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EDITORIAL

 O ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto chega a sua quinta edição. 

Foram enviados ao evento 174 artigos, oriundos de 86 universidades brasileiras, públi-

cas e privadas, e 5 universidades estrangeiras. Ao compararmos com o primeiro ENSUS, 

quando recebemos 27 artigos, temos a grata satisfação da percepção de uma evolução 

continuada. Talvez o fato mais curioso seja que uma quantidade grande de pessoas que 

estavam entre os autores destes 27 artigos estejam, hoje, participando do encontro que de 

certa forma ajudaram a construir. Temos um público fiel.
 Hoje, enquanto escrevemos este editorial, o Brasil está envolto em situações gra-

ves. Vivemos uma crise econômica, política e de confiança nas organizações. De certa 
forma isso remete ao nosso dia-a-dia. Tivemos um ano de preparação muito difícil para 

o evento. Obtivemos o reconhecimento de nosso projeto pelos órgãos de fomento como 

o CNPQ e a CAPES, contudo, não obtivemos qualquer auxílio financeiro. O único órgão 
de fomento que auxiliou o ENSUS foi a FAPESC, e mesmo assim, com valor inferior ao 

concedido em 2016.

 Aqui fica nosso reconhecimento à FAPESC, pois em todos os anos em que o EN-

SUS ocorreu, sempre concedeu seu apoio ao evento, embora, nem sempre este recurso 

tenha sido liberado com antecipação à sua ocorrência.
 Desta forma, o apoio de nosso fieis parceiros foi ainda mais importante. Nosso pú-

blico é o maior financiador deste evento. Algumas diferenças vão se salientando com o 
passar dos anos: o ENSUS nasceu em uma universidade comunitária, mantida com recur-

sos privados. Assim, os recursos para sua realização nos primeiros anos eram geridos por 

uma instituição privada, ainda que não almejasse lucro, não poderia dar prejuízos.

 E nunca deu, pois não poderia ser diferente em um evento que trata da sustenta-

bilidade! Mas hoje, o evento ocorre dentro de uma instituição pública. O que por si, soaria 

mais fácil. Mas lhes garanto que não é!

 O primeiro obstáculo, parece ser justamente o que mantém o evento. A cobrança 

de valores de inscrição. Como um evento que ocorre em uma universidade pública pode 

cobrar por valores de inscrição? Mesmo que a Universidade Federal de Santa Catarina 

não nos conceda apoio financeiro direto (indiretamente, os professores coordenadores 
recebem seus salários da União e supostamente utilizam  o espaço de seus laboratórios e 

salas para organizar o evento durante o ano), parece inaceitável que o evento tenha custos 

que necessitam de recursos e de antemão, sabe-se que a UFSC não concederá, ainda de 

maneira direta, um tostão de seus valores para o mesmo.

 Por isso, na realização do evento de 2016, criamos a página da transparência. 
Para mostrar ao nosso fiel público, de onde vêm o dinheiro e onde o empregamos. Pois 
pasmem, enquanto estávamos na iniciativa privada jamais precisamos fazer isto. Nosso 

maior público era de alunos da Universidade particular, que pagavam suas inscrições e 

ficavam imensamente satisfeitos por lhes proporcionarmos a oportunidade de assistir 
aos palestrantes de nossa programação.

 Na vida pública, a primeira pergunta que surge, mas como?  Eu tenho que pagar 

para participar do evento? Estou numa universidade pública! Daí resulta que os nossos 
participantes - apesar de publicarmos a transparência do uso dos recursos, para mostrar-
mos que ninguém lucra com o evento e justificarmos a cobrança da taxa de inscrição – são, 
em sua maioria, de outras universidades, que vêm de longe para ouvir o que temos a dizer. 
Temos poucos colegas nos apoiando e poucos alunos da  UFSC inscritos no evento deste 

ano, configurando um cenário muito diferente do que tínhamos na iniciativa privada.
 Os valores da edição passada foram mantidos em 2017, e buscamos parcerias e 

apoios. Conseguimos, como sempre, apoio dos profissionais que aqui estão como pa-

lestrantes do evento, que não recebem qualquer remuneração. Aliás, esclareça-se que a 
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coordenação do evento também não recebe qualquer forma de remuneração ou comple-

mentação salarial com a realização do evento. Os palestrantes, estão aqui porque, assim 

como nós, acreditam na importância do tema que estamos discutindo e que existem outros  

ganhos pessoais, que não o financeiro, que podem afetar nosso futuro comum. 
 Independente da universidade onde ocorreu o ENSUS, sempre tivemos o apoio 

institucional com as contrapartidas. Um telefonema, uma impressão que se fez neces-

sária ou mesmo a concessão do espaço para a realização do evento. O evento nunca 

precisou pagar pelo uso do espaço, por isso podemos praticar os valores de inscrição 

que oferecemos ao nosso público hoje. Mas épocas difíceis, trazem nuances novas. 

 Neste ano, vamos realizar o evento sem saber se teremos ou não que pagar pelo 

uso do espaço. Assim, a tal da sustentabilidade do evento fica comprometida sob a ale-

gação de que o espaço tem um custo de manutenção (pago com recursos públicos) que 
será pago por um centro da UFSC (mesmo que UFSC não utilize um método de custeio 
por centro de custo) e que já sejam retidos, 20% de todos os valores que entram no even-

to como taxa de administração.

Com tantas novas dificuldades, então por que fazemos o evento? 
 Para cada órgão, pessoa ou departamento que tenta, de certa forma, minar a es-

sência do evento, enumerando problemas ou elencando adversidades, com satisfação 
registramos o dobro de órgãos, pessoas ou departamentos (mesmos que muitos sejam 
externos à UFSC) que veem o ENSUS como uma oportunidade anual de discutir a pro-

blemática da sustentabilidade como um verdadeiro espírito de cooperação. 

 Ao longo destes anos, estabelecemos importantes parcerias, que nos permitem 

editar uma revista, divulgar e promover nossas pesquisas. Estamos ensaiando uma rede 

de pesquisa para o estudo do bambu. Montamos uma materioteca e temos diversas pes-

quisas em andamento.

 A promoção do evento proporciona tudo isto. Acima de tudo esperamos que a 

forma como o ENSUS ocorre, represente uma saída para as crises que assolam o país. 

Uma parceria público/privada, onde não se pode esperar que tudo seja custeado pelo 

Governo.  Parece-nos que a solução está longe de qualquer política assistencialista ou  

discurso populista. As reformas, que estão sendo propostas, certas ou erradas, deixam 

claro que alguns tem de ceder um pouco para outros também ganharem e termos mais 

justiça social. 

 Para concluir, mesmo com um pingo de desapontamento institucional, não pode-

mos deixar de agradecer as pessoas que trabalharam nos bastidores. Os membros do 

Grupo de Pesquisa VirtuHab – bolsistas de iniciação científica, extensionistas, mestrandos 
e doutorandos do PósARQ -, se empenharam ao longo de quase um ano, para ajudar na 

elaboração dos projetos de captação dos recursos, prestação de contas do evento ante-

rior, emissão de certificados, proposição e contato com palestrantes, confecção de atas, 
elaboração e manutenção da página do evento, envio de chamadas de artigos, divulgação 

do evento por email, pelo facebook, confecção de folders para divulgação das palestras, 

convite para revisores, alimentação da plataforma easychair, solicitação de orçamentos 

para compras de camisetas, cafés, impressões, crachás, bolsas, pedidos de doação de 

materiais (canetas, blocos)., porta banners, reserva de transportes, carga de materiais, 
confecção dos anais, confecção da revista Mix Sustentável Especial ENSUS, controle de 

inscrições,  entre outras tantas atividades que foram necessárias para receber vocês da 
melhor forma possível.

Nosso muito obrigado a todos vocês!

Lisiane Ilha Librelotto e Paulo César Machado Ferroli
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Resumo 
A problemática da questão energética tem conduzido ao desenvolvimento de diretrizes e 
políticas com potencial para melhorar a eficiência dos edifícios e reduzir seus impactos. Assim, 
este artigo, originado de um trabalho final de curso, objetiva realizar um ensaio de aplicação da 
Etiqueta PBE EDIFICA, quesito envoltória, na nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do 
Espirito Santo (TRT-ES), visando classificar a edificação quanto a seu consumo energético. A 
metodologia utilizada consiste em: levantamento e análise de dados bibliográficos sobre os 
temas abordados; estudo dos regulamentos técnicos do PBE-EDIFICA e documentos 
complementares publicados pelo Inmetro; análise do projeto arquitetônico e coleta de 
informações sobre o edifício; ensaio de aplicação do método prescritivo de classificação no 
edifício. Como resultado, o projeto arquitetônico do edifício do TRT-ES alcançou classificação 
A, no quesito envoltória. Além disso, observou-se que os revestimentos e as áreas de abertura 
influenciam diretamente no consumo energético da edificação. 

 
Palavras-chave: Edificações públicas; Eficiência energética; Etiqueta PBE EDIFICA; 
Método prescritivo 

 

Abstract 
The energy issue has led to the development of guidelines and policies with the potential to 
improve the efficiency of buildings and reduce their impacts. Thus, this article, originated from 
a final course work, aims to carry out an essay on the application of the PBE EDIFICA Tag, 
envelope, in the new headquarters of the Espírito Santo Regional Labor Court (TRT-ES), in 
order to classify the Energy consumption. The methodology used consists of: survey and 
analysis of bibliographic data on the topics covered; Study of the technical regulations of PBE-
EDIFICA and complementary documents published by Inmetro; Analysis of the architectural 
design and collection of information about the building; Application of the prescriptive method 
of classification in the building. As a result, the architectural design of the TRT-ES building 
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achieved classification A, in the envelope area. In addition, it was observed that coatings and 
opening areas directly influence the energy consumption of the building. 
 
Keywords: Public buildings; Energy efficiency; PBE EDIFICA tag; Prescriptive method 
 

1. Introdução  
 
A preocupação com o uso excessivo de energia tem impulsionando o mercado da 

construção civil a desenvolver estratégias e alternativas para melhorar a eficiência 
energética nas edificações. Isso se deve a um significativo consumo, tendo em vista que 
46,7% da energia gasta no país é utilizada na manutenção das edificações, e 8% desse 
total é destinado em prédios públicos. Em edificações públicas este consumo deve-se, 
principalmente, ao uso do ar condicionado, uso da iluminação, equipamentos de 
escritório, elevadores e bombas (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA; 2014; EMPRESA 
DE PESQUISA ENERGÉTICA-EPE, 2012). 

Diante deste fato, observa-se que os edifícios públicos, em sua maioria, têm 
oportunidades de redução de custos e do consumo energético com a adoção de melhores 
práticas de gerenciamento das instalações, com a utilização de equipamentos mais 
modernos e eficientes, alterações de características arquitetônicas e, principalmente, 
pela modificação dos hábitos dos usuários e de suas rotinas de trabalho (ROCHA, 
2012). 

Entretanto, a preocupação com a racionalização do consumo energético é recente. 
Após o racionamento de energia que aconteceu em 2001, no Brasil, surgiu a 
preocupação política com esta questão. Foram criadas, então, as primeiras leis que 
objetivavam a economia de energia elétrica. Em 2001, foi criado o Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), sob a responsabilidade da 
ELETROBRÁS, com objetivo inicial de classificar equipamentos elétricos quanto ao 
consumo de energia. Em 2003, surgiu o PROCEL-EDIFICA, devido à busca pela 
eficiência energética também em edificações. Esse programa apoia projetos que visam a 
conservação de energia em edificações comerciais, públicas, residenciais e de serviços 
(BRASIL, 2011). 

No mesmo contexto da criação do PROCEL, foi instituído o Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), com o objetivo de auxiliar os consumidores com informações 
para avaliação da eficiência energética de equipamentos eletrodomésticos. 
Posteriormente, em 2009, foi criada a etiqueta PBE EDIFICA, que tem como objetivo 
classificar o nível de eficiência energética das edificações (INSTITUTO NACIONAL 
DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO, 2016). 

Após a criação da etiquetagem PBE EDIFICA, observou-se uma potencial economia 
de energia nas edificações do setor público. Notou-se que edificações novas construídas 
de acordo com os padrões instituídos por esta etiquetagem podem obter uma economia 
de até 50% no consumo de energia, já para as edificações existentes que sofrerem 
grandes reformas, uma economia de até 30% (PROCEL INFO, 2006). 
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A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) foi inicialmente empregada 
de forma voluntaria, porém, desde junho de 2014, ela se tornou obrigatória em 
edificações públicas federais para novos projetos e edificações que recebam retrofit, e a 
compulsoriedade deverá ser aplicada até 2020 em todas as edificações públicas, tanto 
federais como estaduais. Esta etiqueta objetiva informar a classificação de eficiência 
energética de produtos e edificações, e é concedida após a avaliação do PBE, sendo que 
sua classificação vai da classe A (mais eficiente) até a classe E (menos eficiente). A 
eficiência energética dos produtos é representada por uma variação de cores, que vão do 
verde ao vermelho (COMO OBTER ..., 2016), como mostra a figura 1. 

Figura 1: Classificação da etiquetagem. Fonte: Brasil (2014, p. 33). 

Para receber a ENCE, são avaliados três níveis de eficiência: envoltória, sistema de 
iluminação e sistema de condicionamento de ar. O objetivo é diminuir o ganho de calor 
pela envoltória do edifício e, ao mesmo tempo, aproveitar melhor a iluminação e a 
ventilação naturais, levando a um consumo menor de energia elétrica, além de 
incentivar o uso da energia solar e o consumo racional de água (ETIQUETAS ..., 2016). 

O PBE EDIFICA possui dois tipos de ENCE, uma para cada etapa de avaliação: 
ENCE Projeto da Edificação: entregue após a avaliação do projeto; e a ENCE 
Edificação Construída: entregue após avaliação da edificação construída, como indicado 
na figura 2 (BRASIL, 2014). 

 

 
Figura 2: ENCE Projeto da Edificação (à esquerda), ENCE Edificação Construída (à direita).  

     Fonte: Brasil (2014, p.32). 

Esta etiqueta pode ser solicitada de forma geral, quando são avaliados todos os 
quesitos, como envoltória, iluminação e sistemas de condicionamento de ar; ou de 
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forma parcial, sendo a ENCE da envoltória obrigatória para solicitação das demais 
ENCEs. Em uma ENCE parcial, caso o proprietário queira posteriormente adicionar a 
avaliação de outro sistema individual, isso poderá ser feito até cinco anos após a ENCE 
parcial de projeto ser emitida (BRASIL, 2013). 

Ainda quanto a ENCE, a inspeção da envoltória deve ser realizada para a edificação 
completa, enquanto que a inspeção dos sistemas de iluminação e condicionamento de ar 
pode ser realizada para pavimentos ou conjunto de ambientes da edificação. Assim 
sendo, somente as parcelas da edificação que forem avaliadas podem receber a etiqueta 
(BRASIL, 2014).  

Nesse contexto, o trabalho final de curso que originou este artigo visou a realizar um 
ensaio de aplicação da Etiqueta PBE EDIFICA, no quesito envoltória, na nova sede do 
Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo – TRT-ES. Optou-se por um ensaio de 
aplicação da etiqueta nesse edifício, que ainda está em fase de construção, por ser um 
prédio de grande importância para a cidade de Vitória (capital do Espírito Santo). Sendo 
assim, essa etiquetagem poderá impulsionar o Governo do Estado do Espirito Santo a 
aplicar novas etiquetas e certificações em edifícios públicos no Estado, promovendo 
uma maior economia de energia e a melhor utilização dos recursos públicos.  

Assim, o objetivo deste artigo é apresentar os resultados alcançados a partir do 
ensaio de aplicação da etiqueta PBE EDIFICA em um edifício público, visando a 
classificar a edificação quanto ao seu consumo. Para isso, foram aplicados os métodos e 
equações específicas para a medição de cada variável contida no manual técnico RTQ-C 
(Requisitos Técnicos de Qualidade Comercial), incentivando, de tal modo, o uso 
racional da energia elétrica.  

 
2. Método de aplicação 
 
O método empregado para o desenvolvimento deste trabalho consistiu no método 

prescritivo, aplicado através de equações fornecidas pelos manuais técnicos, contendo 
regras e tabelas para aplicação dos dados coletados da edificação, e válido para edifícios 
condicionados ou parcialmente condicionados (CARLO; LAMBERTS, 2010).  

O método prescritivo exige o atendimento de pré-requisitos específicos para 
aplicação da etiqueta na envoltória, são elas: transmitância térmica, cores e absortância 
de superfícies, e iluminação zenital. Assim, para que uma edificação obtenha 
classificação nível “A” ou “B” na envoltória, devem ser atendidos requisitos específicos 
relacionados à transmitância térmica das coberturas e paredes exteriores, às cores e 
absortância de superfícies e, se existir iluminação zenital. Para classificação nível “C” 
ou “D”, os requisitos específicos a serem atendidos são relacionados apenas à 
transmitância térmica (SAUER, 2011). 

Desse modo, os pré-requisitos específicos são exigências mínimas para obtenção da 
etiqueta, não interferindo no cálculo da equação do indicador de consumo da envoltória. 
A classificação do nível de eficiência energética é determinada pelo ICenv que possui 
equações que variam de acordo com a área da edificação e a zona bioclimática (SILVA, 
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2014). O Brasil possui 8 zonas bioclimáticas e algumas zonas estão agrupadas 
possuindo 2 equações para cada agrupamento, que é determinado de acordo com área de 
projeção da edificação (Ape), uma para edificações com área maior ou igual a 500m² ou 
para menor ou igual a 500m² (FOSSATI; LAMBERTS, 2010).    

O edifício do TRT-ES, objeto de estudo deste trabalho, está situado na cidade de 
Vitória, no estado do Espirito Santo, cidade que está incluída na zona bioclimática 8, 
como mostra a figura 3. Desse modo, as equações utilizadas no cálculo foram as 
destinadas a edificações com área maior ou igual a 500m² localizadas nesta zona 
bioclimática. 

 

 
Figura 3: Zoneamento bioclimático 8. Fonte: Adaptado de ABNT (2005b, p.12).                  

Ao final do cálculo, o resultado do ICenv deverá ser comparado a uma escala 
numérica dividida em intervalos que determinam o nível de classificação quanto a seu 
desempenho, que varia de A a E. Quanto menor o indicador obtido, mais eficiente será a 
envoltória da edificação. O primeiro passo é calcular o indicador de consumo através da 
equação de ICenv com os dados do projeto do edifício. Em seguida, calcula-se o limite 
máximo do Indicador de Consumo (ICmáxD), índice que representa o indicador 
máximo que a edificação pode atingir para receber classificação D, medidos através da 
mesma equação, porém, com alguns parâmetros de entrada pré-determinados pelo RTQ-
C. Esse índice representa o indicador máximo que a edificação deve atingir para obter a 
classificação D. Acima desse valor, a envoltória é classificada como E, e representa uma 
edificação pouco eficiente (BRASIL, 2013). 

