	  comunidades	  a	  gerir	  a	  sua	  sustentabilidade,	  inteligência	  e	  resiliência.	  
•  O	  propósito	  é	  melhorar	  a	  contribuição	  das	  comunidades	  para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  e	  avaliar	  o	  seu	  

desempenho	  nesta	  área.	  

•  Instrumento para a elaboração de políticas que garantam a qualidade de vida dos habitantes nas 
cidades.  

•  Sistema com base em 100 indicadores – 46 básicos e 54 de apoio - para medir a qualidade de 
um padrão de vida da cidade organizados em 17 âmbitos de acordo com os setores e serviços 
fornecidos nas cidades. 

•  Além disso, possui 26 indicadores de perfil com estatística básicas e informações para 
desenvolver benchmarkings – avaliação comparativa 

•  Desde 2017- o Brasil conta com sua adaptação da norma. 

ISO 37120 – 2014:  “Desenvolvimento Sustentável das Comunidades”  
                 Indicadores para serviços da cidade e qualidade de vida 
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2	  Estudo de caso: Revisão PDM Lajeado 2040 
§  2.3	  Referenciais	  Teóricos	  
	  
Urbanismo Ecológico:  
Salvador Rueda / Agência de Ecologia Urbana de Barcelona 

BACS (Bairros Compactos Sustentáveis):   
Universidade de Cuenca - Equador 

•  Metodologia aplicada em áreas que não são sustentáveis e 
melhorá-las. 

•  Transforma conceitos de sustentabilidade em estratégias 
de intervenção urbana que podem ser mensuradas a 
partir de indicadores. 

•  Aspetos a considerar na avaliação da sustentabilidade 
de Comunidades Urbanas Energeticamente Eficientes. 

Rede URBENERE: 
Comunidades URBanas ENERgeticamente Eficientes 



15	  

3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.1	  Coleta	  de	  Dados	  
Informações do território 
•  Juntar todas as informações, sejam elas geográficas, cadastrais da prefeitura, do IBGE e 

de outra fontes de consulta e transformá-las em GEORREFERENCIADAS. 
•  Avaliar a distribuição das informações dentro da área do município e fazer o cálculo dos 

indicadores para cada UNIDADE AMOSTRAL. 

Necessidade de padronização da escala amostral - Lajeado 

•  27 bairros  
•  17 setores cadastrais  
•  120 setores censitários 
 
Indica a necessidade de sobreposição, unificando as 
informações no território em uma MESMA BASE DE 
DADOS 

Cruzamento de dados entre as diferentes 
camadas, com o objetivo de obter 
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.2	  Âmbitos	  e	  Indicadores	  estabelecidos	  para	  o	  acompanhamento	  

Definição de 6 âmbitos de análise e uma pré-seleção inicial de 37 indicadores, considerados 
importantes para Lajeado. Em função da ausência de alguns dados, trabalhou-se com o cálculo de 29 
indicadores 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Âmbito Compacidade 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Âmbito Compacidade 

•  Considerando 43 hab/ha (média 
Lajeado) daria suporte a 173.000 hab. 

•  Para uma projeção de pop. de 200.000 hab. e densidade 
recomendada de 135 hab/ha, a cidade precisaria 1.500 ha 
de mancha urbana dentro de um raio ideal de 2,1 km de 
extensão 

•  Sup. Ideal mancha urbana Lajeado com 
pop. Urbana atual de 70.639 hab. e 
densidade 120hab/há = 600 ha (< 6x atual) 

Iforma	  =	  14%	  
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Âmbito Uso do Solo 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Âmbito Uso do Solo 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Âmbito Coesão Social 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Habitabilidade 



23	  

3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Capacidade Suporte Ambiente 
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3	  Indicadores de Eficiência Urbana propostos 
§  3.3	  Indicadores	  u^lizados	   Infraestrutura 
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4	  Estratégias desenvolvidas e ações futuras 
§  4.1	  Propostas	  de	  melhoramento	  

•  Revisão e Análise 
proposta viária Consultor 
para conferir ou retificar 
Hierarquia viária proposta. 

Sistema Viário 

•  Se observa necessidade 
de propor vias radiais 
adicionais para melhorar 
mobilidade bairros 
periféricos  
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4	  Estratégias desenvolvidas e ações futuras 
§  4.1	  Propostas	  de	  melhoramento	   Unidades Territoriais 

•  Agrupamento dos 27 
bairros urbanos 
existentes dentro de 7 
Unidades Territoriais de 
acordo com vocação de 
desenvolvimento 
observada no 
Diagnóstico. 
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4	  Estratégias desenvolvidas e ações futuras 
§  4.1	  Propostas	  de	  melhoramento	  

•  Propõe-se a identificação de pelo 
menos uma Centralidade por 
Unidade territorial;  

•  Critérios de localização:   
a)Hierarquia viária proposta, 
b)Concentração de Equipamentos e 
serviços existentes, 

     c)Disponibilidade de adensamento 
•  Propor Conectividade entre 

Unidades Territoriais. 

Centralidades  
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4	  Estratégias desenvolvidas e ações futuras 
§  4.1	  Propostas	  de	  melhoramento	  

•  Com base no circulo equivalente a 
superfície atual  e o centro 
geométrico da mancha urbana 
atual 

•  Incentivar ocupação mista com 
índice de compacidade maior em 
relação ao centro histórico existente 

Grau de Compacidade 
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4	  Estratégias desenvolvidas e ações futuras 
§  4.1	  Exemplos	  de	  analises	  qualita^vas	  

•  Os bairros com maior segregação espacial são 
os menos atendidos pelo transporte 
público (ρ=-0,71) e com menor índice 
escolar (ρ=-0,70). 

•  Fatores que impulsionam a complexidade 
u r b a n a :  r e l a ç ã o e n t r e a t i v i d a d e e 
residência (ρ=0,66) e compacidade absoluta no 
bairro (ρ=0,63).  

•  Fatores que atrasam a complexidade urbana: área 
de glebas vazias (ρ=-0,62) e segregação 
espacial (ρ=-0,60).  

•  Os bairros com população mais idosa são os mais    
compactos (ρ=0,68) e com mais atividades 
econômicas por residência (ρ=0,69). 
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4	  Estratégias desenvolvidas e ações futuras 
§  4.2	  Próximos	  desafios	  

•  CRUZAMENTO DE INDICADORES – VARIAVEIS: entre âmbitos diferentes 
para  identificar concentrações e fluxos de atividades marcantes nas 
Unidades Territoriais propostas. 

 
•  PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO 
 
•  TENDENCIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

•  VOCAÇÕES DE NOVOS POLOS PRODUTIVOS 

•  QUALIFICAÇÃO DE CENTRALIDADES 

•  MONITORAMENTO  
 
•  CERTIFICAÇÃO URBANA 
  



31	  

Obrigado!	  	  
	  
	  

miguel.pino@biossplena.com.br	  



GERAÇÃO DE 
ELETRICIDADE NO 
ESPAÇO URBANO 

Marcio J. Sorgato 

 



Grande parte da energia mundial é 
consumida nas edificações,  31% do 
consumo de energia primária no ano de 
2014. 
Fonte: IEA, 2014.  

Fonte:	  www.flickr.com/photos/stankuns/3772102760/	  
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MATRIZ	  BRASIL	  X	  MUNDO	  

Fonte:	  BEN-‐	  2012	  e	  IEA	  	  
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ediHcio	  estufa	  

O	   esOlo	   internacional	   foi	   importado	   como	  
símbolo	   de	   poder,	   sem	   adaptações	   para	   as	  
caracterísOcas	  culturais	  e	  climáOcas	  do	  Brasil.	  	  



exemplo	  ONS	  



As	   edificações	   tem	   grande	   potencial	   para	  
economizar	  energia.	  A	  construção	  de	  edificações	  
eficientes	  pode	  reduzir	  a	  demanda	  de	  energia	  por	  
décadas.	  	   Fo

nt
e:
	  w
w
w
.s
ol
ar
de

ca
th
lo
n.
fr
/?
p=

80
9	  



Desempenho	  	  
Térmico	  	  

	  
X	  
	  

Eficiência	  
EnergéOca	  

Eficiência	  EnergéOca	  X	  Desempenho	  
Térmico	  

Desempenho 
térmico 
 
Confoto 
ambiental 
 
Uso Sist. 
Atificiais 

+ 
+ 
- 

Fonte:	  Lamberts	  et	  al.,	  (1997).	  



falta	  de	  chuva	  
70%	  da	  eletricidade	  é	  gerada	  pelas	  hidrelétricas	  

	  



Existem duas formas de aproveitar 
ativamente a irradiação solar 

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/elisabeba_81/3423020135/	  



Solar térmico 
  
 Fotovoltaico 

 



Solar térmico 
 
Gera calor: água e/ou ar 
Ou frio: ar 



FOTOVOLTAICO 
 

Gera eletricidade 



Irradiação	  global	  no	  mundo	  	  



	  
Média	  anual	  da	  
energia	  solar	  
incidente:	  
1.500	  a	  2.300	  kWh/
m²/ano	  
	  
Variabilidade	  anual	  <	  20%	  	  
para	  a	  maior	  parte	  do	  
país	  

O	  CONTEXTO	  BRASILEIRO	  
ATLAS	  FOTOVOLTAICO	  DO	  BRASIL	  



  
 

KWh/m2/ano 
 
2226-2300 
2153-2226 
2080-2153 
2117-2007 
1934-2080 
1861-1934 
1788-1861 
1715-1788 
1642-1715 
 
	  

Brasil	  x	  Alemanha	  	  
A	  irradiação	  solar	  na	  região	  mais	  ensolarada	  da	  Alemanha	  
é	   40%	   menor	   do	   que	   na	   região	   menos	   ensolarada	   do	  
Brasil	  

	  	  	  	  



ESTUDO	  NO	  CONTEXTO	  BRASILEIRO	  



Operação	  hibrida	  e	  conforto	  térmico	  adaptaOvo;	  
PV	  na	  cobertura	  e	  nas	  fachadas;	  
Analisar	  a	  viabilidade	  técnica	  e	  econômica	  em	  
diferentes	  condições	  climáOcas	  (6	  cidades);	  
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kW
h/
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al
	  

Interior	  Lights	   Elevators	   Interior	  Equipment	   Fans	   Cooling	   Heanng	  

Usos	  finais	  de	  energia	  do	  ediHcio	  de	  escritório;	  	  
O	  clima	  impacta	  significaOvamente	  no	  
consumo	  de	  energia	  para	  condicionamento	  
arOficial;	  	  
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GERAÇÃO	  VERSUS	  CONSUMO	  -‐	  SC	  e	  SP	  
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VIABILIDADE	  ECONÔMICA	  	  



ESTUDO	  RESIDÊNCIA	  UNIFAMILIAR	  



Operação	  hibrida	  e	  conforto	  térmico	  adaptaOvo;	  
PV	  na	  cobertura	  com	  inclinação	  de	  10°;	  
Objenvo	   foi	   comparar	   a	   esnmanva	   de	   geração	  
fotovoltaica	   com	   o	   consumo	   de	   eletricidade	   da	  
edificação	  (4	  cidades);	  
	  

13	  kWp	  
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energia	  para	  condicionamento	  arOficial;	  	  
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Introdução	  à	  Enquetagem	   28	  151	  

GERAÇÃO	  DISTRIBUÍDA	  NO	  BRASIL	  

Fonte:	  ANEEL,	  2017.	  
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INTEGRAÇÃO	  ARQUITETÔNICA	  	  
§  BAPV	  (Building-‐Applied	  Photovoltaics)	  	  
§  Os	  módulos	  FV	  instalados	  sobre	  a	  edificação,	  
com	  caracterísncas	  diferentes	  da	  edificação;	  

§  Não	  subsntui	  o	  material	  de	  vedação;	  

§  Falta	  de	  
harmonia	  dos	  
FV	  com	  a	  
arquitetura	  da	  	  
edificação	  