Após o cálculo do ICmáxD, calcula-se o limite mínimo do Indicador de Consumo 
(ICmín) pela mesma equação e, também, com parâmetros de entrada pré-determinados 
pelo manual. Esse índice representa o indicador de consumo mínimo para a 
classificação A de um edifício. Abaixo desse valor, a envoltória é classificada como A, 
o que representa uma edificação eficiente energeticamente. Os limites ICmáxD e ICmín 
representam o intervalo dentro do qual a edificação deve se inserir. Logo após, calcula-
se o intervalo de consumo (i) que a edificação estudada deve se inserir. O intervalo de 
consumo é o resultado da subtração do ICmáxD e ICmín dividido por quatro, que é o 
número de intervalos que a mesma deve-se inserir, conforme a equação fornecida pelo 
manual RTQ-C (BRASIL, 2010). 

Cada um dos intervalos refere-se a um nível de classificação que varia de A a E, 
conforme exemplificado na figura 4: 
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Figura 4: Ilustração do cálculo de IC. Fonte: Brasil (2013, p.46). 

De acordo com Brasil (2013), o cálculo do indicador de consumo prevê como a 
envoltória de um edifício com seus materiais e revestimentos vão impactar no seu 
consumo de energia. A envoltória protege o interior da edificação, portanto, quanto 
mais exposta a edificação estiver, maior será seu consumo. 

Deste modo, os dados coletados da edificação em estudo foram comparados aos pré-
requisitos específicos e, calculando as variáveis das equações, seguindo as instruções 
contidas no Manual para aplicações dos Regulamentos RQT-C e RAC-C do PBE 
EDIFICA, obteve-se o indicador de consumo da envoltória. 

 

3. Caracterização do edifício 
 
O presente trabalho tem por objetivo propor um ensaio de aplicação da etiqueta PBE 

EDIFICA (Programa Brasileiro de Etiquetagem) em um edifício público do Espírito 
Santo. Desse modo, será analisada a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do 
Espirito Santo – TRT-ES, 17º Região, localizado na Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, Nº 1.245, Bairro Enseada do Suá – Vitoria – ES, lembrando que esse 
edifício ainda se encontra em construção (BARRETO, 2016). A figura 5 mostra a 
localização do edifício em estudo, bem como suas condicionantes climáticas. 

 

 

        
Figura 5: Localização e condicionantes climáticas. Fonte: Adaptado do Google Earth (2016). 
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O prédio constitui-se de dois blocos, um com 18 pavimentos e o outro com 10 
pavimentos, sendo o último (10º) pavimento de cobertura, além de um subsolo. 
Contando com área a ser construída coberta de 49.137,18 m²; e área construída 
descoberta de 1429,06m², sobre o terreno de 9591,98 m². Quanto aos materiais 
utilizados, a vedação do edifício constitui-se de alvenaria de bloco cerâmico maciço, 
com reboco em ambos os lados e revestimento interno de pintura fosca branca. Na 
fachada, existem panos de vidro verde e um pequeno detalhe metálico prata de 4+4 mm 
de espessura, granito branco e brises metálicos de 150mm no 1º e 2º pavimento e de 335 
mm no 3º ao 9º pavimento, como pode ser visto na figura 6 (BARRETO, 2016). 

 

 
Figura 6: Maquete eletrônica. Fonte: Google imagens (2016). 

 

Além disso, o edifício possui quatro tipos de cobertura diferentes, são elas: laje 
nervurada com impermeabilização na cor cinza, laje nervurada sob teto jardim, laje 
nervurada sob telha metálica tipo sanduíche, na cor cinza, e cobertura zenital de 
policarbonato (BARRETO, 2016). 

A partir destes dados, foram coletadas as características térmicas destes materiais e a 
avaliação de toda envoltória foi realizada considerando que são dois blocos, com 
materiais distintos, que estão interligados. 

 
4. Resultado do ensaio de aplicação da etiquetagem na envoltória 
 

Considerando os dados apresentados, a análise de cada sistema da edificação iniciou-
se com a avaliação de atendimento aos pré-requisitos relativos à zona bioclimática 8. 
Lembrando que, de acordo com a classificação desejada (A, B, C, D ou E), o nível de 
exigência aumenta ou diminui.  

Para esta avaliação foi necessária a realização de cálculos em que os resultados para 
a classificação dos pré-requisitos específicos e para as variáveis da equação de ICenv 
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foram obtidos. Para a cobertura e paredes exteriores, foi realizada uma média ponderada 
de todos os materiais utilizados e, através dos cálculos, foi determinada a transmitância 
térmica final. Para a cobertura, o manual RTQ-C determina uma transmitância térmica 
máxima de 1,0 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente e o valor 
encontrado foi de 0,93 W/m²K, atendendo a este pré-requisito para classificação A. 

Desse mesmo modo, como pré-requisito para classificação A o manual determina um 
valor máximo de 3,7 W/m²K para materiais que possuem uma capacidade térmica 
superior a 80 KJ/m²K em paredes externas. Após análise dos dados, o valor encontrado 
foi 2,46 W/m²K para transmitância térmica com materiais que possuem uma capacidade 
térmica de 134,30 KJ/m²K. Logo, os valores encontrados atendem também a este pré-
requisito (BRASIL, 2010b). 

Com relação às cores e absortância das superfícies da envoltória, os valores 
encontrados, também após cálculo de média ponderada, foram de 0,13 para paredes, e 
de 0,47 para a cobertura. Como determinado no manual RTQ-C, o valor médio das 
paredes e da cobertura não deve ultrapassar 0,50, obtendo-se assim mais um pré-
requisito atendido (BRASIL, 2010a). 

Quanto ao pré-requisito referente a iluminação zenital, de acordo com o Manual 
RTQ-C esta área não deve ultrapassar 5% da área da cobertura, para que o edifício 
obtenha a classificação A. Para o edifício em estudo foi encontrado uma abertura zenital 
que corresponde a 0,33 % da área da cobertura, atendendo assim ao último pré-requisito 
(BRASIL, 2010a). 

Com a comprovação do atendimento a todos os pré-requisitos, iniciou-se o calculo de 
indice de consumo da envoltória. È importante lembrar que a equação utilizada foi a 
indicada pelo manual RTQ-C para edificações com área maior que 500m² para a zona 
bioclimática 8, que é o caso do TRT-ES. Assim, com todas as variáveis definidas e 
calculadas, foram aplicados os valores encontrados à equação de ICenv, para medição 
do consumo da edificação em questão (BRASIL, 2010c), como demostrado a seguir. 
ICenv = -160,36.0.08 + 1277,29.0,14 - 19,21.0,3838 + 2,95.0,39 + 0,36.0,21 – 0,16.25,82  +  
290,25.0,14.0,3838  +  0,01.0,3838.0,21.25,82 – 120,58.                                               Equação 1 

ICenv = 50,75 

Após a realização do cálculo de indice de consumo (IC), calculou-se o ICmáxD, que 
representa o valor máximo de consumo que edificação deve obter para receber 
classificação D, sendo o valor encontrado para o ICmáxD de 60,06. Em seguida, da 
mesma forma que no ICmáxD, calculou-se o ICmín, que é o valor mínimo de consumo 
da edificação em questão, obtendo-se o valor de ICmín de 49,04. O próximo passo foi 
calcular o intervalo de consumo (i) que a edificação deve se inserir, sendo que o valor 
encontrado foi de 2,75 (BRASIL, 2010a).                                                                                                

Assim, com os cálculos do ICmáxD, ICmín e de indicador de consumo (i) 
finalizados, aplicou-se os valores encontrados às equações apresentadas no quadro 1, 
resultando no nível de eficiência em que a edificação se enquadra. 
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Eficiência A B C D E 
Lim mín - ICmáxD – 3i + 

0,01 
ICmáxD – 2i + 
0,01 

ICmáxD – i + 
0,01 

ICmáxD + 
0,01 

Lim máx ICmáxD – 
3i 

ICmáxD – 2i ICmáxD – i ICmáxD - 

Quadro 1: Limites dos intervalos dos níveis de eficiência. Fonte: Brasil (2010a p.106). 

O resultado obtido com ICenv foi de 50,75 (Equação 1) que, de acordo com a tabela 
1, está abaixo do limite máximo para classificação A, que é de 52,35.   

 

Eficiência A B C D E 
Lim mín - 52,36 55,2 57,86 60,7 

Lim máx 52,35 55,1 57,85 60,6 - 
Tabela 1: Limites dos intervalos dos níveis de eficiência do TRT-ES. Fonte: Acervo pessoal. 

Portanto, pode-se concluir que a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do 
Espirito Santo atendeu a todos os pré-requisitos especificos para  obtenção da etiqueta 
classificação A, e seu Índice de Consumo da envoltória (Icenv) pode ser considerado 
energeticamente eficiente, recebendo classificação A de acordo com o valores 
encontrados referente ao seu consumo de energia. 

Além disso, ao decorrer dos cálculos observou-se que os revestimentos externos e as 
áreas de abertura são as variáveis que exercem maior influência no consumo energético 
da edificação. 

 

5. Conclusão 
 

Diante da problemática ambiental que se vive, devido à escassez dos recursos 
naturais e da má utilização dos mesmos, é notória a necessidade de estratégias e 
políticas públicas para minimizar os efeitos nocivos ao planeta. Neste contexto, sabe-se 
que os edifícios são responsáveis por um alto gasto energético, dentre outros recursos, 
tanto na fase de construção quanto na manutenção do mesmo, sendo necessário o uso de 
estratégias que reduzam este consumo. 

Assim, a etiqueta PBE EDIFICA objetiva medir o nível de eficiência energética das 
edificações e, consequentemente, a redução do seu consumo. Portanto, visando a 
compulsoriedade a partir 2020, para todas as edificações públicas, o ensaio de aplicação 
foi realizado no edifício público do Tribunal Regional do Trabalho do Espirito Santo, 
que ainda está em fase de construção, com intuito de impulsionar a etiquetagem em 
âmbito estadual. 

Diante disso, ao aplicar a metodologia do Programa Brasileiro de Etiquetagem 
conseguiu-se avaliar o desempenho energético da envoltória desta edificação pública, 
que mostrou-se eficiente energeticamente, recebendo classificação A em todos os 
requisitos específicos para a envoltória, mesmo não tendo sido projetada com base nas 
diretrizes deste programa. 
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O processo utilizado para a aplicação da etiqueta foi o método prescritivo, 
considerando todas as diretrizes e equações, como: transmitância térmica das paredes 
exteriores e cobertura, cores e absortância de superfícies, iluminação zenital e equações 
e fórmulas contidas do manual RTQ-C, fornecido pelo INMETRO. Neste contexto, 
durante a realização desta metodologia, observou-se que os revestimentos externos e as 
áreas de abertura foram as variáveis que mais influenciaram o indice de consumo da 
envoltória. 

Confirma-se assim, que para se projetar uma edificação considerada eficiente 
energeticamente é importante o conhecimento das condicionantes climáticas, das 
características térmicas dos materiais aplicados na envoltória e da orientação das 
aberturas. Pois a correta aplicação deste conhecimento no projeto da nova sede do TRT-
ES, mesmo sem a ciência das equações determinadas no PBE EDIFICA, levou ao bom 
desempenho do edifício quanto ao consumo energético. 

No entanto, para consolidação do ensaio de aplicação da etiqueta PBE EDIFICA são 
necessários investimentos. Desse modo, o Governo Federal juntamente com o Governo 
do Estado do Espirito Santo se tornam fundamentais para o incentivo e fornecimento de 
recursos para promover a aplicação da etiqueta, tendo o retorno financeiro e ambiental 
garantido no decorrer dos anos.  

Logo, promover meios que garantam a eficiência energética dos edifícios, 
principalmente públicos, geram a racionalização do uso dos recursos naturais, evitando 
o desperdício de recurso público e motivando a aplicação da etiqueta em outras 
edificações. 
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Resumo 

O presente artigo está pautado na aplicação do processo participativo como metodologia 
de um projeto social, visando demonstrar a eficácia do diálogo com a comunidade na 
construção de um programa de necessidades condizente com a realidade local e que fortalece 
sentimentos de pertencimento e identidade com o lugar. Em consonância com esse objetivo, 
propõe-se um anteprojeto arquitetônico de um Centro Comunitário situado no bairro de 
Lagoa Azul no município de Natal/RN. Nesse contexto, foi adotado como conceito a 
"Arquitetura com Cheiro de Mato", que resgata a relação do homem com o meio ambiente e 
suas memórias afetivas vinculadas aos elementos naturais e utilizando os princípios da 
Arquitetura Bioclimática. As diretrizes do projeto foram definidas a partir do uso dos 
aspectos bioclimáticos e do processo participativo como condicionantes projetuais, 
desenvolvidos a partir de estudos teórico-metodológicos-referenciais que possibilitaram 
estabelecer relações entre esses temas. Espera-se que a adoção de tal percurso metodológico 
possa promover soluções mais adequadas ao lugar, gerando maior qualidade de vida e a 
preservação do meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Arquitetura bioclimática; Processo Participativo; Centro Comunitário. 

 

Abstract 
This article is based on the application of the participatory process as a methodology of 

a social project, aiming to demonstrate the effectiveness of the dialogue with the community 
in the construction of a program of needs consistent with the local reality which also 
strengthens feelings of belonging and identity with the place. Consistent with this objective, 
an architectural conceptual-project is proposed for a Community Center located in the 
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Lagoa Azul neighborhood in the city of Natal / RN. In this context, the concept "Arquitetura 
com Cheiro de Mato" was adopted, which rescues the relation of the man and the 
environment as well as the affective memories linked to natural elements by using the 
principles of Bioclimatic Architecture. The project guidelines were defined based on the use 
of bioclimatic aspects and the participatory process as design constraints, developed from 
theoretical-methodological-referential studies that enabled the establishment of 
relationships between these themes. It is hoped that the adoption of such a methodological 
course may promote solutions more appropriate to the place, generating a higher quality of 
life and better preservation of the environment. 
 

Keywords: Bioclimatic architecture; Participatory Process; Community Center 

 
1. Introdução 

Na segunda metade do século XX, o Brasil passou por um processo intenso e rápido de 
urbanização, transformando seu território, até então predominantemente rural, em urbano e 
metropolitano. Porém, essa mudança não se processou de forma harmoniosa e vem, ao longo 
do tempo, gerando um crescimento desordenado. Diante desse cenário, alguns instrumentos 
de controle do uso e ocupação do solo urbano têm sido usados como ferramentas 
importantes. Entretanto, mesmo com a existência dos condicionantes urbanísticos, como por 
exemplo, a necessidade de previsão de áreas destinadas à implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários em loteamentos, os espaços livres públicos, por vezes, permanecem 
sem beneficiamentos e sem uma participação popular efetiva. 

Para garantir maior inclusão e democracia na construção dos espaços públicos, a temática 
do “processo participativo” surge como uma alternativa para encarar a dimensão social e 
política nos projetos de interesse coletivo, ampliando a discussão para todos os segmentos 
da sociedade, de modo que possibilite a exposição da opinião e dos anseios dos usuários. 

O artigo aqui apresentado faz parte da dissertação desenvolvida para o Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente do Departamento de Arquitetura da 
UFRN. Isso posto, o trabalho propõe um anteprojeto arquitetônico de um Centro 
Comunitário, com a finalidade de incentivar a participação da comunidade no processo 
projetual, o compartilhamento de experiências e conhecimentos entre os moradores e para 
atender as demandas de beneficiamento de uma produção de agricultura orgânica. 

  
Figura 01: (a) Hortaliças cultivadas na região. (b) Áreas de produção. Fonte: Acervo do autor (2015) 

(a) (b) 
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A área em estudo localiza-se no bairro de Lagoa Azul, situado no município de Natal-
RN, onde se encontra a comunidade de Gramorezinho formada por pequenos produtores que 
desenvolvem a horticultura orgânica, representados pela associação “AMIGO VERDE”, 
encarregada de beneficiar e comercializar a produção local (Figura 01).  

O desenvolvimento da proposta buscou aplicar os princípios da arquitetura bioclimática, 
entendida como uma arquitetura integrada, que se adapta ao ambiente físico, 
socioeconômico e cultural. Além disso, utiliza materiais e técnicas autócnes e formas 
tradicionais, que reduzem o impacto ambiental. 

Em geral, é uma arquitetura pensada com o clima do lugar, o sol, o vento, a vegetação e a 
topografia, com um desenho que permite tirar proveito das condições naturais do lugar, 
estabelecendo condições adequadas de conforto físico e mental dentro do espaço físico em que 
se desenvolve (CORREA, 2001, p. 01). 
 

Embora o enfoque deste artigo seja no processo participativo, a aplicação dos princípios 
bioclimáticos possibilitou a construção de um programa de necessidades condizente com a 
realidade local, principalmente no que se refere ao uso de materiais e técnicas construtivas. 
Assim, foi estabelecido um percurso que fortaleceu as relações interpessoais e evidenciou o 
sentimento de pertencimento e identidade com o lugar. 

 

2. Métodos e materiais aplicados no processo projetual 
Entende-se que a participação coletiva na concepção do Centro Comunitário é importante 

porque esse espaço será destinado a uma associação já articulada e com um senso coletivo 
acentuado. Além disso, no momento em que a comunidade tem a oportunidade de expor a 
sua realidade, torna-se mais fácil o desenvolvimento do projeto arquitetônico e a sua leitura 
funcional, ou seja, os objetivos são alcançados de forma mais efetiva e as soluções são 
encontradas mais rapidamente. Nunes (2002) ressalta a importância das atividades 
pedagógicas, como forma de envolver a comunidade. 

Nessas atividades, buscava-se, de início, estabelecer um contato entre os habitantes, mas um 
contato diferente daqueles de vizinhança, pois deveria permitir o relacionamento das pessoas na 
escala do bairro. Seu objetivo era fazer o habitante sair do seu quadro imediato – sua vida pessoal 
e familiar, seus vizinhos, sua rua – para reencontrar o bairro e os outros, os vizinhos 
desconhecidos. Essas primeiras atividades de intervenção foram importantes também para 
continuar a apresentação da equipe de animadores aos habitantes, o que havia começado com a 
aplicação dos questionários (NUNES, 2002, pg. 66). 