Fonte:	  	  www.bodisun.com/en/product/gxzyth/20110906214.html	  



Um novo desafio arquitetônico:  
Integração de FV nos edifícios 32	  



INTEGRAÇÃO	  ARQUITETÔNICA	  	  

BIPV	  (Building-‐Integrated	  Photovoltaics)	  	  
Módulos	  FV	  instalados	  sobre	  a	  edificação,	  com	  
as	  mesmas	  caracterísOcas	  da	  edificação;	  



Arquitetos	   são	   os	   vetores	   para	   a	  
disseminação	  da	  tecnologia 

 
  

INTEGRAÇÃO	  

Fonte:	  	  www.flickr.com/photos/mdda/2158070203/sizes/l/in/photostream/	  



 
  

INTEGRAÇÃO	  PV	  



 
  

Fonte:	  	  www.flickr.com/photos/dragonleek/3068828403	  



Modulos que substituem a 
telha;  
S i s t e m a i n t e g r a d o a 
arquitetura da edificação; 

Fonte:	  hbps://www.tesla.com/solarroof	  



GERADOR	  FOTOVOLTAICO	  1	  
MWp	  	  

ELETROSUL	  MEGAWATT	  SOLAR	  

Fonte:	  	  www.flickr.com/photos/eletrosul/5808746081	  



O	  GERADOR	  FOTOVOLTAICO	  1	  MWp	  	  
Fonte:	  	  www.flickr.com/photos/eletrosul/5808746081	  



PROJETO	  ESTÁDIOS	  SOLARES	  
	  

MINERÃO	  SOLAR	  	  
GERADOR	  DE	  1	  MWp	  NA	  COBERTURA;	  
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FORMA	  E	  FUNÇÃO	  

Gerador	  Fotovoltaico	  93	  kWp	  -‐	  Frank	  Gehry	  
NovarOs	  Gehry	  Building	  –	  Basel,	  Suiça	   Fo
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O edi f íc io que produz energia 
suficiente para suprir o seu consumo 
por meio de geração renovável própria 
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Edifício de Energia Zero	  
	  



	  

	  
EEZ	   +	   energia	   do	   ciclo	   de	   vida	   da	   edificação,	  
contabilizando	  a	  energia	  do	  berço	  ao	  tumulo;	  Hernandez	  e	  
Kenny	   (2010),	   Goldstein	   et	   al.	   (2010),	   Pogharian	   (2008)	   e	   Sartori	   et	   al.	   (2011)	  
Hernandez	  e	  Kenny	  (2010);	  
	  
	  

EEZ	  +	  adição	  de	  energia	  do	  transporte	  no	  balanço	  da	  
edificação;	  	  Goldstein	  e	  al.	  (2010)	  	  
	  
	  

EEZ	   +	  adição	  da	   energia	   consumida	  na	  produção	  dos	  
alimentos	   e	   transportes	   dos	   usuários	   da	   edificação;	  
Pogharian	  (2008)	  	  

OUTRAS	  DEFINIÇÕES	  DE	  EEZ	  



EdiHcios	  Energia	  Zero	  -‐	  EEZ	  

Alta	  Eficiência	  
Geração	  Local	  
Interligação	  a	  Rede	  

Processo	  de	  projeto	  
–  integrado	  

Tecnologias	  
– Eficiência	  Energénca	  
– Solar	  Passivo	  
– Aquecimento	  solar	  de	  
água	  

– Fotovoltaico	  
– Eólica	  



DESAFIO	  DA	  EEZ	  
EEZ	  deve	  atender	  a	  todas	  as	  demandas	  
energéOcas	  da	  edificação:	  
	  

•  Eletrodomésncos;	  	  
•  Condicionamento	  arnficial	  (HVAC,	  
vennladores	  de	  teto,	  etc.);	  

•  Aquecimento	  de	  água;	  
•  Cocção;	  
•  Iluminação;	  

Consumo	  pode	  variar	   dependendo	  do	  esOlo	  de	  
vida;	  



Edifício de Energia Zero 
Sistema renovável de geração 

(Fotovoltaico e térmico preferidos) 

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/elisabeba_81/3423020135/	  



  
 
 
 

Sistemas de geração de energia 
renovável apresentam uma produção 
variável  
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Alguns dias chove 
 

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/lightknight/949116165/sizes/l/in/photostream/ 
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Outros dias bate o sol 

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/deano/24134881/sizes/o/in/photostream/	  



O EEZ é ligado na rede 

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/theredproject/3058677451/	  
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Quando	  consumo	  do	  EEZ	  maior	  que	  a	  sua	  
geração	  

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/theredproject/3058677451/	  
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Quando	  geração	  do	  EEZ	  maior	  que	  o	  seu	  
consumo	  

Fonte:	  hbp://www.flickr.com/photos/theredproject/3058677451/	  



Energia	  
consumida	  

Energia	  
Gerada	  

BALANÇO	  DE	  ENERGIA	  



0	  kWh	  

	  



INTEGRAÇÃO	   DE	   SISTEMAS	   FOTOVOLTAICOS	   NAS	  
RESIDÊNCIAS	  UNIFAMILIARES.	  



CIDADES	  COM	  ALTA	  DENSIDADE	  DEMOGRÁFICA	  
vantagens	  
desvantagens	  



CIDADES	  COM	  BAIXA	  DENSIDADE	  DEMOGRÁFICA	  	  
Possuem	  um	  potencial	  para	  geração	  distribuída	  
86%	  das	  edificações	  no	  brasil	  são	  unifamiliar	  
Fonte:	  PNAD	  	  (IBGE,	  2011).	  



É	   UM	   PROBLEMA	   GERAR	   MAIS	  
ENERGIA	   DO	   QUE	   A	   EDIFICAÇÃO	  
CONSOME?	  



Alta Geração? 
Eletricidade > Transporte 



TRANSPORTE	  INDIVIDUAL.	  



soluções	  para	  
armazenar	  a	  energia	  



0 aos 100 Km/h em 3,7 segundos 
Autonomia de 400 Km 
288 Cavalos  200 Km/h Velocidade 
máxima 



Custo	  zero	  de	  energia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
para	  transporte	  

R$	  0!	  

	  



FOTOVOLTAICA/UFSC	  
EEP	  +	  VEÍCULOS	  ELÉTRICOS	  	  



CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  
•  O	   atual	   contexto	   energénco	   apresenta	  
uma	   oportunidade	   para	   projensta	  
t ransformarem	   os	   ed i�c ios	   em	  
pequenos	   geradores	   de	   energia	  
distribuidos.	  