Visando atingir os objetivos do projeto, principalmente inserir a comunidade no 
desenvolvimento do programa de necessidades, foi montada uma Oficina Participativa, para 
proporcionar uma visão mais abrangente sobre a qualidade técnica do projeto e para a 
promoção de debates acerca das necessidades, carências e dificuldades dos futuros usuários. 
Logo, entendendo que as atividades interativas auxiliam na compreensão e na facilitação do 
diálogo, optou-se pelo processo de exposição da proposta inspirado nas atividades definidas 
por Nunes (2002). Para tanto, foram desenvolvidos painéis interativos, com representações 
gráficas de fácil compreensão, próximas a realidade local e que permitissem o maior 
envolvimento possível dos participantes.  

Para a atividade da Oficina Participativa destacam-se três etapas distintas: a 
programação, quando todo o roteiro foi planejado considerando a data e o local agendado 
para o evento, o tempo estimado, as ações pretendidas para as atividades e os responsáveis 
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pela condução da ofinica; além de uma listagem dos materiais didaticos e dos equipamentos 
de infraestrutura local, para o pleno desenvolvimento da oficina participativa. 

O segundo passo foi a elaboração do material, que contou com a participação de cinco 
(05) alunos voluntários do quinto (5°) período do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Potiguar (UNP) para ajudar na montagem, organização e execução da oficina. 
Inicialmente houve uma reunião de planejamento para refletir e organizar as atividades 
coletivamente, procurando visualizar todo o processo e elaborar, através de croquis, as ideias 
iniciais para os painéis interativos. Logo após, cada voluntário, conforme sua aptidão, 
desenvolveu elementos (recortes, desenhos e colagens) para compor os painéis. 

A ideia central dos painéis é que, com o decorrer das atividades, o mediador conduza a 
montagem de forma ilustrativa e interativa. Para tanto, como pode ser visto na Figura 02, os 
painéis foram formatados para receber as futuras informações, de acordo com a dinâmica 
proposta para a oficina. Através de recortes coloridos, frases, palavras de efeito e figuras 
ilustrativas, os painéis foram divididos em quatro (04) temáticas, cada um com objetivos 
específicos, a fim de direcionar a discussão para todos os setores que envolvessem direta e 
indiretamente o desenvolvimento do programa de necessidades. 

 

  
Figura 02: (a) Croquis com sugestões dos painéis interativos. (b) Recortes e colagens para montagem 

dos painéis. Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

A Figura 03 apresenta o material produzido para a oficina, suporte para a discussão e 
preenchimento coletivo. O primeiro painel, intitulado “união”, tem um papel de reforçar os 
conceitos, a ideia de união e sua importância para o sucesso das atividades desenvolvidas 
pela associação. O segundo painel organiza, através de figuras representativas os “pontos 
positivos e negativos” expostos em faixas coloridas inseridas durante a atividade. O terceiro 
painel ilustra, através de figuras e faixas coloridas informativas, a ordem do processo 

(b) (a) 
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produtivo, desde a região até o consumidor final. No ultimo painel, a pergunta em destaque 
– o que você sonha para sua sede? – apresenta a imagem de uma árvore com galhos e ramos 
vazios. A intenção é que ao longo das discursões sua copa fosse preenchida com faixas 
coloridas indicando, através de tópicos, os “sonhos e desejos” dos participantes. 

  
 

  
Figura 03: (a) Formatação para o primeiro painel intitulado – “união e associação”. (b) 

Figuras iniciais para o segundo painel – “pontos positivos e negativos”. (c) lustrações para o terceiro 
painel – “da horta à feira”. (d) Frases e figuras para o painel - “O que você sonha para nossa sede?” 

Fonte: Acervo do autor (2015). 
 
 E por ultimo a vivência da oficina participativa – o espaço foi preparado para receber 

os participantes de maneira informal, dispondo cadeiras e os suportes para os painéis de 
forma circular no ambiente, favorecendo um maior contato visual, como pode ser visto na 
Figura 04. Após breve apresentação dos participantes (formação acadêmica e instituições 
envolvidas), procurou-se também, deixar claro o papel do mediador nos momentos dos 

(a) (b) 

(c) (d) 
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debates, tendo em vista as contradições entre os problemas apresentados e os objetivos 
propostos e explorar os conhecimentos não só técnicos, mas os saberes locais. 

  

 

  
Figura 04: (a) Apresentando a dinâmica da oficina aos participantes.  

(b) Debates iniciais com os associados. Fonte: Acervo do autor (2015). 
 
3. Resultados e Discussões para montagem do programa arquitetônico 

Através dessa atividade foram identificados os desafios e as potencialidades individuais 
e coletivas, bem como as expectativas em relação ao Centro Comunitário e as necessidades 
sutis e pragmáticas para a realização do trabalho.  

Na montagem do primeiro painel, intitulado “União e Associação” (Figura 05), à medida 
que o mediador explora a importância da união para o desenvolvimento coletivo, recortes 
com palavras relacionadas – ato de unir, aliança, liga, adesão, contato, casamento e 
associação – foram fixados, estimulando os participantes a refletirem sobre a importância da 
participação e envolvimento de todos para o crescimento do Projeto Amigo Verde.  

  
Figura 05: (a) Primeiro painel montado intitulado – “união e associação”.  

(b) Fixação do painel para melhor visualização dos participantes. 
Fonte: Acervo do autor (2015). 

 

O interesse da comunidade se tornou evidente, o Centro Comunitário se configura como 
uma proposta de fortalecimento. É notório o sentimento de união entre os associados e o 
senso coletivo é um dos motivos do projeto ter obtido tanta visibilidade, veiculado na mídia 
não só local como também nacional. A comunidade do Gramorezinho, sob a supervisão do 
Ministério Público do RN, obteve o reconhecimento da Petrobrás que premia o Projeto 
Amigo Verde. 

(a) (b) 

(a) (b) 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Para a formulação de um quadro consistente da atuação do Projeto na atualidade, foi 
apresentado o segundo painel que propôs explorar os pontos positivos e negativos 
enfrentados pelos agricultores, dando margem para o surgimento de soluções que possam 
ser empregadas na proposta arquitetônica. Os resultados podem ser verificados na Figura 06. 
Destacou-se como ponto positivo: a transição da agricultura convencional para a agricultura 
orgânica em menos de dois anos, as parcerias com órgãos públicos do Estado, SEBRAE e 
Petrobrás, que financiaram e capacitaram nesse processo de transição. Entretanto, os 
moradores ainda enfrentam problemas, mesmo com o sucesso alcançado sofrem com a falta 
de conscientização da população e planejamento de um local especifico para a feira, abrigado 
das intempéries. Precisam controlar ervas daninhas sem o uso de agrotóxicos, gerenciar a 
produção, qualificar os produtores, rapidez para o transporte dos produtos e, o principal, a 
falta de uma sede. Conclui-se que com a construção do novo edifício, muitos desses pontos 
negativos podem ser solucionados.  

 

  
Figura 06: (a) Segundo painel finalizado. (b) Terceiro painel finalizado. Fonte: Acervo do autor 

(2015). 
 

Na Figura 06 também pode ser visto o resultado da discussão que objetivou entender o 
funcionamento da produção orgânica e o que poderia ser feito na proposta arquitetônica para 
otimizar essa produção. O terceiro painel, intitulado “Da horta à feira”, foi montado em 
conjunto com os produtores, resultando em uma explanação simples da trajetória do produto 
desde a colheita até a venda. 

Os processos destacados nos levam a entender mais facilmente suas demandas. A 
higienização, embalagem e estocagem, por exemplo, requerem locais e equipamentos 
específicos ainda não existentes. O transporte ocorre hoje com o carro da própria associação, 
porém sem um estacionamento próprio. A montagem e comercialização acontecem com o 
uso de uma estrutura desmontável (barraca em madeira) que atualmente fica armazenada no 
depósito do clube “Society Ouro Verde”.  

(a) (b) 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 07: Último painel interativo finalizado. Fonte: Acervo do autor (2015). 

 
A Figura 07 apresenta o último painel, intitulado “O que você sonha para nossa sede?, 

que explora de forma ampla e livre as intenções dos associados. Para os participantes, a sede 
representa a ideia de um lugar onde seriam desenvolvidas várias atividades: reuniões, 
palestras e cursos, além de alguns benefícios: enfermaria, cozinha didática, lazer e aulas de 
informática. Assim, foi possível notar que outros equipamentos podem ser inseridos no 
programa de necessidades do edifício, como forma de prover uma maior apropriação do 
espaço e integração entre os associados e a população local. 

Compreende-se que as discussões e os painéis ilustrativos finais, proporcionaram um 
intercâmbio de conhecimentos e um amadurecimento para o grupo envolvido, percebendo-
se entusiasmo entre produtores e também um registro do saber popular acerca dos temas 
tratados. Assegura-se, dessa forma, um processo de construção coletivo da proposta 
arquitetônica. Ressalva-se que este é um projeto participativo em parte, uma vez que o 
processo criativo do novo edifício não será discutido com a comunidade. Isso se dá pelo 
limite de tempo do projeto, não permitindo que seja feito um trabalho plenamente coletivo e 
contínuo. 

O processo participativo de projeto, mais completo que o tradicional, demanda maior quantidade 
de tempo e, por isso, nem sempre é passível de ser aplicado. Concursos, ou outros casos que 
exijam um curto prazo de apresentação, por exemplo, estariam, quase sempre, eliminados desse 
procedimento, assim como situações que envolvam dificuldades de compreensão de escala do 
projeto etc. (PRONSATO, 2005, p. 126). 

 
Mesmo assim, a Oficina Participativa se mostrou uma importante ferramenta para 

compreensão das principais necessidades, sob o olhar do produtor A participação da 
comunidade foi fundamental para perceber determinadas características técnicas da 
produção orgânica, ainda pouco compreendida. 
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Como resultado desse processo participativo com os agentes que estarão presentes 
durante o uso, operação e manutenção da edificação, sempre em concordância com os 
aspectos da sustentabilidade e eficiência energética, foram criados dois núcleos de atividades 
com ambientes e funções específicas, que podem se comunicar visualmente ou fisicamente 
para garantir maior interatividade aos espaços. São eles: 

O núcleo de integração social, que agrega ambientes voltados para social e também 
destinados a acolher atividades culturais e/ou recreativas. 

O núcleo de beneficiamento orgânico, que tem como função atender especificamente 
as dinâmicas de beneficiamento da produção orgânica dos agricultores vinculados ao projeto 
Amigo Verde, contemplando atividades complementares como a horta educativa (voltada 
para o treinamento e ações pedagógicas) e a feirinha orgânica, que acontecerá no próprio 
terreno. Também visa atender as necessidades de mobilidade dos funcionários, fornecedores 
e visitantes. 

 

4. Considerações 
Por fim, aliando a experiência participativa aos princípios da arquitetura bioclimática, foi 

possível ainda a construção de um painel conceitual fruto dessa vivência com os moradores 
e com o lugar. O painel apresentado na Figura 08 contém desenhos e palavras que expressam 
a relação dos usuários com a agricultura; a terra, o “mato” e possíveis desejos que podem 
ser vivenciados no centro comunitário. Explorou-se ainda, a ideia dos espaços livres e 
conectados com a natureza, a criação de conjuntos de equipamentos que possam desenvolver 
e acolher atividades de integração social e recreativas de forma orgânica e simples. 

 
Figura 08: Painel conceitual. Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Em seguida, houve a necessidade de criar outro painel (Figura 09) utilizando imagens e 
palavras-chave que representassem os temas centrais para o projeto. Dividido em três 
“setores”, o primeiro vinculado ao sentimento de pertencimento (tipicidade) com a terra e as 
atividades a ela ligadas, o segundo reforça o ato de dialogar (fluidez) do edifício com as 
áreas externas, utilizando princípios bioclimáticos para criar uma arquitetura vinculada com 
os elementos naturais. Enfim, o aspecto do sentir como ponte entre a arquitetura e a 
paisagem, com o intuito de explorar elementos sensoriais que o paisagismo pode 
proporcionar nos espaços criados pelo homem.  
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Figura 09: Painel com palavras-chave. Fonte: imagens retiradas do Pinterest e editadas pelo autor 
(2015). 

Diante dos painéis elaborados, na tentativa de representar e sintetizar conceitualmente as 
intenções da proposta, foi possível apresentar uma única imagem e frase conceitual. A 
imagem (Figura 10) reanima o valor das sensações da memória afetiva vinculada aos 
elementos naturais, que é intensificada pela frase “arquitetura com cheiro de mato” e também 
reforça o argumento sensorial, afetivo e sustentável para o estudo. 

 

Figura 10: Painel conceitual síntese. Fonte: imagem retirada do Pinterest e editada pelo autor (2015).  
 

A partir da experiência junto à comunidade e levando em consideração os aspectos 
cênico-paisagísticos da região, percebeu-se que o Centro Comunitário poderá contribuir 
como instrumento de fortalecimento dos laços sociais e compartilhamento de experiências 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

através de espaços físicos integradores rodeados de jardins, que valorizem a vegetação nativa 
e favoreçam o diálogo entre o edifício e a singular paisagem local. 

Nesse processo também foi importante compreender os principais condicionantes 
projetuais para o desenvolvimento da proposta, como: o lugar, sua ocupação, aspectos 
morfológicos e bioclimáticos, tecnologias e técnicas construtivas empregadas, os 
instrumentos legais e aspectos culturais e econômicos dos usuários, a fim de estabelecer 
princípios fundamentais para a definição da proposta.  

A experiência com a oficina participativa feita com os moradores e associados que, além 
de proporcionar uma maior proximidade com a realidade da região, contribuiu para o 
entendimento dos processos de beneficiamento e das aspirações e carências da comunidade. 
Ambos, de suma importância para concepção de um programa de necessidades eficiente e 
coerente com o lugar.  

"Arquitetura com Cheiro de Mato", como conceito da proposta, surge da reunião destas 
experiências com os materiais e a vegetação estudados, conteúdos apreendidos durante o 
mestrado, conversas com professores e orientadores; além disso, a paisagem, as impressões 
e sensações vividas no local, integrando o lado subjetivo e autoral do projeto. 

O trabalho ressalta a importância de incorporar estratégias bioclimáticas e participativas 
ao projeto arquitetônico, no processo de concepção, como forma de garantir resultados 
integrados aos valores ambientais e da comunidade. Isto, possivelmente, poderá servir, não 
só como um elemento de fortalecimento à autoestima da comunidade local, mas também 
como referência para novas ações na cidade. 
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Resumo 
Este artigo tem por objetivo avaliar as etapas de planejamento e construção de uma edificação, 
propondo uma análise quantitativa de indicadores de sustentabilidade. O estudo de caso foi 
realizado na “Ecovila Bambu”, concebida como a primeira edificação sustentável de uma futura 
vila residencial, situada próximo à mancha urbana do município de Bauru-SP. A metodologia 
utilizada foi vistoria técnica, avaliando alguns dos indicadores definidos em uma publicação da 
Câmara Chilena da Construção, que descreve um conjunto de recomendações específicas a serem 
consideradas no planejamento e construção de edificações sustentáveis. Os resultados, obtidos com 
a proposta de atribuição de notas e pesos aos indicadores, mostraram que a edificação foi 
considerada parcialmente sustentável, pois muitas das variáveis avaliadas não foram 
implementadas nas etapas de planejamento e construção. Estes indicadores podem contribuir para 
identificar o grau de sustentabilidade de edifícios. 

 

Palavras-chave: Bioarquitetura; Avaliação do ambiente construído; Indicadores de 
sustentabilidade 
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Abstract 

This paper aims to evaluate the stages of planning and construction of a building, proposing a 
quantitative analysis of sustainability indicators. The case study was carried out at "Ecovila 
Bambu", conceived as the first sustainable building of a future residential village, located near the 
urban spot of the municipality of Bauru-SP. The methodology used was a technical survey, 
evaluating some of the indicators defined in a publication of the Chilean Chamber of Construction, 
which describes a set of specific recommendations to be considered in the planning and 
construction of sustainable buildings. The results, obtained with the proposal of assigning notes 
and weights to the indicators, showed that the building was considered partially sustainable, since 
many of the evaluated variables were not implemented in the planning and construction stages. 
These indicators can help to identify the degree of sustainability of buildings. 

 

Keywords: Bioarchitecture; Assessment of the built environment; Sustainability indicators 
 

1. Introdução 
 

Segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB), o setor da construção civil é 
um dos maiores consumidores de recursos e um dos maiores geradores de resíduos. A 
noção do impacto ambiental causado pela construção civil é recente, surgiu após anos de 
discussões sobre sustentabilidade, principalmente em função de desastres ambientais e da 
escassez de recursos energéticos. 

A origem da busca por edificações sustentáveis não advém de um único evento, ao 
contrário, se deve aos efeitos acumulativos de marcos convergentes, cujas raízes remontam 
aos primórdios da humanidade (GAUZIN-MÜLLER, 2011). 

Keeler e Burke (2010) pressupõem que existia um equilíbrio confortável entre os 
primeiros humanos e o planeta, seus ancestrais dependiam dos recursos do meio ambiente 
utilizando-os para abrigos, caças e cultivo da terra. No entanto, ao longo da história da 
humanidade, o homem se tornou sedentário, se fixou, ocupou terras e evoluiu. O caminho 
pelo qual decidiu evoluir foi baseado na utilização intensiva de recursos não renováveis e 
de descarte de resíduos. Não houve uma relação equilibrada entre o homem e o meio 
ambiente. Estes autores não levam em consideração que o homem primitivo também tinha 
ações de impacto negativo ao ambiente e que, com o aumento expressivo da população, os 
resultados destes impactos também se potencializaram. 

Essa relação insustentável predomina, mas não é a regra. Algumas ações pontuais 
tendiam a proteção e a conservação da natureza, por exemplo, na Índia, em 1730, quando 
um grupo liderado por Amrita Devi frustrou os esforços de um marajá que pretendia 
derrubar as árvores da região e dar lugar a edificações (KEELER e BURKE, 2010). A 
partir daí, surge o "novo ambientalismo", composto por diferentes movimentos sociais, 
culturais e ambientais, que levou o ativismo para a esfera das políticas públicas. De acordo 
Keeler e Burke (2010), no final da década de 1970 líderes políticos começaram a perceber 
que crises ambientais assolavam todas as regiões do planeta, afetavam países menos 
desenvolvidos e as nações industrializadas, independentemente do tamanho populacional. 