•  As	  edificações	  residenciais	  podem	  suprir	  
a	   demanda	   de	   energia	   dos	   edificios	  
comerciais,	   pois	   o	   pico	   de	   geração	  
coincide	   com	   a	   demanda	   de	   energia	  
para	  ar	  condicionado; 



AS	  NOSSAS	  CIDADES	  E	  EDIFICAÇÕES	  
ESTÃO	  ADEQUADAS	  PARA	  AS	  NOVAS	  

REALIDADES	  



AS	  INSTITUIÇÕES	  DE	  ENSINO	  ESTÃO	  
QUALIFICANDO	  OS	  PROFISSIONAIS	  PARA	  

AS	  NOVAS	  REALIDADES?	  



	  
	  

	  
obrigado	  

Marcio	  J.	  Sorgato	  
marcio.sorgato@ufms.br	  



Biodiversidade no 
planejamento urbano 

Geraldo Alves Damasceno Junior 
Instituto de Biociências/UFMS 



Biodiversidade 

Diversidade Biológica: a variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de 
que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. 
– Convenção da Biodiversidade. 



Diversidade taxonômica 
Fonte: http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/Biobk/BioBookDivers_class.html 



Diversidade  
filogenética 

Fonte: http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7300/fig_tab/nature09113_F3.html 



Diversidade filogenética 



Diversidade filogenética 



Diversidade Funcional 

Fonte: http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/the-rhizosphere-roots-soil-and-67500617 



Diversidade Genética 

Fonte: http://dreamcatcherstories.blogspot.com.br/2012/05/eye-can-see-you.html 



Diversidade de Ecossistemas Diversidade de Ecossistemas 



Importância da conservação da 
biodiversidade 



Permiano (Pangéia) 



Erupção sobre camada de carvão – Acúmulo de fuligem na 
atmosfera, efeito estufa, metano – extinção de 99% da vida na 
terra. 25 milhões de anos para recuperação da biodiversidade 



Era Mesozóica/Cenozóica 







•  Extinção de cerca de 
70% da vida  no 
planeta 

•  Vida continua 
graças a diversidade 
biológica da época 
que tinha 
informação genética 
para que os 30% 
restantes evoluíssem 
nos próximos 65 
milhões de anos. 



AlgunsAspectos da 
diversidade Biológica 



Índices de diversidade 

No total de indivíduos 25 

No total de espécies 5 

No total de indivíduos 25 

No total de espécies 5 



Diversidade 
•  α (Alfa) Riqueza de espécies de um local, 

comunidade ou ecossistema. Obtida pela 
contagem do número de espécies de uma 
área; 

•  β (Beta) Riqueza entre locais diferentes 
contíguos, ecossistemas ou comunidades 
Envolve a contagem das espécies que são 
únicas para cada um. 

•  γ (Gama) Riqueza total dos ecossistemas de 
uma região (conjunto de α+β) 



•  Mata atlântica 
–  450 espécies de árvores em 1 ha. Recorde de 

diversidade alfaalfa. 



•  Serra do Amolar 
– Diversidade beta e gama altas 



Diversidade Alfa 

•  Efeito de fatores ambientais 
–  Inundação (Amazônia, Pantanal) 

•  Comunidades herbáceas (Prado et al. 1994; Rebelato & Nunes-
da-Cunha 2005) 

•  Comunidades arbóreo-arbustivas (Nunes-da-Cunha 1999; Keel 
& Prance 1982; Damasceno-Junior et al. 2005) 

–  Sazonalidade 
–  Nutrientes do solo 
–  Disponibilidade de água 
–  Temperatura 
–  Localização geográfica (passado, movimentações 

tectônicas). 



Causas das diferenças climáticas 

Raios solares 

Menor absorção 
de energia pela 
atmosfera – 
Distância menor 



Angiospermas (Plantas com flores e 
frutos) 

– Brasil detém 50.000 das 250.000 (1/5 da 
diversidade estimada) 

– Pantanal 
–  ~2200 espécies  
–  Fonte: POTT, A.; POTT, V. J. Flora do Pantanal – listagem atual de 

fanerógamas. SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIO-
ECONÔMICOS DO PANTANAL, 2, 1996, Corumbá. Anais... Corumbá: 
Embrapa Pantanal, 1999. p. 297-325. 

•  - Cerrado  
–  12.000 spp (incluindo pteridófitas) 
–  Fonte Sano et al. 2008. 



Biodiversidade Urbana 

•  Variedade ou riqueza de organimo vivos 
(incluindo variação genética) e habitats 
encontrados dentro ou na periferia de 
assentamentos humanos. 

Fonte: Müller et al. (2013) Patterns and Trends in Urban Biodiversity 
and Landscape Design  



Aspectos da biodiverisidade na 
área urbana 

•  Manter os serviços ecossistêmicos dentro e 
para as cidades 

•    



Serviços ecossistêmicos 

•  Caracteríticas dos ecossistemas utilizados 
ativamente ou passivamente para produzir o 
bem estar humano (Fisher et al. 2007). 



Ex: Serviços ecossitêmicos 
providos por áreas úmidas 
Serviços de provisão Valor global médio 

(de Groot et al. 2012) 
Valor máximo Global 
(TEEB 2013) 

Alimento 614 2090 
Suprimento de água 408 5189 
Matéria prima 425 2430 
Recursos genéticos 
Recursos medicinais 99 
Recursos ornamentais 114 
Total 1659,00 9709,00 

Valores em dólares por hectare/ano (2007) adaptado de 
Clarkson et al. 2013 



Serviços de regulação Valor global médio (de 
Groot et al. 2012) 

Valor máximo Global 
(TEEB 2013) 

Qualidade do ar 
Regulação do clima 488 351 
Moderação de eventos 
extremos 

2986 4430 

Regulação do fluxo 
d’água 

5606 9369 

Tratamento de dejetos 3015 4280 
Prevenção de erosão 2607 
Manutenção da 
fertilidade dos solos 

1713 4588 

Polinização 
Controle Biológico 948 
Regulação do estoque de 
carbono global 

Total 17364 23018 



Cultural Valor global médio (de 
Groot et al. 2012) 

Valor máximo Global 
(TEEB 2013) 

Estético 1292 3906 
Recreação/turismo 2211 3700 
Inspiração para arte, 
música, cultura 

700 793 

Experiência espiritual 
Informação cognitiva 
Total 4203 8399 
Serviços de Hábitat 
Manutenção de ciclos 
biológicos 

1287 917 

Proteção aos recursos 
genéticos 

1168 2554 

Total 2455 3471 



Biodiverisidade na área urbana 
(metas) 

•  Promover um desenho sustentável para 
todas as áreas urbanas para maximizar a 
habilidade de manutenção da biodiversidade 

•  Influenciar os tomadores de decisão para 
criar espaços de convivência não somente 
para humanos, mas também para plantas e 
animais.  