Em 1984, em Genebra, foi adotado o termo desenvolvimento sustentável (muito 
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utilizado pelo movimento da edificação sustentável), definido como “o desenvolvimento 
que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações de atender às suas próprias necessidades” (KEELER; BURKE, 2010). 

Atualmente, entende-se como desenvolvimento sustentável a prática que atende as 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades, preservando os recursos naturais (COMISSÃO 
MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). 

O conceito de construção sustentável deu-se a partir de uma origem rústica, era 
associada a uma cultura com estilos alternativos. Porém a partir do século XXI, conforme 
Keeler e Burke (2010), as invenções de alto desempenho industrial possibilitaram o 
desenvolvimento de edificações com alto desempenho ambiental, trazendo benefícios para 
os proprietários, construtores e o meio ambiente. 

Segundo Kilbert (1994), a construção sustentável deve seguir seis princípios básicos: 
minimizar o consumo de recursos; maximizar a reutilização dos recursos; reciclar materiais 
no fim de vida do edifício e utilizar recursos recicláveis e renováveis; proteger o ambiente 
natural; eliminar materiais tóxicos e os subprodutos em todas as fases do ciclo de vida de 
um edifício; e, fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído. 

No entanto, Araujo (2005), entende que o conceito de construção sustentável adquiriu 
múltiplas perspectivas e diferentes correntes; alguns conceitos buscam tecnologias para 
atingir maior eficiência, outros procuram diminuir o consumo de materiais e aproximar a 
relação homem versus natureza. 

Este segundo conceito de construção sustentável se relaciona com a bio-arquitetura ou 
eco-arquitetura, definido por Baldessar (2012); ela procura introduzir no ambiente 
construído materiais ambientalmente mais amigáveis, produzidos com baixo consumo de 
energia e provenientes da própria região onde a edificação será construída. O objetivo é 
construir de acordo com as condições climáticas e a vegetação regional, aproveitando os 
recursos energéticos naturais com mínimo impacto ambiental negativo. 

O desenvolvimento do presente estudo justifica-se pelo interesse em debater sobre a 
sustentabilidade na construção civil, buscando analisar o ambiente construído sob as 
premissas da sustentabilidade, de forma a avaliar a eficiência na contribuição com a 
redução de impactos negativos ao meio ambiente. 

Diante do exposto, o objetivo deste artigo foi avaliar uma edificação construída com 
diferentes técnicas construtivas, utilizando-se alguns indicadores de sustentabilidade e lhes 
atribuindo notas e pesos, para calcular um Índice de Sustentabilidade (IS) da edificação. 

 

2. Objeto de estudo 
 

O objeto de estudo foi a Ecovila Bambu, uma escola de formação de professores da 
pedagogia Waldorf, localizada no município de Agudos -SP e próxima da mancha urbana 
de Bauru -SP (figura 1). 
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Figura 1: Localização da Ecovila Bambu. Fonte: adaptado de Google Earth®. 

 

A Ecovila Bambu foi projetada pelos arquitetos Márcia Macul e Sérgio Prado e 
construída em 2014, sob as premissas da arquitetura sustentável. O nome do edifício 
remete a uma vila, pois existe a intenção de transformar a gleba de 9,35ha, onde a Ecovila 
Bambu está inserida, em uma vila onde serão pré-estabelecidas regras para a construção de 
residências e vivência sustentáveis. O programa arquitetônico consiste em duas salas de 
aula sem divisões fixas, possibilitando integrá-las em uma sala única; cinco sanitários; 
depósito; cozinha; administração; mezanino e áreas de circulação, totalizando 151,32m² de 
área construída (figura 2). Destacam-se o teto verde e paredes de terra e bambu. 

Os materiais que compõe o edifício são considerados como alternativos, com exceção 
das fundações, que são de estacas de concreto, consideradas mais adequadas às 
características do solo. As vedações verticais são formadas por paredes de blocos de solo-
cimento (figura 3a); bambus tratados (figura 3b) que se encaixam entre as vigas de madeira 
e esquadrias; e, paredes monolíticas de terra e cal (figura 3c), construídas com a técnica de 
taipa de pilão. A cobertura foi construída utilizando a técnica de teto verde, com estrutura 
de sustentação de madeira e bambu, e uma base impermeável sob o substrato vegetal. Na 
primeira camada, logo acima dos bambus, foram aplicadas manta impermeabilizante e 
manta geotêxtil. Em seguida, foram colocadas camadas de argila expandida, substrato e 
grama. Além disso, a água da chuva excedente é escoada para uma cisterna e reutilizada no 
sistema de irrigação dos jardins. 
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Figura 2: Planta da edificação, sem escala. Fonte: Autores. 

 

 
Figura 3. (a) Parede de blocos de solo-cimento; (b) Blocos de solo-cimento, janelas e estruturas de 

bambu; (c) Parede monolítica de terra e cal. Fonte: acervo Ecovila Bambu. 
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3. Estratégia metodológica 
O método utilizado para avaliar o grau de sustentabilidade da Ecovila Bambu foi o de 

análise exploratória, baseada na avaliação através de vistoria técnica. Foram realizadas as 
seguintes etapas: i) definição dos critérios de análise do edifício; ii) análise através de 
vistoria técnica e levantamento fotográfico, e iii) cálculo do grau de sustentabilidade da 
edificação. 

Para a definição dos critérios a serem avaliados foi utilizado como referência um guia 
da Cámara Chilena de la Construcción (CDT, 2005), elaborado a partir de sistemas de 
avaliações internacionais, no qual é descrito um conjunto de recomendações que devem ser 
considerados nas etapas de planejamento e desenvolvimento, para uma edificação ser 
classificada como sustentável. 

De acordo com este guia, para um edifício ser considerado de alto desempenho, devem 
ser avaliadas as seguintes Áreas: Consumo de recursos (R); Impactos ambientais (I); 
Qualidade do ambiente interno (AI); Funcionalidade (F); Gestão de planejamento (G); 
Comportamento econômico (E); Transporte e acesso (T); Ambiente cultural (C). No 
entanto, no presente trabalho não foi avaliada a área Funcionalidade, porque suas 
recomendações estão ligadas ao uso de equipamentos e sistemas tecnológicos 
automatizados, pois no objeto de estudo, segundo os proprietários, estes equipamentos não 
foram utilizados. 

O guia subdivide cada Área em Categorias (tabela 1), que por sua vez são subdivididas 
em Estratégias, nas quais são consideradas as quatro primeiras etapas do ciclo de vida da 
edificação (pré-projeto, projeto, construção e operação). Não são consideradas as duas 
etapas finais: remodelação e demolição. Cada Estratégia, por sua vez apresenta as Práticas 
que devem ser adotadas para melhorar o desempenho ambiental do edifício. Na tabela 2 
são apresentadas as práticas para uma das categorias, materiais (RM), com as respectivas 
propostas de notas. 

Após a definição da estrutura hierárquica de análise do edifício, partiu-se para a 
definição dos pesos para as Áreas, Categorias e Estratégias, conforme mostram as tabelas 
1 e 2. Esta etapa não está prevista no guia chileno (CDT, 2005), os pesos foram propostos 
pelos autores do presente trabalho. Para esta definição, foi avaliada a importância relativa 
de cada variável dentro de seu grupo; ou seja, o grau importância das Estratégias em 
relação a cada Categoria e a importância de cada Categoria em relação à sua Área. 

As áreas R e I foram consideradas igualmente importantes, pois o consumo de recursos 
e os impactos ambientais geram maior impacto direto no meio ambiente. 

Já a área AI e G possuem um papel importante na melhoria do desempenho e eficiência 
ambiental, mas contém alguns itens que são influenciados pelas áreas R e I ou não afetam 
diretamente no meio ambiente. 

As áreas E, T e C foram consideradas com menor importância na avaliação, pois foi 
considerado que ainda são menos conhecidas, por falta de divulgação. 
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Tabela 1 – Áreas e Categorias, de acordo com CDT (2005) e pesos propostos no presente trabalho. 

Área Peso Categoria Peso 
Energia (RE) 0,30 
Água (RA) 0,20 
Materiais (RM) 0,30 

Consumo de Recursos (R) 0,20 

Solo RS) 0,20 
Ecológicos (IE) 0,20 
Gases efeito estufa (IGI) 0,20 
Ataque a camada de ozônio (IGO) 0,20 
Resíduos sólidos (IRS) 0,20 

Impactos Ambientais (I) 0,20 

Resíduos líquidos (IRL) 0,20 
Ar interior e ventilação (AICA)  0,25 
Conforto térmico (AICT) 0,30 
Iluminação (AIIL) 0,25 
Acústica (AIAC) 0,20 

Qualidade do Ambiente Interno (AI) 0,15 

Materiais (AIM) (1) -- 
Adaptabilidade e flexibilidade (FAF) (1) -- 
Controle de sistemas (FCS) (1) -- Funcionalidade (F) -- 
Operações e rendimentos (FMC) (1) -- 
Processo de construção (GC) (2) 
Preparação do início de operação (GPM) (2) Gestão de Planejamento (G) 0,15 
Operação da edificação (GO) (2) 

1,00 

Comportamento Econômico (E) 0,10 Custos (EC) 1,00 
Uso de veículos motorizados (TVM) 0,50 Transporte e Acesso (T) 0,10 Transporte alternativo (TA) 0,50 
Conservação da herança cultural (CH) 0,30 
Equipamentos comunitários (CC) 0,35 Ambiente Cultural (C) 0,10 
Equidade e acesso (CE) 0,35 

(1) Categorias não consideradas no presente trabalho; (2) Categorias reunidas em um único item de avaliação 

 
Tabela 2 – Estratégias e práticas da Categoria Materiais (RM), com pesos e notas propostos. 

Estratégia Prática Nota 
Reduzir o uso de materiais escassos ou não renováveis 0,1 
Aumentar o uso de materiais recicláveis ou reciclados 0,1 
Evitar revestimentos secundários 0,1 
Utilizar conexões mecânicas e não soldáveis ou químicas 0,1 
Equilibrar movimentações de terra 0,1 
Manter árvores existentes 0,1 
Utilizar materiais de demolição 0,1 
Investigar estabelecimentos que recebem materiais recicláveis 0,1 
Reciclar resíduos verdes e orgânicos para utilizar no jardim 0,1 

Materiais utilizados para 
construção da edificação 
(peso 0,34) 

Equipamentos temporários, reutilizados ou reciclados 0,1 
Projeto que viabiliza a recuperação de componentes e materiais 0,2 
Utilizar materiais secos, fáceis de recuperar/desmontar 0,2 
Projeto modular  0,2 
Sistema de lixo reciclável 0,2 

Materiais recuperáveis em 
futuras alterações de uso 
ou após a vida útil da 
edificação 
(Peso 0,33) Acesso ao lixo direto pela rua  0,2 

Plano de manejo de resíduos 0,5 Recursos recuperáveis 
(peso 0,33) Utilizar materiais reciclados 0,5 
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Na sequência, a relação de áreas, categorias, estratégias e práticas foram reunidas e 
organizadas em uma planilha de vistoria técnica, para verificação (sim/não) do 
atendimento das práticas. Esta planilha é muito extensa, para apresentação neste artigo. 
Para as práticas existentes e consideradas sustentáveis, foram atribuídas notas similares às 
apresentadas na tabela 2. Para as inexistentes, ou consideradas insustentáveis, foi atribuída 
nota zero. 

A terceira etapa consistiu na definição do Índice de Sustentabilidade (IS), cujo objetivo 
foi determinar o grau de sustentabilidade da edificação analisada. A partir dos resultados 
das práticas foi calculada a média aritmética ponderada das Estratégias, Categorias e 
Áreas, que permitiu definir um Índice de Sustentabilidade do edifício, calculado pela 
equação (1). 

 

∑
=

×××=
n

i
iiii PAPCPENPIS

1
)(  (1) 

Sendo: 

IS - Índice de Sustentabilidade; NPi - Nota da Prática "i"; PEi - Peso da Estratégia relativa à 
Prática "i"; PC - Peso da Categoria relativa à Prática "i"; PA - Peso da Área relativa à Prática 
"i" 

 

Para definir o grau de sustentabilidade da edificação, foram adotados os seguintes 
parâmetros: edificação sustentável (aquele que obteve IS > 0,70, representado na cor 
verde); edificação parcialmente sustentável (0,35 < IS ≤ 0,70, representado na cor laranja) 
e edificação não sustentável (IS ≤ 0,35, representado na cor vermelha), conforme 
apresentado na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Classificação do grau de sustentabilidade da edificação. 

IS Escala de avaliação Grau de sustentabilidade 
0,71 a 1,00 ÓTIMO Edificação sustentável 
0,36 a 0,70 REGULAR Edificação parcialmente sustentável 
0,00 a 0,35 PÉSSIMO Edificação não sustentável 

 

4. Resultados e Discussões 

 
De acordo com a tabela 4, os resultados obtidos com a aplicação do método proposto 

mostram que as áreas de “Consumo de Recursos”, “Impactos Ambientais”, “Qualidade do 
ambiente interno” e “Comportamento econômico” obtiveram índices próximos dos valores 
máximos. A Área “Transporte e acesso” obteve a pior pontuação, pois nesta edificação 
não foi pensada qualquer estratégia que contribuísse com a sustentabilidade nesta área. 
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Tabela 4 – Resultados dos cálculos do índice de sustentabilidade, relativo às categorias consideradas, 
da Ecovila Bambu 

Área Índice 
parcial Categoria Índice 

parcial 
Energia (RE) 0,26 
Água (RA) 0,13 
Materiais (RM) 0,24 

Consumo de Recursos (R) 
Valor Max = 0,20 0,15 

Solo RS) 0,13 
Ecológicos (IE) 0,17 
Gases efeito estufa (IGI) 0,15 
Ataque a camada de ozônio (IGO) 0,20 
Resíduos sólidos (IRS) 0,13 

Impactos Ambientais (I) 
Valor Max = 0,20 0,17 

Resíduos líquidos (IRL) 0,20 
Ar interior e ventilação (AICA)  0,25 
Conforto térmico (AICT) 0,24 
Iluminação (AIIL) 0,22 

Qualidade do Ambiente Interno (AI) 
Valor Max = 0,15 0,12 

Acústica (AIAC) 0,10 
Gestão de Planejamento (G) 
Valor Max = 0,15 0,04 Planejamento do processo de construção 0,26 

Comportamento Econômico (E) 
Valor Max = 0,10 0,07 Custos (EC) 0,67 

Uso de veículos motorizados (TVM) 0,00 Transporte e Acesso (T) 
Valor Max = 0,10 0,00 

Transporte alternativo (TA) 0,00 
Conservação da herança cultural (CH) 0,00 
Equipamentos comunitários (CC) 0,18 Ambiente Cultural (C) 

Valor Max = 0,10 0,04 
Equidade e acesso (CE) 0,18 

IS (geral da edificação) 0,59   
 

Analisando cada Área individualmente, observou-se que em relação à Categoria 
Energia, foram utilizadas as seguintes estratégias: redução dos materiais de construção e a 
utilizada para a operação do edifício. As práticas de uso de materiais com baixo consumo 
de energia, materiais recicláveis e reciclados foram adotados na Ecovila Bambu. A 
superestrutura, ou seja, a estrutura que se projeta acima das fundações, utiliza, 
basicamente, os seguintes materiais: parede monolítica de terra e cal; bloco de solo 
cimento; bambu e madeira de eucalipto (figura 4). Outro aspecto observado referiu-se ao 
consumo de energia para operação da edificação, ou seja, constatou-se a utilização de 
equipamentos elétricos de baixo consumo de energia (geladeira, lâmpadas LED e 
ventiladores) e de alto rendimento energético. A única prática não adotada foi a que 
estabelece uma meta de eficiência energética. 

A Categoria Água tem como estratégia a redução do seu uso no edifício, entendendo 
que seu consumo deve ser realizado com consciência e discernimento para que não se 
chegue a uma situação de esgotamento nem deterioração da qualidade das reservas 
disponíveis. As estratégias para o consumo sustentável devem procurar o controle de seu 
uso para atividades essenciais. Na Ecovila Bambu não foram adotadas práticas para medir 
e monitorar o consumo da água potável. Eles utilizam plantas nativas que se adéquam ao 
clima da região; mas não há monitoramento da umidade do solo. 

As práticas sustentáveis adotadas neste edifício reduzem o consumo da água potável, 
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pois utilizam a água da chuva (armazenada em uma cisterna), que através de bombeamento 
é utilizada na irrigação dos jardins (figura 5). Além disso, foram instalados equipamentos 
que reduzem a vazão de água nas torneiras e bacias sanitárias com caixa acoplada. 

 

a b 
Figura 4 (a) Montagem da estrutura do telhado. (b) Detalhe dos materiais utilizados. 

Fontes: acervo Ecovila Bambu e autores. 

 

a b 
Figura 5 (a) Cisterna. (b) Sistema de irrigação dos jardins. Fonte: autores. 

A Categoria Materiais tem como estratégias a redução de novos materiais, utilização de 
materiais reciclados e recuperáveis ao fim da vida útil da edificação, e o descarte correto 
dos materiais impossibilitados de reuso. Nesta categoria, o objeto de estudo obteve a 
pontuação de 0,24, sendo que a máxima é de 0,30. As práticas relacionadas ao plano de 
manejo de resíduos não foram adotadas, mas foi identificada a utilização de materiais que 
não são à base de fontes não renováveis, os pilares de eucaliptos são de reflorestamento e 
os bambus são plantados na própria gleba. Os bambus, juntamente com placas de 
embalagem Tetra Pak foram utilizados na produção de cadeiras. Todos os vidros são de 
desmonte ou demolição de outras edificações. 

A Categoria Solo avalia o aproveitamento da sua área, a otimização da infraestrutura, e 
a sua permeabilidade. Foi obtida a pontuação de 0,13 (de um máximo de 0,20), por 
minimizar a ocupação e impermeabilização e por permitir uma flexibilidade do uso do 
espaço, sendo que a Ecovila Bambu e seu entorno ficam disponíveis não somente para o 
curso pedagógico Wardolf, mas também para diversos outros cursos. 