Urbanização  

•  Introdução de espécies 
•  Eliminação de espécies nativas 
•  Espécies espontâneas 



Espécies nativas 



Espécies 
 introduzidas 

Caryota urens 



Espécies ruderais 



Tendencias 

•   Áreas urbanas antigas tem mais espécies 
não nativas que as novas. 

•  Áreas urbanas grandes também tem mais 
espécies não nativas que as menores. 

•  Número de espécies nativas tende a 
diminuir nas partes mais centrais das 
cidades. 





Fatores que influenciam a 
diversidade em ambiente urbano 

Fonte: Müller et al. (2013) Patterns and Trends in Urban Biodiversity 
and Landscape Design  



Configuração das construções 



Modificações na umidade do solo 



Adubação dos solos 



Aumento de biomassa e oferta de 
alimentos para a fauna 

Fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/4139754.jpg 



Poluição e contaminação dos 
solos 

Fonte: http://www.enviestudos.com/contaminacao-de-solos/ 



Construções 

Fonte: https://www.anageimoveis.com.br/blog/2013/04/12/brasil-adota-novos-padroes-de-qualidade-para-construcao-de-casas-e-apartamentos/ 



Movimentação radical de solos 

Fonte:youtube 



Construção de diques 

Fonte: http://www.rcbotelho.com.br/projeto/construcao-de-dique-com-aplicacao-de-geomenbrana-pead-furnas-centrais-eletricas-sa/ 



Fragmentação de ambientes 



Alta proporção de espécies 
introduzidas 

Fonte: https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/leucaena_leucocephala.htm 



Aspectos culturais 
Estudos Etnobotânicos 

•  Quintais 
•  Jardins 
•  Roças 
•  Pomares 
•  Hortas 
•  Plantas medicinais 
•  Plantas mágicas 



Fonte: http://diariodebiologia.com/2014/08/a-planta-comigo-ninguem-pode-realmente-pode-causar-asfixia/ 



•  ESTUDO ETNOBOTÂNICO E VALOR 
DE USO NO MUNICÍPIO DE PORTO 

MURTINHO – MS. 
•  Simone de Souza Moura 

•  Ieda Maria Bortolotto 



Porto Murtinho, MS 
 

•  Nos quintais amostrados, catalogou-se 
plantas pertencentes a 67 famílias, 
totalizando 196 espécies distribuídas em 
159 gêneros. 

•  As plantas mais utilizadas pelos moradores 
estão associados ao uso alimentício e 
medicinal. 



Cidades localizadas em hotspots 
de biodiversidade 



Valorização da flora nativa na 
arborização. Ex: Cerrado 













Syagrus oleracea 



Pseudananas sagenarius 



Obrigado! 



Influência	  da	  vegetação	  no	  
conforto	  térmico	  urbano	  
Cris%na	  Engel	  de	  Alvarez	  
Universidade	  Federal	  do	  Espírito	  Santo	  
cris%na.engel@ufes.br	  
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Um pouco de história 

Mudanças climáticas e ilhas de calor 

Vegetação e conforto 

Simulações 

Comentários finais 
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Mudanças	  climá=cas	  
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Redução/alteração	  da	  
qualidade	  de	  vida	  

Questões	  ambientais	  
em	  segundo	  plano	  

Urbanização	  

Mudanças	  climá%cas	  

Alteração	  do	  ambiente	  
natural	  e	  construído	  

Aumento	  da	  
população	  citadina	  

Crescimento	  urbano	  
desorganizado	  

Subs%tuição	  da	  
superJcie	  natural	  

Emissão	  de	  gases	  

Mudanças	  climá=cas	  
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Mudanças	  climá=cas	   Agente	  
causador	  

Alvo	  
vulnerável	  
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Urbanização	  
Altera	  as	  superHcies	  	  

Altera	  propriedades	  
atmosféricas	  da	  região	  

Maior	  absorção	  térmica	  

Retêm	  mais	  calor	  

Impermeabilização	  do	  solo	  

Materiais	  
urbanos	  

Reduzem	  vegetação	  

Alteram	  a	  ação	  dos	  ventos	  

Aumentam	  emissão	  gases	  

Elevam	  o	  gasto	  de	  energia	   Aumentam	  a	  poluição	  

Mudanças	  climá=cas	  
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O impacto que o homem produz sobre 
as áreas urbanas é tão forte que cria um 
clima bem diferente das áreas rurais que 

a circundam. 	  

Mudanças	  climá=cas	  
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Mudanças	  climá=cas	  -‐	  Ilhas	  de	  Calor	  
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hLp://www.nanothermic1.com.br/ilhas-‐de-‐calor-‐termico.html	  

Mudanças	  climá=cas	  -‐	  Ilhas	  de	  Calor	  
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Noite	  →	  liberação	  do	  calor	  acumulado	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  →	  dificulta	  resfriamento	  noturno	  
Não	  é	  uniforme	  na	  cidade	  

Mudanças	  climá=cas	  -‐	  Ilhas	  de	  Calor	  
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SuperJcie	  Urbana	  
–	  Escala	  Local	  

Camada	  de	  Fronteira	  –	  Meso	  Escala	  

Dossel	  	  Urbano	  –	  Micro	  Escala	   Zona	  de	  ocupação	  urbana	  

Mais	  complexa	  
Consequências	  para	  os	  

seres	  humanos	  

Mudanças	  climá=cas	  -‐	  Ilhas	  de	  Calor	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  
§  An=guidade	  -‐	  

áreas	  verdes	  já	  
faziam	  parte	  da	  
estrutura	  
organizacional	  de	  
cidades	  

§  Espaços	  
arborizados	  
des%navam-‐se	  
essencialmente,	  
ao	  uso	  e	  prazer	  
dos	  imperadores	  
e	  sacerdotes	  

Jardins	  Suspensos	  da	  Babilônia:	  mito	  ou	  realidade?	  



14	  

2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  
§  Idade	  Média	  –	  no	  

"interior	  das	  
quadras"	  e	  depois	  
desaparecem	  com	  
o	  crescimento	  
urbano	  

§  Jardins	  monacais	  
(nos	  monastérios)	  
e	  jardins	  
mouriscos	  

§  Surgem	  as	  praças	  

Jardim	  da	  Praça	  do	  Império	  &	  Mosteiro	  dos	  Jerónimos,	  Lisboa	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  
§  Renascimento	  –	  

praças	  e	  jardins	  
adquirem	  maior	  
importância	  

§  Valor	  esté%co	  
(cenográfico)	  e	  
u%litário	  

§  Tornam-‐se	  
elementos	  de	  
“composição”	  
da	  cidade	  

Jardim	  Gius=,	  Verona	  -‐	  Itália	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  

§  Roman=smo	  -‐	  
parques	  urbanos	  
e	  lugares	  de	  
repouso	  e	  
distração	  

§  Plantas	  exó%cas	  

Chalet	  e	  Jardim	  –	  Parque	  da	  Pena,	  Sintra,	  Portugal	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  
§  Modernismo	  –	  

valorização	  do	  
espaço	  verde	  
inserido	  no	  
contexto	  urbano	  

§  Inserção	  do	  
automóvel	  
(relação	  veículo-‐
pedestre)	  

§  Nega	  os	  elementos	  
decora%vos	  do	  
passado	  

Aterro	  do	  Flamengo	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  Brasil	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  

§  Vias	  arborizadas	  
-‐  Unter	  den	  

Linden,	  Berlim,	  
1647	  

-‐  Alameda	  
arborizada	  
ligando	  a	  cidade	  
ao	  parque	  de	  
caça	  
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2	  Um	  pouco	  de	  história:	  arborização	  urbana	  

§  Vias	  arborizadas	  
-‐  "Nieuwe	  

Plantage“,	  
Amsterdam,	  1663	  

-‐  Aproveitamento	  
de	  uma	  área	  de	  
charco	  



20	  

3	  
Vegetação	  	   	  Controle	  do	  clima	  

	   	  Cons%tuição	  microclimas	  mais	  agradáveis	  

Absorção	  da	  radiação	  

Controle	  radiação	  excessiva	  

Produção	  de	  sombra	  

Aumento	  da	  umidade	  

Redução	  da	  temperatura	  

Filtra	  e	  absorve	  poluentes	  

Caracterís=ca	  
termorreguladora	  

Eficiência	  energé=ca	  das	  
construções	  circundantes	  

Compreender	  sua	  contribuição	  →	  melhor	  aproveitamento	  de	  
suas	  caracterís=cas	  

Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
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Dissipa	  calor	  latente	  

Evapotranspiração	  
aumenta	  a	  umidade	  

Evapotranspiração	  reduz	  
a	  temperatura	  

Moderam	  o	  aquecimento	  
urbano	  

Áreas	  
vegetadas	  

SuperHcies	  
impermeáveis	  

Absorvem	  e	  retêm	  mais	  
calor	  

Reabsorvem	  radiação	  
refle=da	  

Possibilita	  
formação	  
ilhas	  calor	  

Áreas	  não	  
vegetadas	  

Dissipam	  calor	  sensível	  

Registram	  temperaturas	  
mais	  altas	  

À	  noite	  liberam	  calor	  
acumulado	  

Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
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3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
As	  diferentes	  configurações	  
de	  implantação	  arbórea	  
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3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
As	  diferentes	  configurações	  
de	  implantação	  arbórea	  
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3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
Exemplos	  de	  
Parques	  Urbanos	  
-‐	  Central	  Park	  
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3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
Exemplos	  de	  
Parques	  Urbanos	  
-‐	  Parque	  do	  Ibirapuera	  
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3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
Exemplos	  de	  
Parques	  Urbanos	  
-‐	  Parque	  Pedra	  da	  Cebola	  



27	  

3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
Exemplos	  de	  
arborização	  de	  vias	  
-‐	  Porto	  Alegre	  
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3	  Vegetação	  e	  Conforto	  Urbano	  
Exemplos	  de	  
arborização	  de	  vias	  
-‐	  Porto	  Alegre	  
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4	  Simulações	  Computacionais	  

Sohware	  ENVI-‐met	  3.1	  

Ferramenta	  para	  
planejamento	  e	  intervenções	  

urbanas	  

Análise	  microclimá%ca	  
de	  contextos	  urbanos	  

Interações	  solo-‐
vegetação-‐atmosfera	  

Simulações	  computacionais	  
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4	  Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
•  Efeito	   da	   densidade	   construída	   sobre	   o	   microclima:	  

construção	   de	   diferentes	   cenários	   possíveis	   e	   seus	   efeitos	   no	  
microclima	  para	  cidade	  de	  São	  Paulo,SP.	  

•  Microclimas	   Urbanos	   no	   Plano	   Piloto	   de	   Brasília:	   O	  
Caso	  da	  Superquadra	  108	  Sul.	  

•  Estudo	   do	   impacto	   dos	   parâmetros	   constru=vos	   no	  
microclima	  urbano	  em	  bairro	  residencial	  de	  Juiz	  de	  Fora,MG.	  

•  Configuração	   Urbana	   e	   microclima:	   estudo	   em	  
loteamento	  horizontal	  de	  Maceió,	  Alagoas.	  

•  Arborização	   na	   cidade	   de	   Campinas/SP-‐	   percepção	   e	  
conforto.	  