A Área Impacto Ambiental está relacionada mais explicitamente com o conceito de 
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sustentabilidade. Nesta área, a edificação obteve algumas pontuações baixas, por não 
utilizar energia limpa e renovável, além de não praticar a reciclagem total dos resíduos 
gerados. Mesmo assim, esta foi a área com maior pontuação, pois o projeto demonstra 
preocupação com o entorno e a preservação das espécies vegetais existentes, além do 
plantio de novas espécies. Uma das causas de não haver a utilização e investimento em 
fontes de energia renováveis é pelo seu baixo consumo. Não foi identificado o uso de 
substâncias prejudiciais à camada de ozônio. Além disso, a forma como a edificação foi 
construída não produz grandes quantidades de resíduos, grande parte dela pode ser 
desmontada ou reciclada. Praticamente não há resíduos líquidos, pois, a eficiência dos 
equipamentos utilizados e a captação da água pluvial utilizada nos jardins reduzem o 
consumo de água. Outro aspecto identificado refere-se ao tratamento das águas cinzas e 
negras, realizado no lote por meio de fossa séptica, e a filtragem é realizada através das 
raízes de bananeiras. Observou-se que as águas cinzas e negras são tratadas juntas, 
impedindo o reaproveitamento das águas cinzas. No entanto, pode-se dizer que este 
reaproveitamento das águas tratadas é indireto, já que estas são tratadas e despejadas no 
córrego localizado no fundo do lote, e a água potável é obtida através de poço artesiano. 

A avaliação da Área Qualidade do ambiente interno é muito importante, pois, um 
ambiente interno agradável contribui para a satisfação do usuário, assim como, reduz 
custos relacionados as más condições dos ambientes. Foram analisadas as categorias 
“qualidade do ar interno”, “conforto térmico”, “iluminação” e “acústica”. Nesta última 
categoria, a pontuação obtida foi de 0,10, sendo uma das menores pontuações. A categoria 
conforto térmico deixou de pontuar porque, durante o inverno ou dias frios, não existe a 
possibilidade de amenizar essa sensação térmica, já que as vedações verticais acima das 
janelas são de bambu encaixado lado a lado sem qualquer eficácia de vedação. É 
necessário considerar que o edifício é utilizado basicamente no período matutino ou 
vespertino (menos frio) e não noturno. Dessa forma, é uma opção econômica não investir 
em aquecimento artificial. Quanto à umidade relativa do ar, o teto verde e o entorno 
arborizado contribuem para a umidificação do espaço. Não foram encontrados métodos de 
umidificação do ambiente ou processo contrário que poderiam auxiliar no conforto 
térmico. 

Com relação a acústica, não foram adotadas estratégias de proteção dos ruídos externos, 
por estar localizado na zona rural. No entanto, poderia haver estratégias de proteção dos 
ruídos internos, já que a sala de aula pode ser dividida, tornando-se duas pequenas salas de 
aula, essa divisão é realizada apenas por biombos de bambu, que cria apenas uma barreira 
visual e não sonora. 

A Área Gestão de planejamento visa avaliar a adequação do planejamento do processo 
construtivo. Uma boa gestão pode acarretar em grandes benefícios para a melhora do 
desempenho de uma edificação. As recomendações devem ser aplicadas nas etapas de pré-
projeto, projeto, construção e operação. A baixa pontuação desta categoria (0,05) se 
justifica por não haver um planejamento detalhado, pois a maioria destas etapas foi 
realizada sem um plano estratégico detalhado. 

Na Área Comportamento econômico, a pontuação obtida foi 0,07, pois foram avaliados 
o custo por todas as medidas ambientais incorporadas e a verificação do valor da 
edificação, se houve retorno ou não. A avaliação do aumento ou diminuição do custo total 
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anual de energia e manutenção do edifício não é efetivamente realizada. De acordo com 
um dos proprietários, a manutenção do edifício não é difícil e nem dispendiosa, pois  ele 
mesmo realiza a maior parte das tarefas, sem a necessidade de contratar profissionais. 
Também foi afirmado, durante a entrevista, que houve pouca diferença de custos entre a 
construção da Ecovila Bambu e outra obra convencional equivalente. O uso dos bambus 
barateou a obra. 

Na Área Transporte e acesso avaliou se há incentivos para a redução de veículos 
motorizados ou a utilização de transporte coletivo no local. Este critério recebeu pontuação 
zero. Por estar localizado na zona rural, onde não há infraestrutura urbana como ruas 
pavimentadas e iluminação, torna-se impossível o transito de transportes coletivos nesta 
região e não há o incentivo para utilização de modos de transportes mais sustentáveis, 
como a bicicleta, por motivos de insegurança do local. 

Na Área Ambiente cultural, as estratégias buscam avaliar a existencia de um valor do 
espaço para a comunidade e a manutenção do mesmo; avalia também, a preocupação em 
promover melhorias no espaço construído para a comunidade, além da avaliação do acesso 
e segurança para todas as pessoas, inclusive daquelas com algum tipo de limitação. Nesta 
área foi obtida a pontuação de 0,04. Sendo que a conservação da herança cultural não 
obteve pontuação, pois não houve uma avaliação da importância do local para a 
comunidade. No entanto, o espaço busca promover um desenvolvimento multifuncional e, 
também, uma melhoria da consciência ambiental. Permite o acesso adequado no interior do 
edifício e promove níveis adequados de segurança interna. 

Em sintese, a análise da Ecovila Bambu resultou em um IG = 0,59, o que indica que ela 
é parcialmente sustentável. A avaliação mostrou que a edificação contemplou mais da 
metade das estratégias sustentáveis indicadas por CDT (2005). Ao longo do processo foi 
possível notar que algumas estratégias não foram adotadas por falta de conhecimento 
técnico ou até mesmo por falta de recursos sustentáveis disponíveis no local. 

 

5. Considerações Finais 
 

Sabe-se que há diferentes modos de construir um ambiente sustentável. São mais 
divulgados pela mídia, empreiteiras e outros agentes da construção civil, estratégias 
sustentáveis que visam um menor consumo de materiais, menor produção de resíduos e 
preservação da natureza. No entanto, há outras estratégias que contribuem com a eficiência 
sustentável, mas que raramente são adotadas. 

Com a realização deste trabalho, constatou-se que ainda há muita dificuldade a ser 
vencida, na avaliação quantitativa do nível de sustentabilidade de edificações, a começar 
pela fundamentação conceitual. Há muitas variáveis a serem levadas em consideração, 
algumas com alto grau de subjetividade. No entanto, espera-se que a proposta de atribuição 
de notas e pesos, aqui apresentada, possa contribuir com o desenvolvimento de métodos 
mais racionais para este tipo de avaliação. 

Com relação ao objeto de estudo, os construtores tiveram dificuldades de adotar 
algumas estratégias por falta de recursos tecnológicos e de serviços disponíveis no 
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mercado próximo a região da obra. De forma geral, as estratégias sustentáveis adotadas na 
Ecovila Bambu são aquelas mais óbvias e mais conhecidas pela população, tanto que pelo 
critério de avaliação adotado neste trabalho, o índice obtido foi IG =  0,59, classificando-o 
como uma edificação parcialmente sustentável. 

Finalizando, é possível afirmar que a bio-arquitetura pode ser eficaz para atingir níveis 
consideráveis de sustentabilidade. No entanto, o seu foco em adotar práticas sensoriais e 
empíricas, além de poucos procedimentos de gestão e planejamento de todas as etapas do 
ciclo de vida da edificação, acaba prejudicando diversos aspectos importantes para atingir 
um nível de sustentabilidade eficiente. 
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo a busca de técnicas construtivas de menor impacto que também 
demonstrem-se viáveis para construção repetida e em escala. Um objeto de estudo foi escolhido e 
modelado para tornar possível a quantificação dos seus impactos ambientais (de acordo com uma 
Análise de Ciclo de Vida Energético) e custos de materiais e mão de obra. Esses foram comparados 
com alternativas escolhidas pela sua representatividade e para uma possível solução de menor 
impacto. Uma alternativa que utiliza estrutura de madeira em sistema plataforma e vedação em 
argila-palha demonstrou resultados promissores. 

 

Palavras-chave: técnicas construtivas; argila-palha; análise de ciclo de vida 

 

 

Abstract 

This study is part of a search for building techniques with lower environmental impact that also 
show feasibility for large-scale implementation. A building was chosen for comparison and 
modeled to allow for the quantification of its environmental impact (according to an Energy Life 
Cycle Analysis) and costs for its materials and required labor. These were then compared to 
alternatives chosen for their wide use as well as a possible lower-impact solution. An assembly 
based on platform wood structure and straw-clay infill walls showed promising results. 

 

Keywords: building techniques; straw-clay; life-cycle analysis 
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1. Introdução 
 

A mudança climática que vem acontecendo na Terra se demonstra cada vez mais 
acentuada e cada vez mais acelerada em diversos indicadores como o derretimento das 
geleiras, aumento da frequência e impacto das catástrofes climáticas, perda de espécies, 
temperatura atmosférica e dos oceanos. Simbólica e central é a medição da concentração 
de dióxido de carbono na atmosfera. Essa mostra ciclos de aumento e diminuição na sua 
história, mas não os níveis presentes na atmosfera atual e menos ainda sua rápida 
aceleração no último século (BODEN, 2013). 

A construção civil tem um papel importantíssimo no impacto antropomórfico sobre o 
ambiente. Cada habitante do planeta consome, em média, 10 toneladas de material por ano. 
Nos países desenvolvidos, esse número pode chegar a 85 toneladas. De todo esse consumo, 
40% a 75% estão na indústria da construção civil: “Nós [da construção civil] somos 
responsáveis pela metade dos materiais consumidos na sociedade” diz o Professor Vahan 
Agopyan, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Professor do Departamento de Engenharia de 
Construção Civil da Escola Politécnica da USP (PERES, 2012). 

Com a grande difusão das técnicas modernas de construção, uma parcela enorme desse 
material consumido é preenchida pelo concreto, argamassas e variantes. Esses, por sua vez, 
tem como insumo básico o cimento. A produção deste insumo, além dos recursos 
consumidos, é responsável por liberar quantidades imensas de dióxido de carbono. 

Se faz essencial o desenvolvimento de técnicas construtivas que contribuam para 
diminuir esse impacto ambiental. Além deste critério, porém, é imprescindível que sejam 
feitas considerações de custo, produtividade e replicabilidade. Uma edificação construída 
com menor impacto faz uma diferença pequena, é preciso que as soluções possam ser 
adotadas em larga escala. 

 

2. Avaliação ambiental - Análise de Ciclo de Vida 
 

A avaliação do impacto ambiental de um material ou técnica é bastante complexa e 
envolve diversos critérios qualitativos. A metodologia de Análise de Ciclo de Vida, uma 
tentativa de incorporar a maior parte desses parâmetros, é regulamentada pelas normas ISO 
14.040 e afins, definida como o inventário de avaliação das entradas, saídas e dos possíveis 
impactos ambientais de um produto ao longo do seu ciclo de vida, desde a extração ou 
geração da matéria-prima até seu descarte ou reciclagem (TAVARES, 2006). 

Como os impactos são muitos e muito diferentes, uma forma simplificada desse 
processo é chamada de Análise de Ciclo de Vida Energético, que foca nas energias 
consumidas durante o ciclo de vida e nas emissões geradas por cada material. Isso permite 
comparações objetivas entre materiais e produtos diferentes, ainda que simplificadas. 

Por exemplo, a produção média de um quilograma de aço requer 25,3 MJ e produz 1,95 
kg de CO2e (medida que soma à quantidade de dióxido de carbono os outros gases que 
impactam o efeito estufa) enquanto um quilograma de concreto produz, em média, 0,107 
kgCO2e e necessita de 0,74 MJ (HAMMOND, 2011). Essa comparação faz mais sentido, 
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claro, quando são levadas em conta as quantidades utilizadas de cada material e, melhor 
ainda, de sistemas equivalentes. 

A energia consumida no ciclo de vida de uma edificação pode ser dividida em três 
grandes categorias: 1. a energia incorporada representa os consumos diretos e indiretos da 
prospecção e preparo das matérias-primas, processo de fabricação ou beneficiamento, e seu 
transporte; 2. a energia operacional é aquela disposta durante a vida útil da edificação, luz, 
acondicionamento térmico, cocção, etc.; 3. energia de desconstrução é composta pelos 
gastos de descarte e disposição dos materiais no final da vida útil. 

A literatura científica das últimas décadas tem focado na energia operacional, em boa 
parte porque esse campo de estudo tomou grande impulso em países de clima frio durante 
os primeiros choques energéticos dos anos 1970. Esse foi um grande passo para a 
sustentabilidade, já que com isolamento térmico inadequado grandes quantidades de 
energia eram gastas para aquecimento das edificações. O mundo todo continua se 
beneficiando desses avanços em direção a edifícios mais eficientes ou energeticamente 
passivos. Porém, isso não lida com um lado muito importante: a quantidade enorme de 
materiais gastos na construção civil nem a sustentabilidade destes. Como aponta Chaudary 
(2013), a energia incorporada tende mesmo a aumentar em edificações mais eficientes, o 
que pode ser facilmente entendido pela soma de materiais isolantes, painéis solares e 
outros sistemas que tendem a ser adicionados à construção convencional (CHAUDARY, 
2013). 

 
3. A construção civil no Brasil 
 
O Instituto Ekos fez um levantamento em dezenas de obras em São Paulo e realizou 

uma Análise de Ciclo de Vida Energético da construção civil brasileira. Suas conclusões 
corroboram o alto impacto da construção civil. De acordo com essa ACV, do total 
consumido no ciclo de vida das edificações avaliadas, 17% são gastos durante a fase de 
uso. 2% é consumido pelo transporte de materiais, 3% na construção em si, 1% na 
disposição de resíduos e 77% na extração de recursos naturais e produção de materiais. 
Praticamente metade da energia consumida no ciclo de vida de uma edificação brasileira é 
gasta na produção do concreto, aço e cerâmica consumidos (EKOS BRASIL, 2016). 

Um estudo dos materiais consumidos nas edificações residenciais brasileiras típicas 
aponta que a construção média no Brasil de um metro quadrado consome 4,46 gigajoules e 
é responsável pela emissão equivalente de 369 quilogramas de dióxido de carbono 
(TAVARES, 2006). Essas figuras são análogas, respectivamente, ao consumo de uma 
lâmpada de 20 watts acesa durante mais de 7 anos, e às emissões de um carro médio em 
uma viagem de 1100 quilômetros. Como pode ser visto na figura 1, a maior parte desse 
impacto é gerado pelos materiais utilizados na estrutura e na alvenaria. A predominância 
da alvenaria e da estrutura, do aço, concreto e cerâmica, deixam claras que as quantidades 
utilizadas desses materiais tornam seus impactos majoritariamente importantes.  
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Figura 1: Distribuição de Energia Incorporada por partes da edificação. Fonte: TAVARES, 2006. 

 
4. Objeto de estudo para comparação 
 
Com foco na possibilidade de uso em Habitações de Interesse Social, esse estudo 

escolheu como objeto um projeto em construção do programa Minha Casa Minha Vida 
faixa 1, o Residencial Ponta do Leal. É um conjunto multifamiliar com 88 unidades 
dispostas em blocos de quatro andares, atualmente em construção no bairro de Balneário, 
em Florianópolis (PMF, 2014). O projeto, característico de habitações de interesse social 
no Brasil, pode ser visto nas figuras 2 e 3. 

 

 
Figura 2: Implantação do Residencial Ponta do Leal. Fonte: PMF, 2014. 

 

Devido principalmente a considerações de custos que se fazem dominantes em projetos 
de natureza social, esta obra está sendo executada com blocos estruturais de concreto, 
diferentemente da construção típica no Brasil. Com 88 unidades de aproximadamente 60 
metros quadrados, esse projeto tem mais de 5300 metros quadrados construídos e 11600 
metros quadrados de paredes. 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 3: Projeto Residencial Ponta do Leal. Fonte: PMF, 2014. 

 

Para quantificar os impactos dessa construção, o projeto foi analisado e quantificado. O 
foco foi dado para as parcelas de maior impacto e que assim possibilitam maior mudança: 
o sistema estrutural e de vedação (paredes). Em seguida foi então decomposto nas 
quantidades dos materiais com o auxílio de composições unitárias montadas a partir do 
TCPO - Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO, 2008). As 
quantidades consumidas dos materiais foram cruzadas com bancos de dados de impacto 
ambiental, sendo a mais completa delas o Inventory of Carbon & Energy, produzido pela 
Universidade de Bath (HAMMOND, 2011). As estimativas de custos foram feitas 
utilizando dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(Sinapi) (CEF, 2016). 

Como pode ser visto na figura 4, em uma edificação feita com blocos de concreto, o 
cimento e concreto dominam os impactos. Além disso, o impacto do aço é relativamente 
pequeno pela considerável diminuição de concreto armado necessário com essa técnica e 
uma das razões pelo menor custo da mesma (em comparação com uma estrutura de 
concreto armado, neste caso limitado a aplicações como reforços de coluna e vigotas sobre 
aberturas). 
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Figura 4: Técnica construtiva utilizada no Residencial Ponta do Leal e composição do impacto de 

cada material. Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Para comparação com a técnica construtiva predominante na construção civil brasileira, 
foram montadas composições caso a obra fosse construída com estrutura de concreto 
armado e vedação cerâmica. A divisão dos seus impactos pode ser vista na figura 5. 

 

 
Figura 5: Técnica construtiva predominante no Brasil e composição do impacto de cada material. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5. Construção com menor impacto 
 

A magnitude das quantidades de materiais utilizadas numa edificação é tal que mesmo 
um material com relativamente baixas energia incorporada e emissões por unidade de peso, 
como o concreto, tenha um grande impacto final. Assim, é necessário procurar materiais 
aplicáveis que passem pela menor quantidade de processos de beneficiamento e produção. 
Esse é o caso do material mais tradicionalmente utilizado para construir: a terra. Ainda 
hoje cerca de 30% da população mundial habita moradias construídas com terra não-
cozida. Como mostra o diagrama na figura 6, uma variedade de técnicas construtivas foram 
historicamente desenvolvidas utilizando os componentes do solo (HOUBEN, 1989). 

 
Figura 6: Técnicas de construção com terra. Fonte: Houben, 1989. 

 
O interesse pela sustentabilidade tem trazido renovada atenção sobre essas técnicas. 

Porém, a aplicação em larga escala da construção com terra tem dois grandes entraves. 
Primeiro, sua replicabilidade. Cada solo tem uma composição granulométrica diferenciada 
dos seus ingredientes (argila, silte, areia). Diversas dessas técnicas requerem que esses 
componentes sejam balanceados em frações específicas. Os testes de campo utilizados para 
determinar a composição dos solos são inexatos e, enquanto testes de laboratório podem 
ser feitos e o solo balanceado, esse grau de incerteza dificulta o planejamento e as decisões 
de projeto, especialmente quando comparados com materiais industrializados (MINKE, 
2006). Esse grau de incerteza é ainda mais importante quando utilizadas técnicas em que a 
terra tenha função portante.  