•  Estratégias	  de	  melhoria	  do	  ambiente	   térmico	  diurno	  
em	   situação	  de	   verão	   de	  uma	   fração	  urbana	  da	   cidade	  de	  
Vitória,	  ES.	  

•  A	   influência	   da	   Arborização	   no	   conforto	   térmico	  
urbano:	  um	  estudo	  aplicado	  à	  cidade	  de	  Vitória,	  ES	  
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4	  
A	  influência	  da	  
Arborização	  no	  clima	  
urbano:	  um	  estudo	  
aplicado	  à	  cidade	  de	  
Vitória,	  ES	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

OBJETIVO 
Influência	  de	  diferentes	  

configurações	  de	  
implantação	  arbórea	  

Interferência	  no	  
clima	  urbano	  

Meio	  urbano	  –	  Clima	  tropical	  
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4	  
Vitória	  –	  cidade	  litorânea	  –	  clima	  tropical	  quente	  e	  úmido	  

-‐  Mata	  da	  Praia,	  bairro	  
República	  e	  Aeroporto	  

	  
-‐  Presença	  de	  vegetação	  

concentrada	  e	  arborização	  
ao	  longo	  das	  vias	  

	  
-‐  900m	  x	  500m	  –	  450.000m²	  

Área	  de	  Estudo	  

Legenda 
   
            Limite dos bairros 
            Delimitação da área de estudo 

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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Zona	  residencial	  com	  
comércio	  local	  

2	  pontos	  de	  amostragem	  
climá=ca	  -‐	  medições	  

Tipologias	  constru=vas:	  
casas	  unifamiliares	  1	  e	  2	  

pav.	  e	  ediHcios	  
mul=familiares	  4	  pav.	  

A 
E D 

C 
B 

2 

1 

Definição	  e	  Caracterização	  da	  Área	  de	  Estudo	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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-‐  Fornecer	  dados	  para	  a	  calibração	  
	  
-‐  Duração	  48h	  (13	  à	  15	  setembro	  de	  2016)	  
	  
-‐  2	  pontos	  –	  medição	  simultânea	  
	  
-‐  Variáveis	  climá%cas	  aferidas	  

§  Temperatura	  
§  Umidade	  Rela%va	  

Medições	  Microclimá=cas	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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4	  
Definição	  e	  Caracterização	  da	  Área	  de	  Estudo	  

Legenda 
  
        Edific. 1 pav. 
        Edific. 2 pav. 
        Edific. 3 pav. 
        Edific. 4 pav. 
        Edific. 5 pav. 
        Edific. 14 pav. 
        Asfalto 
        Concreto 
        Grama 
        Solo 
  

Base	  Gráfica	  
(levantamento	  

campo)	  

Caracterização	  
das	  edificações	  

Caracterização	  
pavimentações	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  



36	  

4	  
Simulações	  de	  Calibração	  -‐	  Validação	   Adequar	  à	  situação	  climá=ca	  local	  →	  obter	  resultados	  mais	  próximos	  real	  

Dados	  medições	  microclimá%cas	   Dados	  simulações	  computacionais	  X
Dados	  de	  Entrada	  –	  arquivo	  .cf 
Data	  do	  início	  da	  simulação 13.09.2016 
Horário	  do	  início	  da	  simulação 21:00:00 
Tempo	  total	  da	  simulação	  (horas) 24 
Registro	  dos	  dados	  (min) 60 
Velocidade	  do	  vento	  a	  10m	  (m/s) 7.41 
Direção	  do	  vento 155 
Comprimento	  de	  rugosidade	  z0 0.01 
Temperatura	  potencial	  inicial	  [K] 298 
Umidade	  específica	  a	  2500m	  [g	  water/kg	  air] 4.91 
Umidade	  rela=va	  a	  2m	  [%] 71 

Preparação	  arquivo	  .in	   Preparação	  arquivo	  .cf	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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4	  
Avaliação	  dos	  Resultados	  

Simulação	  apresenta	  valores	  
mais	  baixos	  que	  os	  medidos	  

ENVI-‐met	  3.1	  desconsidera	  
amplitude	  diária	  

Limitação	  do	  modelo	  em	  
relação	  ao	  clima	  tropical	  

Calibração	  é	  
necessária	  

Simulações	  de	  Calibração	  -‐	  Validação	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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4	  

-‐  Maior	  estabilidade	  
do	  programa	  

-‐  Resposta	  posi=va	  em	  
trabalhos	  anteriores	  

Velocidade	  do	  vento	  =	  0,5m/
s	  

Valores	  mais	  compa{veis	  com	  
as	  medições	  

Avaliação	  dos	  Resultados	  Simulações	  de	  Calibração	  -‐	  Validação	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  



39	  

4	  

y = 0,7589x + 5,9942 
R² = 0,72524 

22 
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28 

30 
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P1M / P1S Linear (P1M / P1S) 

y = 0,6795x + 7,8342 
R² = 0,75082 
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y = 0,655x + 15,781 
R² = 0,65702 
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P1M / P1S Linear (P1M / P1S) 

y = 0,651x + 16,881 
R² = 0,68216 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
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30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

%
 

% 

P2M / P2S Linear (P2M / P2S) 

Gráfico	  de	  dispersão	  e	  
coeficiente	  de	  correlação	  

Associação	  sa%sfatória	  

Resultados	  mais	  
próximos	  da	  

representação	  da	  
realidade	  climá%ca	  de	  

Vitória	  

Avaliação	  dos	  Resultados	  Simulações	  de	  Calibração	  -‐	  Validação	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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4	  

	  
	  

	  Condições	  extremas	  de	  temperatura	  na	  cidade	  

39,6°C	  

13,8°C	  

-‐  Avaliar	  a	  influência	  da	  presença	  de	  vegetação	  
	  

Verão	   Dia	  mais	  quente	   25.fev.	  2006	  

Inverno	   Dia	  mais	  frio	   07.ago.2017	  

Simulações	  Principais	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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4	  
Definição	  pontos	  de	  amostragem	  climá=ca	  

P2 

P1 

P3 

Diferentes	  configurações	  
de	  implantação	  arbórea	  

Avaliação	  
pontual	  

Simulações	  Principais	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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4	  
Simulações	  Principais	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