O outro grande fator que impede a aplicação em massa dessas técnicas é a sua 
produtividade. Ao construir com taipa de mão, por exemplo, os materiais são bastante 
acessíveis mas a grande quantidade de horas de mão de obra requerida torna essa obra mais 
cara do que uma com tijolos comuns, a não ser que se internalize os custos de mão-de-
obra, como na autoconstrução (VOLHARD, 2016). 
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Sob essas considerações, uma técnica que se mostra promissora é chamada de 
Leichtlehmbau, ou argila-palha pelos seus componentes mais importantes. No início do 
século XX fora desenvolvida na Alemanha como uma variação de técnicas tradicionais que 
usam terra misturada com palha para vedação (VOLHARD, 2016). É uma técnica difícil de 
ser enquadrada ou nomeada, razões que contribuem para sua relativa obscuridade até o 
momento. É parente próxima da taipa de mão, no sentido de que depende de um sistema 
estrutural para a integridade da edificação. Como a taipa de pilão, porém, é feita com a 
ajuda de um sistema de formas (há também a possibilidade de fazer blocos). É um sistema 
monolítico cuja integridade depende da coesão oferecida pela argila ajudada pelas fibras da 
palha. Com o uso da argila-palha não há a necessidade do saber fazer alvenaria, do esculpir 
da taipa de mão nem da compactação da taipa de pilão.  

Sua produção fácil permite ganhos de eficiência e diminuição dos custos de mão-de-
obra, que complementam os baixos custos de materiais envolvidos na construção com 
terra. As duas grandes vantagens de construir com argila-palha são sua facilidade e 
rapidez. Isso se reflete na sua viabilidade econômica. Como pode ser visto na figura 7, a 
execução de uma parede de argila-palha segue poucos simples passos. Terra argilosa é 
diluída em água à consistência desejada (facilitando o uso de solos diferentes, pois a 
quantidade de silte e areia importam pouco). A palha é então embebida nesse caldo 
argiloso e em seguida enformada e pressionada no local apropriado. Após um período de 
secagem adequado, pode ser rebocada.  

 
Figura 7: Confecção de uma parede em argila-palha. Fonte: LAPORTE, 2015, adaptado pelo autor. 
 
Essas paredes têm boas propriedades térmicas e sua elaboração permite que a densidade 

seja facilmente alterada, o que possibilita a parametrização das características de conforto 
das paredes, como sua massa e resistência térmica. A palha dá volume à mistura, com os 
vazios criados por sua presença é responsável pelo maior isolamento térmico desta técnica 
em relação às outras técnicas tradicionais de construção com terra. É um material 
considerado resíduo agrícola e seria destinado ao lixo. Em vez disso, é reutilizada com 
energia de processo quase nula (transporte) e depositada como um sumidouro de carbono. 

Já a argila dá coesão ao conjunto. Suas propriedades físicas tornam a parede não 
inflamável (a argila não queima, na presença de chama a palha envolvida por argila 
carboniza mas não propaga a chama) e ajudam a proteger o material orgânico em contato 
(palha e madeira) através da sua elevada higroscopicidade (capacidade dos materiais de 
absorver umidade), e baixa umidade de equilíbrio. Por capilaridade retira o vapor d’água 
desses materiais e o libera para a atmosfera, ajudando a preservar os materiais orgânicos 
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com que mantém contato. É essa propriedade que contribui para manter a integridade das 
estruturas medievais em enxaimel que perduram na Europa (VOLHARD, 2016). 

A argila-palha é usualmente produzida com pranchas de madeira como formas, fixadas 
a estrutura. Essas podem ser retiradas depois de algumas horas quando a parede já tem 
coesão; e devem ser retiradas 24 horas depois para evitar a formação de mofo e permitir a 
secagem da parede. Em climas mais frios em que paredes mais espessas são necessárias 
para maior resistência térmica, o tempo de secagem é talvez a maior desvantagem do 
método, requerendo até 2 ou 3 meses para uma parede de 30-35 cm secar. Isso deve 
acontecer antes da parede receber reboco. Este evita o alojamento de insetos na parede e 
garante a vedação do envelope. 

O processo de fazer argila-palha é rápido e fácil, mas um dos gargalos de produtividade 
é o de colocar e tirar formas das seções de parede. Como a argila-palha precisa secar, uma 
forma perdida que possa aumentar a produtividade precisa permitir isso. As duas maneiras 
registradas tem contra si o custo: a primeira, fixação de ripas levemente espaçadas, pela 
mão de obra envolvida; a segunda, esteiras de junco, pelo custo do material. Apesar do 
custo, essas são ocasionalmente utilizadas porque aumentam a produtividade da etapa de 
enformação. Esse estudo sugere o uso de telas de plástico como forma permanente, 
permitindo fazer isso de forma acessível. Além disso, a tela serve com ponte de reboco 
sobre a madeira, onde o reboco teria pouca aderência. 

A vedação em argila-palha não é portante, ou seja, necessita de um esqueleto estrutural. 
Isso traz o benefício de livrar a técnica de construção com terra da responsabilidade de 
suportas cargas e possibilita o uso de sistemas estruturais estabelecidos e regulamentados. 
Em comparações do impacto ambiental causado por diferentes sistemas estruturais 
equivalentes, fica claro que o uso da madeira, um material renovável e que necessita de 
poucos processos de produção, é uma escolha mais sustentável, como visto na figura 8. 

 
Figura 8: Impactos de diferentes sistemas estruturais equivalentes. Fonte: DEMARZO, 2007. 

Entre os sistemas estruturais que utilizam madeira, o sistema plataforma se destaca. Este 
traz diversas vantagens, como: o uso de peças de pequena seção que dispõem da 
necessidade do corte de grandes árvores, a padronização de seções, a utilização de madeira 
de reflorestamento, a facilidade de manuseio das peças e sua montagem seca, rápida e feita 
com poucas e simples ferramentas. Essas são algumas das razões para seu predomínio na 
construção civil norte-americana, o que em si traz uma bom benefício: o desenvolvimento,  
amadurecimento e documentação do sistema. Apesar de não ser muito aplicado no Brasil, 
sua adaptação é bastante facilitada pela disponibilidade de documentos norte-americanos 
sobre sua aplicação. No sul do Brasil, essa é ainda propiciada pela presença, em Santa 
Catarina e no Paraná, das maiores plantações de Pinus sp. do Brasil. A maior parte destas é 
utilizada na indústria papeleira, mas grandes quantidades de madeira beneficiada para uso 
como material construtivo já são exportadas para os Estados Unidos (SILVA, 2010). 
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No Brasil, a utilização de madeira na construção civil sofre de um grande estigma, 
causado em parte pelas técnicas de vedação utilizadas (ex.: tábua e mata-junta) e em parte 
pelo questionamento com relação a sua durabilidade. A literatura demonstra, porém, que o 
pinus tratado com preservantes em autoclave com Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) 
tem durabilidade de mais de três décadas em teste de campo, fincado na terra e exposto às 
intempéries. Nos testes, a madeira não tratada durou apenas dois anos (BARILLARI, 
2002). O CCA é um componente tóxico com esperadas desvantagens ambientais. São 
necessários cuidados especiais na futura disposição dessa madeira e outros tratamentos 
devem ser investigados, mas em balanço o uso da madeira é positivo. Como a palha, toda a 
madeira utilizada na construção funciona como um sumidouro de carbono, em contraste 
com a poluição gerada pelo predominante uso de concreto.  

O sistema plataforma convencional utiliza um sistema de multi-camadas de vedação, 
com gesso acartonado internamente, isolamento térmico com lã de vidro ou rocha e siding 
vinílico externo. Para comparação, foram montadas composições para a hipotética 
utilização do sistema plataforma num conjunto residencial equivalente. Essas foram 
modeladas com composições unitárias montadas quando possível a partir do TCPO - 
Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos e adicionalmente da literatura norte-
americana equivalente, como o National Construction Estimator (PRAY, 2012) e o Rough 
Carpentry Cost Estimating Tips (CONSTRUCTION MARKET DATA, 2016). Como nos 
outros sistemas comparados, as quantidades consumidas dos materiais foram cruzadas com 
bancos de dados de impacto e estimativas de custos foram feitas utilizando dados do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e de 
pesquisa no comércio de Florianópolis para materiais que não constem no Sinapi (como o 
pinus tratado e cortado em seções apropriadas). A figura 9 demonstra quais materiais são 
mais responsáveis pelos impactos desse sistema construtivo.  

 
Figura 9: Técnica construtiva predominante nos Estados Unidos e composição do impacto de cada 

material. Fonte: elaborado pelo autor. 
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6. Projeto com menor impacto 
 

O desenho do conjunto residencial foi então adaptado para o método construtivo 
proposto, solucionado de forma apropriada e modelado, como pode ser visto na figura 10: 
um dos blocos com 24 unidades, detalhe construtivo e as partes responsáveis pelo impacto 
gerado por essa solução. 

  

       
Figura 10: Modelo tridimensional com sequência construtiva, detalhe com composição do impacto de 

cada material. Fonte: elaborado pelo autor. 
 

As composições unitárias desse sistema foram montadas a partir da literatura americana 
para o sistema plataforma e da literatura de argila-palha para as quantidades e 
produtividades do sistema de vedação, principalmente do trabalho de Franz Volhard 
(2016). A figura 11 detalha as paredes externa (em corte) e interna (em planta) e demonstra 
a possível parametrização das características da argila-palha para definir paredes externas 
com maior isolamento térmico e paredes internas com maior massa térmica. 
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Figura 11: Detalhe das paredes propostas. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

7. Comparações dos sistemas construtivos 
 

Na figura 12 é apresentada uma comparação dos impactos gerados para construção da 
estrutura e vedações das alternativas apresentadas para esse projeto.  

 
Figura 12: Comparações da energia incorporada e emissões dos sistemas construtivos apresentados. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Como afirmado, o custo é uma consideração importantíssima para a real adoção de 
técnicas alternativas. Para verificação do modelo elaborado, o custo do sistemas em 
questão (estrutura e vedação) foi calculado e comparado com o orçamento real da obra. No 
orçamento da obra, essas partes totalizam R$ 1.338.765,00 (VITA, 2014). Ajustado pela 
variação do CUB chega-se a um valor de R$ 1.571.130,42, enquanto que o valor 
equivalente no modelo formulado é de R$ 1.598.079,17. 

A figura 13 sumariza os impactos e adiciona o fator custo, subdividido nos materiais e 
mão de obra. De acordo com o modelo, a alternativa proposta com argila-palha demonstra 
impactos menores e só perde para o bloco estrutural em seu custo. 

 
Figura 13: Comparação sumária da energia incorporada e emissões e custos dos sistemas 

construtivos apresentados. Fonte: elaborado pelo autor. 

 
8. Conclusão 
 
Esse estudo teve como objetivo apontar para uma possível direção de desenvolvimento 

de técnica construtiva que tenha menor impacto e seja aplicável, viável e reproduzível. As 
toneladas de cimento nos enormes volumes de concreto comumemente utilizados geram 
grandes quantidades de gás carbônico. Entre outras vantagens, construir com estrutura de 
madeira reflorestada de seções pequenas diminui consideravelmente as emissões. A 
vedação com tijolos cerâmicos cozidos consome muita energia em sua produção. É uma 
parcela grande da construção e a mais fácil de substituir por uma alternativa de baixo 
impacto. O fator produtivo é importante, uma das grandes razões da contínua utilização das 
técnicas convencionais. A produção de paredes de argila-palha com formas permanentes de 
telas plásticas contribui para tornar mais viável essa alternativa de menor impacto.  
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Resumo 
Com o tempo, as modificações no atual Edifício Sede da Fundação Rio Zoo, Rio de Janeiro, 
descaracterizaram o imóvel do ponto de vista da sustentabilidade. Originalmente, este exemplar do 
patrimônio neocolonial, foi construído como Escola Antonio Prado Junior, para acolher crianças 
com necessidades especiais. Este artigo objetiva apontar intervenções que transformaram o 
conforto e a sustentabilidade do projeto. Como metodologia, foram realizados levantamentos 
bibliográficos e de campo, com visitas ao local, para observações diretas não participativas e 
registros fotográficos, que embasaram uma análise histórico-comparativa dos usos da edificação, 
que na época de sua construção, já priorizava condições técnicas como: acústica, aeração, 
iluminação natural, e acessibilidade. Como resultados apontam-se as principais alterações sofridas 
por este patrimônio e os danos causados pela falta de planejamento e má gestão do Poder Público, 
visando a contribuir para as discussões que permeiam a qualidade do projeto. 

Palavras-chave: sustentabilidade; patrimônio arquitetônico; fundação RioZoo 

 

 

Abstract 

Over time, the modifications in the current Headquarters Building of the Rio Zoo Foundation, Rio 
de Janeiro, demarcated the property from the point of view of sustainability. Originally, this copy 
of the neocolonial patrimony, was built as Antonio Prado Junior School, to welcome children with 
special needs. This article aims to point out interventions that have transformed the comfort and 
sustainability of the project. As a methodology, bibliographical and field surveys were carried out, 
with site visits, direct non-participative observations and photographic records, based on a 
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historical-comparative analysis of building uses, which at the time of its construction already 
prioritized technical conditions such as: Acoustics, aeration, natural lighting, and accessibility. 
The results show the main changes suffered by this patrimony and the damages caused by the lack 
of planning and bad management of the Public Power, aiming to contribute to the discussions that 
permeate the quality of the project. 

Keywords: sustainabili, architectural heritage, RioZoo Foundation        
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1. Introdução 
 

O presente artigo se propõe a apontar intervenções que transformaram o conforto e a 
sustentabilidade do projeto que descaracterizaram o Edifício, que atualmente, abriga a Sede 
da Fundação RioZoo, na Cidade do Rio de Janeiro e que causaram danos irreversíveis a 
este valioso patrimônio arquitetônico, sobretudo sob o olhar da sustentabilidade.   

Pesquisas informam que o edifício atual foi construído em estilo Neocolonial, entre os anos 
de 1928-29 e inaugurado em 27 de setembro de 1930, sendo os autores os arquitetos Nereu 
Sampaio e Gabriel Fernandes. O imóvel era destinado à antiga escola Antônio Prado 
Júnior, que buscava atender a crianças com saúde frágil (também chamadas de débeis) e o 
projeto arquitetônico priorizava as condições técnicas como acústica, aeração, iluminação 
natural, distribuição de mobiliário, facilidade de circulação (SERRANO, 1930). Essa 
edificação passou por diversas funções até receber, em 1945, a Administração do Jardim 
Zoológico do Rio de Janeiro.    

As edificações escolares dessa época, apesar de diferirem quanto ao partido arquitetônico, 
caracterizavam-se pela linguagem arquitetônica do passado luso-brasileiro, adotando 
elementos como: "frontões curvilíneos, portadas trabalhadas em argamassa, telhas em capa 
e bica, gelosias e muxarabís no fechamento dos vãos, e, também, o uso extensivo de 
galerias com arcadas" (SISSON,  1990, p.73). 

O tombamento da escola se deu como conjunto arquitetônico da Quinta da Boa vista. 
Como esse foi em 1938 e a construção é de 1929, conclui-se que todas as construções no 
local antes de 1938 estejam automaticamente tombadas. 

Atualmente esse patrimônio está bastante descaracterizado principalmente no que diz 
respeito ao conforto ambiental. A descaracterização e a perda de valores que têm pautado 
essas modificações constituem razões pelas quais é urgente, e necessário, realizar uma 
reflexão sobre as estratégias de intervenção em edifícios antigos de arquitetura corrente, 
contribuindo para que futuras alterações no patrimônio edificado preservem a sua 
identidade e autenticidade, adequando-o às exigências funcionais atuais. 

 

2. Sustentabilidade no Patrimônio Arquitetônico 
 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos sobre a sustentabilidade do patrimônio 
histórico, onde a absoluta maioria trata teórica ou empiricamente de questões relacionadas 
à restauração, revitalização, remodelação, requalificação, intervenção, reconstituição, 
conhecimento, conservação, etc. a fim de promover a salvaguarda desse patrimônio para 
futuras gerações. 

Na preservação do patrimônio edificado, de valor cultural, devem ser analisadas as 
relações que a edificação mantém com o programa a ser satisfeito e verificadas as 
possibilidades de adaptação do uso ao edifício, sem que perca sua autenticidade ou ocorra 
seu abandono, preservando, assim, as edificações históricas que fazem parte da identidade 
cultural da cidade. 
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Uma questão ligada à preservação do patrimônio edificado é adequar a edificação às 
solicitações advindas de novas demandas de uso e tecnologias, sem descaracterizar o 
edifício. 

Algumas perguntas serviram de embasamento para o trabalho a fim de tornar claros os 
valores a serem preservados e os critérios para a análise da edificação sob o olhar da 
sustentabilidade: Quais devem ser as prioridades para a preservação da edificação? Qual a 
importância dessa edificação? Uso original e Uso atual? Que diretrizes seguir para a 
sustentabilidade deste patrimônio?  

A pesquisa histórica-arquitetônica foi baseada na arquitetura escolar da época, com 
descrições sobre a antiga escola e sua abordagem priorizando as condições técnicas como 
acústica, aeração, iluminação natural, distribuição de mobiliário, facilidade de circulação, a 
preocupação sobre a racionalidade construtiva e a salubridade dos espaços da edificação; 
além do levantamento fotográfico e entrevistas realizadas “in loco” com funcionários da 
RIOZOO,  foram fundamentais para a organização do trabalho. 

O Edifício, que se localiza na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio de Janeiro 
(Figura 1), foi tombado, em 1938, com o Conjunto da Quinta da Boa Vista e é um 
importante marco da história da cidade, portanto, um de seus patrimônios arquitetônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Foto aérea da Quinta da Boa Vista e seu entorno.                                                                   

Fonte: Mapa elaborado pelas autoras sobre base do Google Earth- acesso em 05/04/2016 

 

 

De acordo com Sobreira (2008), a preocupação com projetos sustentáveis, já estava 
presente particularmente entre as décadas de 1920 e 1930.  Essa aproximação entre 
Arquitetura Moderna e o contexto ambiental, mesmo que não expressa diretamente no 
discurso do ‘estilo internacional’, estaria implícita nas preocupações sobre a racionalidade 
construtiva e a salubridade dos espaços.   
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O Edifício já foi ocupado por diversas instituições, entre elas, a mais importante, que 
foi a Escola Antônio Prado Junior.  Na verdade, a edificação foi erguida para abrigar a 
escola, numa época em que a preocupação com a sustentabilidade era sempre abraçada. 

 

2.1 O projeto original - Escola Municipal Antônio Prado Júnior 
 

Em relação à escola, o enfoque principal do projeto original visava ao conforto térmico 
e a ventilação natural do edifício, com soluções relacionadas à sua implantação (orientação 
das fachadas), o partido arquitetônico adotado (dimensão e orientação da edificação, 
permitindo ventilação cruzada e iluminação natural). 

É pertinente enunciar que essa relação com o passado local proporcionava uma 
adequação coerente com a realidade brasileira, em termos funcionais e de conforto 
ambiental; a implantação do prédio no terreno favorecia a circulação dos ventos, assim 
como ao uso de galerias cobertas, beirais de telhado e muxarabis, facilitava a ventilação e 
proteção contra a radiação solar direta.  

Por ocasião da inauguração da Escola Antônio Prado Junior, o então diretor Jonathas 
Serrano, abordou vários aspectos importantes de sua arquitetura, ressaltando o esforço de 
integração, entre o projeto de instrução e a saúde pública, que se tentava implementar e a 
solução arquitetônica mais adequada para tal, são evidenciadas e apontadas por Serrano:   

[...] Aqui tendes exemplo e dos mais belos. Este parque encantador [...] era sem dúvida o cenário 
predestinado, pela sua formosura multíplice, expressiva e sadia, a abrigar a esta escola de tão alta e 
bela finalidade.  Pressentiu-o e procurou realizá-lo, desde os primeiros dias, o espírito de Fernando 
de Azevedo, administrador e esteta, homem de ação e homem de pensamento, cheio de todo o 
entusiasmo e do seu idealismo construtor. (SERRANO, 1928: p.1-4) 

O primeiro aspecto enunciado no discurso de Serrano foi a localização, destacando a 
Quinta da Boa Vista  sua beleza cênica, como o lugar mais adequado à instalação de uma 
escola para abrigar crianças de “saúde frágil”. Neste contexto, destacava um segundo 
elemento: o desejo de identificar a escola e o seu significado para a sociedade com o 
“belo”, com o que é “bom” e “bonito”.  

Para o orador, a Escola Antônio Prado Junior era uma demonstração clara do padrão 
pedagógico que se deveria estabelecer através do projeto encabeçado por Fernando de 
Azevedo: “...esta escola que hoje inauguramos (...) ela é bem uma eloquente demonstração 
do espírito de nossa época e da solicitude com que hoje encaramos o problema da 
infância”. Um outro elemento importante é a forte vinculação entre escola, instrução 
pública e saúde: 

[...] um dos traços característicos da civilização contemporânea é a preocupação com a saúde das 
crianças, e não só da criança feliz, privilegiada, que abriu olhos à luz em iente de conforto, mas 
ainda e principalmente a criança pobre, desamparada, desordenada física e moralmente.   
(SERRANO, 1928: p.1-4) 

Além da localização privilegiada, a escola contaria também com o equipamento escolar 
adequado, sendo esse mais um dos elementos fundamentais do projeto de instrução pública 
encabeçado por Fernando de Azevedo: “...é [o prédio escolar] aparelhado com todos os 
recursos da ciência experimental, [que] proporcionam assistência e educação, vida ao ar 
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livre, alimentação sadia, repouso, banhos de mar, banhos de sol, banhos de luz”.  
(SERRANO, 1928 : p.1-4) 

Logo depois, Serrano (1928) parte para um detalhamento do prédio e de seu entorno: 
Percorrer esta escola, observar-lhe a construção, analisar-lhe peça por peça, cada um dos seus 
elementos, é verificar o rigor científico de seu plano, o apurado gosto de suas linhas arquitetônicas, a 
impressionante nobreza de sua finalidade.  Salas de aula, em que se estudou cuidadosamente cada 
uma das condições técnicas de maior eficiência — acústica, aeração, iluminação natural, distribuição 
de mobiliário, facilidade de circulação —; varandas e salas de repouso, gabinete médico e dentário, 
refeitório, cozinha, pavilhão de ginástica, cercado de árvores frondosas que espalham sombra e dão 
uma nota de especial beleza ao pátio de recreio; pérgula, solário, tanque de vadiar — vede bem, 
senhores, nada foi esquecido. E em tudo o encanto artístico a serviço da ciência. (SERRANO, 1928: 
p.1-4). 

 

 
Figura 2: Planta baixa do conjunto da escola Antônio Prado Junior, anterior a ocupação da fundação 

RIOZOO. Fonte: Planta fornecida pela administração do Riozoo 

 

 

A edificação passou por diversas funções, decorrentes das sucessivas mudanças de 
utilização: Escola Antônio Prado Junior (escola para débeis físicos, crianças com saúde 
frágil); Escola de Jardinagem, ligada à Inspetoria de Mattas e Jardins;  ao Instituto de 
Nutrição e ao Posto de Saúde;  até receber, em 1945,  a Administração do Jardim 
Zoológico do Rio de Janeiro (atualmente Fundação RIOZOO). 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Sede administrativa do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro 

 Fundação RioZoo. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 
 

2.3 Os espaços internos 
 

A preocupação com a organização dos ambientes internos em relação ao conforto 
ambiental fica evidente, em relação à: 

• Funcionalidade: os corredores, bem espaçosos, foram projetados para que os alunos 
tivessem a sensação de liberdade total de movimento; 

• Acústica: todas as paredes das salas de aula são duplas, com mais de 50 centímetros 
de espessura, o que as torna à prova de som;  

• Conforto Lumínico: os quadros negros eram dispostos em placas construídas de 
argamassa cuidadosamente estudada. Com medidas para que cada aluno tivesse a base do 
cone de visão projetada no interior do quadro; 

• Conforto visual: as cores interiores eram o verde neutro claro ou o amarelo de 
âmbar que foram aplicadas conforme orientação das salas.  

 

A edificação seguia os ditames da arquitetura tradicional, de acordo com José Marianno 
(1927)  “O plano de construção de edifícios escolares do Distrito Federal foi iniciado, 
dentro da orientação tradicionalista”.  A escola construída na Quinta da Boavista, também 
era representativa. Colunas de representação dórica serviam de apoio ao telheiro do pátio 
interior. Salas de aula bem iluminadas e ventiladas ofereciam um exemplo da integração 
entre o padrão arquitetônico tradicional e os princípios pedagógicos da Escola Nova. O 
discurso técnico assim referendava a organização espacial das salas de aula: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Todas as salas de aula estão defendidas da insolação durante o período de trabalho escolar por                                                                                                                                                                                                             
meio de varandas colocadas ao ocidente ou por janelas basculantes verticais com quadros de 
venezianas basculantes horizontais. A iluminação das salas foi calculada de modo que cada 
aluno disponha de uma intensidade luminosa de 18 velas por pé quadrado. Nos dias de grande 
luminosidade, as réguas basculantes graduam a intensidade da luz. Evitando-se desta forma os                                                                                    
iluminados ou de iluminação excessiva. Os quadros negros estão dispostos em placas 
construídas de argamassa cuidadosamente estudada e estendem-se ao longo de três paredes 
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com faixa de cento e vinte centímetros de largura, colocada sessenta centímetros acima do solo. 
Essas medidas obedecem rigorosamente aos gráficos feitos para que cada aluno tenha a base do 
cone de visão distinta projetada no interior do quadro. Acima e abaixo dessa faixa não há frisos 
decorativos nem cores em barra que perturbem a projeção luminosa na retina. As cores 
interiores são o verde neutro claro ou o amarelo de âmbar que foram aplicadas conforme 
orientação das salas.  (MARIANNO, 1927: pág. 9-28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A planta original era perfeitamente setorizada, atendendo ao programa original da 
arquitetura escolar, proposto por Fernando de Azevedo, que incluía aposentos amplos, com 
alto pé-direito, permitindo que a temperatura do ar interno propiciasse melhor desempenho 
escolar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Figura 4:  Sala de aula- Arquitetura escolar nas décadas 20-30                                                                                 

Fonte: Arquivos do Instituto de Educação, v.I, n1, jun. 1934 

 

2.2 Uso atual da edificação- Edifício Sede da Fundação RioZoo 
 

Desde os anos 1940 até os dias atuais, a edificação abriga a Sede da Fundação 
RIOZOO, responsável pela administração do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. A 
missão da Fundação é praticar a conservação ambiental, através dos trabalhos de manejo e 
reprodução em cativeiro, colaborando com a manutenção de um banco genético de 
espécies ameaçadas de extinção, bem como desenvolver programas de educação ambiental, 
difundido conceitos sobre a biologia dos animais e conscientizando a população acerca da 
importância da preservação ambiental, além de representar centro de desenvolvimento 
científico e importante espaço de lazer e entretenimento para a sociedade. 

A Fundação, já esteve subordinada a várias secretarias municipais, como: Secretaria de 
Obras Públicas; Secretaria de Meio Ambiente (SMAC); Secretaria Especial de Proteção e 
Defesa Animal; Secretaria da Casa civil (2009), sendo que, em apenas um ano da nova 
gestão municipal (2009-10), a instituição já esta no seu terceiro presidente e, recentemente, 
retornou ao SMAC.   

Na verdade, quando comparada, às cobiçadas pastas de Governo, com orçamentos 
astronômicos, uma fundação municipal como é o caso da RIOZOO, desperta pouco 
interesse do partido majoritário instituído, que via de regra acaba destinando para partidos 

Pé direito alto 

Janelas  
basculantes 
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de menor expressão, a própria sorte da administração do Zoo, consequentemente causando 
modificações em sua edificação, analisada na presente pesquisa. 

A fachada principal apresenta uma composição simétrica, com pórtico central 
destacado, com base de corpo composto por elementos ornamentais como volutas e nicho. 
No repertório decorativo, predomina o pó-de-pedra, destacando-se da alvenaria pintada em 
branco, conferindo um tom austero ao conjunto, aproximando-o de edifícios conventuais 
franciscanos.  

Segundo avaliação feita por Francisco Veríssimo e William S.M. Bittar 1983,  
A construção utiliza elementos da arquitetura tradicional do período colonial em fachada, planta, 
circulações e pátios, tais como telhas de capa e bica compondo o telhado, arrematando em beirais 
aparentes (...), frontões curvilíneos, avarandados nos pátios internos ajardinados, entre outros 
elementos decorativos.  (VERÍSSIMO e BITTAR, 1983) 

 

3. As modificações de uso e a sustentabilidade do Patrimônio- Uma análise 
comparativa 

 

Visitas realizadas ao local consistiram em aferir junto ao engenheiro responsável pela 
assessoria do RIOZOO, através da constatação “in loco”, as questões a seguir, quanto as 
modificações que foram realizadas na edificação e sua conservação, comprometendo seu 
conforto ambiental: materiais e padrão construtivo (paredes e cobertura); 
aberturas/ventilação; aeração dos ambientes; posicionamento e tipologia dos vãos de 
abertura; iluminação; visão para o exterior e divisões internas; Instalações elétricas; 
acessibilidade e funcionalidade; pavimentação. 

    Nos espaços externos, observa-se o fechamento da varanda nas fachadas voltadas para o 
pátio interno, para a remodelação/adequação do espaço interno às novas demandas do 
edifício (salas da administração e protocolo) e, também a transformação de vãos de janelas 
para a inserção de portas de acesso ao novo espaço interno (Figuras 5 e 6). 

 

 
 

 

Varanda aberta Varanda fechada 

Vão original 

Abertura  
do Vão 

Figura 5: Escola Antonio Prado Jr. Pátio 
interno. Fotografia de Nicolas Alagemovits 
[1930]. Fonte: Boletim da Educação Pública 

nº 2, p. 198. abr./jun. 1930. 

 

Figura 6: Sede atual da Fundação RIOZOO. 
Pátio interno.                                           

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 
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Foram observados, também, gradis de proteção e aparelhos de ar condicionado inseridos 
nos vãos das janelas, pós-ocupação da Fundação RioZoo; posteriormente, com 
modificações das características iniciais do edifício (Figuras 7 e 8 ). 
 

 

 

 

 

 

No interior do edifício foram observadas esquadrias de vidro inseridas no hall de 
circulação interno para passagem de luz, após fechamento da área com alvenaria. Alteração 
na altura do pé direito com a troca do forro de madeira original, por laje pré-moldada, 
modificando o conforto térmico dos espaços; Inserção de aparelhos de ar condicionado nas 
salas internas. (Figuras 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sede Administrativa da Fundação 
RIOZOO. Prédio principal, fachada lateral. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 

 

Figura 8: Sede Administrativa da Fundação 
RIOZOO. Prédio principal, fachada posterior. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 

 

Gradis 
Fechamento da varanda e inserção 

de aparelho de ar condicionado 

Figura 10: Recepção do prédio principal     
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 

 

Pé direito  
alterado 

 

Inserção de 
esquadrias 

 

Figura 9: Recepção- prédio 
principal. Fonte: Elaborado 

pelas autoras, 2016. 
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4. Considerações finais 
 

A reutilização de edificações preservadas muitas vezes é realizada de forma 
depredativa, mantendo-se somente suas fachadas, enquanto as características físicas 
internas são alteradas, muitas vezes em razão do novo uso e em função do valor 
econômico. O uso deve ser considerado um meio de se preservar a edificação, e não o 
objetivo da intervenção.  

Percebe-se na edificação histórica analisada a descaracterização dos aspectos de 
conforto ambiental com os demais quesitos da arquitetura. A verificação de decisões de 
implantação, de localização, dos espaços, dentre outros registrados nas visitas “in loco” e 
aqui recortadas e contextualizadas, que nos conduz a uma abordagem que, de forma 
inevitável, não se limita aos aspectos técnicos do conforto ambiental.  

A preocupação sobre a racionalidade construtiva e a salubridade dos espaços da 
edificação era evidente numa época em que, as disciplinas Conforto Ambiental e 
Bioclimatismo aplicado à em Arquitetura, não integravam ainda, formalmente, o discurso 
acadêmico. A Sustentabilidade que foi eleita ideia-chave, neste final de século XX, diante 
da urgência ambiental vivenciada, pode ser exemplificada através desta análise que aborda 
através dos diagnósticos, as modificações que foram realizadas na edificação e sua 
conservação, comprometendo seu conforto ambiental. 

É justamente no embate - patrimônio e sustentabilidade, que surge a necessidade de uma 
reflexão que promova um olhar mais cuidadoso sobre as intervenções em edificações 
tombadas pelas instâncias municipais, estaduais ou federais, sob o olhar da 
sustentabilidade. Tanto no sentido da definição das diretrizes quanto nos métodos de 
execução de algum plano de ação, para que a atuação “reforce os laços de pertencimento 
da sociedade com o espaço, ressaltando suas marcas historicamente construídas” (Silva, 
2012) e, ao mesmo tempo, promova uma apropriação íntegra da sociedade contemporânea 
com o lugar. Assim, a sensibilização do olhar para a sustentabilidade no patrimônio poderá 
contribuir para intervenções/reabilitações mais conscientes. 
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Resumo 
No Brasil os desastres naturais provocados pelas intensas chuvas têm gerado, em áreas de 
vulnerabilidade, um grande número de desabrigados. Devido à falta de planejamento e 
organização, os estragos são intensificados, destruindo infraestruturas públicas e estruturas 
habitáveis. Visando a temática emergencial com foco na atuação do pós-desastre, o presente artigo 
tem por objetivo identificar os serviços e infraestruturas necessários para o funcionamento de 
abrigos temporários de caráter emergencial, assim como os critérios para instalação de abrigos 
fixos e móveis e os indicadores mínimos para seu funcionamento. Para isso, foi realizada uma 
analise documental do manual “Administração de abrigos temporários”, publicado pela SEDEC/RJ 
(2006). Com a síntese analítica foi possível identificar importantes diretrizes funcionais e espaciais 
para o planejamento destes abrigos no Brasil. Assim, a pesquisa traz contribuições importantes para 
o processo de seleção, planejamento e organização espacial dos abrigos temporários de caráter 
emergencial dispostos em instalações fixas e móveis nas cidades brasileiras. 

Palavras-chave: Desastres naturais; Abrigos temporários; Indicadores; Infraestruturas 

 

Abstract 

In Brazil, the natural disasters caused by heavy rains have generated, in vulnerable areas, 
a large number of homeless people. Due to lack of planning and organization, the damage 
is intensified, destroying public infrastructure and habitable 
structures. Aiming at the theme of emergency and focusing on the post-disaster 
performance, the objective of this article is to identify the services and infrastructures 
necessary for the operation of temporary shelters, the criteria for installation of fixed and 
mobile shelters and the minimum indicators for its operation. For this, was carried out an 
analysis of the manual “Administração de Abrigos Temporários”, published by SEDEC/RJ 
(2006). With the analytical synthesis it was possible to identify important guidelines 
for shelter functional and spatial planning in Brazil. Thus, the research provides important 
contributions for the selection, planning and spatial organization processes for temporary 
shelters arranged in fixed and mobile installations in Brazilian cities.  

Keywords: Natural disasters; Temporary shelters; Indicators; Infrastructures 
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1. Introdução 
 

Nas últimas décadas, os desastres ocasionados por fenômenos naturais têm sido assunto 
cada vez mais presente na mídia e no cotidiano da sociedade. De acordo com o 
UFSC/CEPED (2013a), este fato está relacionado com um aumento considerável na 
frequência e intensidade dos desastres e, também, nos impactos gerados. Um dos principais 
motivos é a intensificação das alterações realizadas pelo homem no meio ambiente a fim 
de modificá-lo e adaptá-lo às suas necessidades e usos. Segundo Bedoya (2004), a 
presença de desastres contribui para a deterioração do ambiente e da memória cultural de 
um lugar, destruindo infraestruturas públicas e estruturas habitáveis e provocando 
impactantes perdas de vidas humanas, desalojando e desabrigando milhares de pessoas e 
levando a mobilizações nos governos e na sociedade. 

De acordo com a EIRD/ONU (2004), todos os anos mais de 200 milhões de pessoas são 
afetadas por desastres, principalmente de origem climática. No Brasil, dados do 
UFSC/CEPED (2013a) demonstram que as ocorrências de desastres aumentaram 40 % na 
última década. Destes, os mais recorrentes, no período compreendido entre os anos de 
1991 e 2012, foram as estiagens e secas e as enxurradas. Segundo Montz e Gruntfest 
(2002), as enxurradas geralmente resultam em inúmeras perdas de vida e danos à 
infraestrutura urbana e às estruturas habitáveis, sendo intensificadas pela redução da 
capacidade de infiltração associada à urbanização irregular ou sem planejamento, 
principalmente dos centros urbanos. Este fato representa um grave problema para a 
população atingida, pois edificações como as de ensino tendem a ser locais de abrigo 
emergencial durante eventos extremos e postos de saúde e hospitais ficam sobrecarregados 
devido ao elevado número de pessoas afetadas. 