Ponto	  1	  

Ponto	  2	  

Ponto	  3	  
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4	  

Temperatura	  
Potencial	  (K)	  

Verão	  –	  9h	  

Temperatura	  :	  	  
298,5K	  (25,35°C)	  a	  
300,5K	  (27,35°C)	  
	  	  
Pouca	  influência	  
da	  arborização	  
	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

P2 

P1 

P3 

Proteção	  radiação	  solar	  direta	  
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4	  

Verão	  –	  9h	  

Umidade:	  	  80%	  a	  90%	  
	  	  
Áreas	  arborizadas	  
com	  maiores	  valores	  
de	  umidade	  (≠	  de	  
2,5%)	  
	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

P2 

P1 

P3 

Umidade	  
Rela%va	  (%)	  



45	  

4	  

Áreas	  arborizadas	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
Análise	  dos	  Resultados	  	  

Áreas	  arborizadas	  com	  maiores	  valores	  de	  umidade	  (≠	  de	  2,5%)	  
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Temperatura	  
Potencial	  (K)	  

Verão	  –	  15h	  

Temperatura	  :	  	  
303,5K	  (30,35°C)	  a	  
306,5K	  (33,35°C)	  
	  Influência	  da	  
arborização	  	  e	  
outros	  elementos	  
–	  até	  3,5°C	  
Raio	  de	  influência	  
restrito	  (entorno	  
imediato)	  
	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

P2 

P1 

P3 
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Avenida	  com	  intensa	  arborização	  
temperatura	  mais	  amena	  

Avenida	  Rosendo	  Serapião	  de	  Souza	  Filho	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
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Verão	  –	  15h	  

Umidade:	  	  47,5%	  a	  
72,5%	  
	  Áreas	  arborizadas	  
com	  maiores	  valores	  
de	  umidade	  (≠	  de	  até	  
25%	  maior)	  
Parque	  e	  Praça	  –	  
valores	  mais	  altos	  de	  
umidade	  do	  que	  as	  
vias	  arborizadas	  -‐	  ≠	  de	  
5%	  	  
	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

P2 

P1 

P3 

Umidade	  
Rela%va	  (%)	  
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Temperatura	  
Potencial	  (K)	  

Verão	  –	  21h	  

Temperatura	  :	  	  
301K	  (27,85°C)	  a	  
304K	  (30,85°C)	  
	  Influência	  da	  
arborização	  e	  
outros	  elementos	  	  
–	  até	  3°C	  
Raio	  de	  influência:	  
entorno	  com	  
temperaturas	  
mais	  amenas	  
	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

P2 

P1 

P3 
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Verão	  –	  21h	  

Umidade:	  	  57,5%	  a	  
72,5%	  
	  Áreas	  arborizadas	  
com	  maiores	  valores	  
de	  umidade	  (≠	  de	  até	  
10%	  maior)	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  

P2 

P1 

P3 

Umidade	  
Rela%va	  (%)	  
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§  Situação	  de	  inverno	  

•  9h	  
•  Temperatura:	  291,5K	  (18,35°C)	  a	  292,0K	  (18,85°C)	  
•  Áreas	  arborizadas	  –	  temperaturas	  mais	  baixas	  (+/-‐	  1°C)	  (apesar	  da	  pequena	  variação	  de	  

temperatura	  na	  área	  total)	  
•  Umidade	  Rela%va	  –	  47,5%	  a	  70%	  
•  Áreas	  arborizadas	  –	  cerca	  de	  até	  20%	  mais	  elevados	  

•  15h	  
•  Temperatura:	  295K	  (21,85°C)	  a	  297,5K	  (24,35°C)	  
•  Áreas	  arborizadas	  –	  temperaturas	  até	  2°C	  mais	  baixas	  
•  Umidade	  Rela%va	  –	  32,5%	  a	  65%	  
•  Áreas	  arborizadas	  –	  cerca	  de	  até	  32,5%	  mais	  elevados	  

	  
•  21h	  

•  Temperatura:	  292K	  (18,85°C)	  a	  294,5K	  (21,35°C)	  
•  Áreas	  arborizadas	  –	  temperaturas	  até	  2°C	  mais	  baixas	  
•  Umidade	  Rela%va	  –	  40%	  a	  55%	  
•  Áreas	  arborizadas	  –	  cerca	  de	  até	  10%	  mais	  elevados	  

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  



52	  

4	  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Temperatura (°C) 

P1 P2 P3 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Umidade Relativa (%) 

P1 P2 P3 

ve
rã
o	  

in
ve
rn
o	  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Temperatura (°C) 

P1 P2 P3 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Umidade Relativa (%) 

P1 P2 P3 

Análise	  dos	  Resultados	  	  

Exemplo de	  aplicação	  do	  ENVI-‐met	  
Avaliação	  dos	  Resultados	  pontos	  1-‐2-‐3	  
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Comentários	  finais	  
  É	  indiscu}vel	  a	  interferência	  da	  vegetação	  na	  melhoria	  do	  conforto	  
urbano,	  especialmente	  em	  condições	  de	  clima	  tropical	  

  Além	  da	  questão	  do	  conforto	  térmico,	  a	  vegetação	  auxilia	  na	  redução	  da	  
poluição	  atmosférica,	  especialmente	  de	  par}culas	  em	  suspensão	  

  A	  arborização	  urbana	  auxilia	  na	  ambiência,	  inclusive	  atraindo	  a	  fauna	  local	  

  Os	  processos	  de	  simulação	  são	  complexos	  e	  exigem	  conhecimento	  
técnico	  específico	  

  O	  ENVI-‐Met	  	  não	  é	  um	  programa	  “amigável”,	  porém	  permite	  a	  simulação	  
de	  situações	  futuras	  com	  grande	  confiabilidade	  

  Dimensões	  de	  vias,	  criação	  de	  áreas	  de	  praças	  e	  parques	  são	  decisões	  
inerentes	  à	  gestão	  urbana	  e	  as	  simulações	  relacionadas	  ao	  conforto	  
urbano	  podem	  auxiliar	  nas	  tomadas	  de	  decisões	  e	  direcionamento	  das	  

polí=cas	  	  públicas	  
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Comentários	  finais	  