No Brasil diversos serviços públicos voltados para a proteção e defesa civil têm o 
objetivo de fazer frente aos desastres e aos danos humanos, materiais e ambientais 
causados por eles. Estas funções são desempenhadas pelo Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (SINPDEC) que tem a finalidade de garantir os direitos à vida, à saúde, à 
segurança, à propriedade e à incolumidade da sociedade. As atividades que visam à 
redução e mitigação dos desastres e atuação em situações de emergência podem ser 
agrupadas nos processos de Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Reconstrução.  

Diante do exposto, observa-se uma tendência no aumento da ocorrência de desastres 
naturais no Brasil, que são agravados pelo modelo de ocupação nas áreas urbanas e por 
uma deficiente estruturação da rede de drenagem em grande parte dos municípios. Além 
disso, têm ocasionado cada vez mais danos à população, refletindo a vulnerabilidade da 
sociedade e indo além da sua capacidade de lidar com os efeitos resultantes. Essas 
catástrofes, relacionadas principalmente com as enxurradas, impactam fortemente as 
edificações, sobretudo aquelas situadas em áreas de risco, desabrigando pessoas e trazendo 
como consequência a necessidade de abrigos temporários de caráter emergencial.  

O direito ao abrigo está implícito na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em 
diversos documentos elaborados por organizações multilaterais como a ONU. Em 1996 foi 
realizada em Wisconsin, EUA, a primeira conferência para abrigos emergenciais – First 
International Emergency Settlement Conferences e estabeleceu-se que: “O acesso a abrigo 
básico e contextualmente apropriado é uma necessidade humana essencial. Os padrões para 
este abrigo podem variar dependendo do contexto cultural, da situação, do clima e de 
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outros fatores” (SCHRAMM and THOMPSON, 1996). No entanto, Anders (2007) salienta 
a complexidade de se determinarem padrões de desempenho para abrigos emergenciais, 
pois existem inúmeras variáveis que afetam a adequação da provisão destes abrigos. Deste 
modo, a atuação dos diversos órgãos e instituições na fase de resposta torna-se essencial 
para minimizar o sofrimento da população em situações de emergência.  

Com o intuito de padronizar e melhorar a qualidade das ações de Resposta em casos de 
desastre foi iniciado em 1997 o Projeto Esfera, desenvolvido por um grupo de ONGs e 
pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Segundo a 
Secretaria de Estado da Defesa Civil do Rio de Janeiro- SEDEC/RJ (2006), o produto deste 
projeto definiu um conjunto de normas mínimas universais sintetizadas no documento 
nomeado “Carta Humanitária e Normas Mínimas de Resposta Humanitária em Situações 
de Desastre”. Este documento estabelece o que as pessoas afetadas podem esperar dos 
órgãos competentes, baseado nas convicções de que estas pessoas têm o direito de viver 
com dignidade e de receber proteção e assistência. Desde então, esta publicação tem sido 
referência nas ações administrativas de abrigos emergenciais e mais de 80 países adotam 
suas diretrizes e indicadores para a implantação, organização e gerenciamento dos abrigos.  

Após a publicação da “Carta Humanitária e Normas Mínimas de Resposta Humanitária 
em Situações de Desastre”, foram desenvolvidos diversos documentos referentes à questão 
do abrigo na resposta humanitária. Em um estudo realizado pelo Shelter Centre (2011), 
foram selecionadas as sete principais publicações internacionais relacionadas com o tema 
do abrigo e dos desastres. Estas publicações estão sintetizadas no Quadro 1.    

 

Título do Manual Autor (es) e/ou editor (es) Ano 
Humanitarian charter and minimum 
standards in disaster response 

The Sphere Project, 1ª edição  
The Sphere Project, 3ª edição  

2000 
2011 

Participation by crisis-affected 
populations in humanitarian action: a 
handbook for practitioners 

Active Learning Network for Accountability and 
Performance in Humanitarian Action 2003 

Guiding principles on internal 
displacement 

United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs  2004 

Transitional settlement: displaced 
populations 

Tom Corsellis and Antonella Vitale / University of 
Cambridge Shelterproject, Shelter Centre, Oxfam GB  2005 

Handbook for emergencies United Nations High Commissioner for Refugees 2007 

Shelter after disaster UN Department For International Development, 
Shelter Centre  2010 

Safer homes, stronger communities: a 
handbook for reconstructing after 
natural disasters 

Abhas K. Jha, Jennifer E. Duyne Barenstein, Priscilla 
M. Phelps, Stephen Sena / The World Bank, Global 
Facility for Disaster Reduction and Recovery  

2010 

Quadro 1: Publicações internacionais sobre abrigo e desastres. Fonte: elaborado pela autora 
 

No Brasil algumas organizações de defesa civil têm criado seus próprios modelos de 
montagem e administração de abrigos temporários de caráter emergencial. Estes órgãos 
adotam procedimentos baseados nas informações do Projeto Esfera, que apresenta algumas 
especificações que não condizem com a realidade brasileira, pois tratam, em grande parte, 
de desastres que não são comuns neste país. Sendo assim, a SEDEC/RJ desenvolveu em 
2006 o manual de “Administração para Abrigos Temporários”, com o intuito de obter uma 
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literatura nacional adequada à realidade do país. Este manual fornece orientações quanto à 
montagem, coordenação e planejamento de abrigos temporários, tendo como objetivo 
“ampliar a visão administrativa do Gestor Municipal de Defesa Civil para a elaboração de 
planos de trabalho, que levem em conta as necessidades para a implementação de abrigos 
temporários em situações de desastres” (SEDEC/RJ, 2006). Após esta publicação, foram 
desenvolvidos outros documentos sobre abrigos como, por exemplo, o “Manual de 
instalação e gerenciamento de abrigos provisórios”, desenvolvido pelo Instituto VOS; o 
“Manual de capacitação de voluntários para atuar em situação de desastres”, desenvolvido 
pelo projeto Força Voluntária, que aborda aspectos referentes à rotina e funcionamento dos 
abrigos; e o livro intitulado “Gestão de Desastres e Ações de Recuperação”, publicado pela 
CEPED/UFSC em 2014, que apresenta um capítulo sobre as normas mínimas para o 
funcionamento de abrigos provisórios. No entanto, todas estas publicações estão 
embasadas no manual desenvolvido em 2006 pela SEDEC/RJ.  

Sendo assim, este artigo tem por objetivo realizar uma análise do manual de 
“Administração para Abrigos Temporários”, identificando os principais serviços e 
infraestruturas necessários para o funcionamento de abrigos temporários de caráter 
emergencial, assim como os critérios para instalação de abrigos fixos e móveis e os 
indicadores mínimos para seu funcionamento no Brasil. Deste modo, almeja-se contribuir 
para a redução dos danos causados por eventos adversos, identificando diretrizes e 
estratégias para o planejamento prévio de abrigos temporários de caráter emergencial em 
instalações fixas e móveis, a fim de evitar, após o impacto do desastre, um agravamento da 
situação e a adoção de soluções inadequadas. Por fim, este estudo pretende ser mais um 
passo para a construção de comunidades resilientes e sustentáveis no país. 

 

2. Revisão bibliográfica 
 

A revisão bibliográfica está dividida em três subtemas. Cada um deles busca abranger 
de maneira sintética conceitos básicos relativos à: desastres naturais, ações de resposta em 
situação de emergência e abrigos temporários de caráter emergencial. 

 

2.1 Desastres naturais 
 

Segundo Vargas (2010), entende-se por “desastre” as consequências de um evento 
adverso, provocado pelo homem e/ou pela natureza, sobre um ambiente vulnerável, que vai 
além da capacidade de resposta do sistema social atingido. Essas consequências geram 
prejuízos socioeconômicos, patrimoniais e ambientais, sendo diretamente proporcionais à 
vulnerabilidade e exposição dos elementos em risco. De acordo com a EIRD/ONU (2004, 
p.7), vulnerabilidade é uma “[...] condição determinada por fatores ou processos físicos, 
sociais, econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade e exposição de uma 
comunidade ao impacto de ameaças”. Esses fatores variam em função da ameaça a que 
está exposta a população. Segundo o UFSC/CEPED (2014), o risco de desastre é a 
probabilidade de ocorrência de um evento adverso, causando danos ou prejuízos, sendo 
este uma relação entre ameaças e vulnerabilidades.  
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Mendonça e Leitão (2008) apontam questões como o aumento das desigualdades 
sociais, da ocupação do solo em áreas inadequadas, de edificações sem infraestrutura e 
saneamento básicos, como alguns dos muitos fatores que têm potencializado os desastres, 
os riscos e as vulnerabilidades. Em muitos casos, relacionados com a ocorrência de 
desastres de origem natural no Brasil, é difícil minimizar a magnitude e intensidade das 
ameaças. Assim, as ações de gestão de riscos devem direcionar seus esforços para diminuir 
as condições de vulnerabilidade aos desastres. Uma ação importante é a redução do 
número de pessoas residentes em áreas de risco, pois em situações de desastre geralmente 
se vêm forçadas a abandonar suas casas e se convertem em desabrigadas ou desalojadas.  

De acordo com a UFSC/CEPED (2014), desabrigado é todo aquele cuja habitação foi 
danificada ou destruída por desastres, ou que se encontra localizado em áreas com risco 
iminente de destruição, e que necessita de abrigo para ser alojado. De outra parte, o 
desalojado é todo aquele cuja habitação foi danificada ou destruída, mas que não, 
necessariamente, necessita de abrigo, pois buscará hospedar-se na casa de amigos ou 
parentes, reduzindo a demanda por abrigos em situação de desastre.   

Para fazer frente aos desastres, sociedades organizadas de todo o mundo possuem 
serviços públicos voltados à defesa civil. Entende-se por defesa civil o conjunto de ações 
preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e 
minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Com esse 
propósito, a atual Política Nacional de Proteção e Defesa Civil- PNPDEC (BRASIL, 2012) 
prevê ações que abrangem cinco fases inter-relacionadas: a Prevenção, a Mitigação, a 
Preparação, a Resposta e a Recuperação/Reconstrução. Essas ações ocorrem de forma 
multissetorial e nos três níveis de governo, exigindo uma ampla participação comunitária. 

 

2.2 Ações de Resposta em situações de emergência 
 

A Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2012) define 
Situação de Emergência como uma “situação de alteração intensa e grave das condições de 
normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 
desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta”. Este tipo de situação 
ocorre pela necessidade de se estabelecer uma situação jurídica especial, possibilitando o 
atendimento às necessidades temporárias de interesse público, voltadas para a resposta aos 
desastres, à reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas.  

A fase de Resposta, segundo o EIRD/ONU (2009), visa à prestação de serviços de 
emergência e de assistência pública durante ou imediatamente após a ocorrência do 
desastre e se concentra predominantemente nas necessidades de curto prazo. Para isso, esta 
fase compreende atividades relacionadas com o socorro e assistência à população afetada, 
com ações que incluem o fornecimento de água potável, de material de abrigamento, de 
vestuário, de higiene pessoal, a provisão e preparação de alimentos, etc. Além de diversas 
ações para o restabelecimento dos serviços essenciais, destinadas a recompor as condições 
de segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre, incluindo a avaliação dos 
danos, a desobstrução e remoção de escombros, a desmontagem de estruturas danificadas 
ou comprometidas, entre outras coisas.  
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No período imediato após o desastre, observa-se um esforço de trabalho, auxílios 
financeiros, afluxo de doações e atenção da mídia na direção da região afetada. Este 
movimento perde força na medida em que o período emergencial transcorre, dando lugar 
ao período de Reconstrução e Recuperação. No entanto, muitas vezes é difícil estabelecer 
uma divisão entre a etapa de Resposta e esta fase posterior. Sendo assim, algumas ações de 
resposta, como o suprimento de água potável, a provisão de alimentos e a oferta de abrigos 
temporários, podem acabar se ampliando até a etapa de Reconstrução e Recuperação. 

 

2.3 Abrigos temporários de caráter emergencial 
 

Segundo Di Gregório (2013), a provisão de abrigos temporários refere-se ao processo 
de abrigar a parcela da população que se encontra desabrigada após um desastre, até o 
momento em que seja fornecida uma estrutura habitacional individualizada para as 
famílias. Grande parte da literatura internacional apresenta o termo “recovery shelter” com 
um sentido amplo, englobando a provisão de abrigos temporários e a provisão habitacional 
propriamente dita. Entretanto, neste artigo estes processos são tratados como coisas 
distintas, pois geram produtos diferenciados, e o enfoque deste trabalho são os abrigos 
temporários de caráter emergencial.  

Os UNDP e IRP (2010b) apontam quatro fases dos processos de provisão de abrigo / 
habitação no pós-desastre: abrigo espontâneo, que ocorre nas primeiras 72 horas e se refere 
ao fornecimento de abrigo imediato provisório, enquanto a situação se estabiliza. Abrigo 
temporário de emergência, que ocorre nos primeiros 60 dias e se refere ao fornecimento de 
abrigos emergenciais e alimentação para população desabrigada. Habitação provisória ou 
transitória, que ocorre nos primeiros meses e dura até a provisão da habitação permanente 
(período curto de até 2 anos). Habitação permanente, que se refere ao fornecimento de 
soluções habitacionais de longo prazo, permanentes, para as vítimas de desastres. 

No Brasil, segundo a SEDEC/RJ (2006), o órgão responsável por organizar um abrigo 
temporário é o órgão municipal de defesa civil, porém, se este estiver despreparado pode 
receber apoio dos órgãos estaduais e de outros municípios ou entidades públicas e 
privadas. O planejamento dos abrigos deve ter início no período pré-desastre, por meio da 
elaboração de Planos de Trabalho, de Contingência e de Operações. Esse planejamento 
prévio é de extrema importância, pois possibilita ao administrador dos abrigos maior 
eficiência na articulação e mobilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e 
institucionais após a ocorrência dos desastres. Além disso, no planejamento da montagem e 
estruturação de abrigos temporários devem constar as áreas que poderão ser ocupadas 
ordenadamente; as equipes de trabalho, com suas respectivas atribuições e os recursos que 
poderão ser utilizados e as infraestruturas necessárias para o seu funcionamento. 

Os abrigos temporários de caráter emergencial podem ser realizados em instalações 
fixas ou móveis. As primeiras são infraestruturas públicas ou edificações privadas 
adaptadas para abrigar temporariamente a população desabrigada. Alguns exemplos são 
escolas, ginásios, clubes, hotéis, quartéis, entre outros. As segundas referem-se a barracas 
de campanha e geralmente são locadas em áreas pré-determinadas. Alguns exemplos de 
locais são os campos de futebol, as quadras poliesportivas sem cobertura fixa, os 
descampados horizontais, entre outros. Para que estes abrigos (fixos ou móveis) funcionem 
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de maneira adequada são necessários diversos serviços e infraestruturas, que, no Brasil, 
estão detalhados no manual “Administração de Abrigos Temporários” desenvolvido pela 
SEDEC/RJ (2006). A Figura 2 ilustra estes serviços e infraestruturas.  

 

 
Figura 2: Relação entre o abrigo e os serviços e infraestruturas de apoio. Fonte: elaborado pela autora. 

 

Segundo a SEDEC/RJ (2006), os recursos necessários à organização dos abrigos devem 
ser planejados para o período de 7 dias. Estes recursos podem ser reorganizados caso seja 
necessário, pois não é possível precisar sua duração, visto que depende de cada contexto.  

 

3. Procedimentos metodológicos 
 

Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, para explanar os conceitos básicos 
relativos aos desastres naturais, às ações de resposta em situação de emergência e aos 
abrigos temporários de caráter emergencial. Tendo por base o manual “Administração para 
Abrigos Temporários”, publicado pela SEDEC/RJ (2006), foram analisados os principais 
serviços e infraestruturas necessários para o funcionamento de abrigos temporários de 
caráter emergencial, os critérios para instalação de abrigos fixos e móveis e os indicadores 
mínimos para seu funcionamento. Adotou-se este manual para análise por ser uma 
publicação nacional com foco nos abrigos temporários, que tem por objetivo fornecer uma 
literatura adequada à realidade brasileira. 

 

4. Aplicação e resultados 
 

A síntese analítica dos serviços e infraestruturas necessários para o funcionamento de 
abrigos temporários, os critérios para instalação de abrigos fixos e móveis e os indicadores 
mínimos para seu funcionamento estão apresentados nos Quadros 1 e 2. Deste modo é 
possível visualizar de maneira clara os dados obtidos, possibilitando uma visão sistêmica 
dos resultados. O Quadro 2 apresenta a esquerda os oito serviços e infraestruturas 
necessários para o funcionamento de abrigos temporários fixos e móveis, apontando os 
principais conteúdos e algumas diretrizes, requisitos e recomendações.  
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Continua 
 Conteúdos Diretrizes, requisitos e recomendações 

1-
A

 á
gu

a 

Fontes, captação e 
tratamento 

- Cuidar com doenças relacionadas a saneamento e água. Quantificar água por 
pessoa no planejamento. Prover recursos e planejar ações no pré-desastre 
- Aproveitar redes de abastecimento ou poços existentes. Melhor forma de 
abastecimento é o tradicional, fornecido pela rede geral (vigiar qualidade) 
- 15 a 20 l / pessoa / dia (sem o banho). Banho: 20 l / pessoa / dia (sem chuveiro) 
e 60 l / pessoa / dia (com chuveiro) – varia segundo disponibilidade e clima 

2-
Sa

ne
am

en
to

 b
ás

ic
o 

Esgotamento 
sanitário  

- Objetivar limpeza e organização e afastar imediatamente dejetos 
- Utilizar privadas para evitar contaminação do solo, evitar banhos em córregos, 
proteger alimentos e eliminar focos de proliferação de vetores, proteger fontes 
de água para consumo e mananciais. Dar preferência a abrigos com rede de 
abastecimento de água e esgoto e coleta de resíduos (ex: igrejas, escolas, clubes)  

Latrinas  

- Piso em cimento, vaso de louça, caixas de descarga plástica, fechamento em 
madeirite ou alvenaria, cobertura em telha fibrocimento ou similar. Bom sistema 
de drenagem e cobertura com vão para ventilação. Fundo 90 cm acima do lençol 
freático. Atender a 8% do n° de desabrigados em um mesmo momento 
- Encaminhar dejetos a fossas sépticas retangulares de câmara única e lançar em 
sumidouros ou valas de infiltração.Preparar assoalho (madeira) ao redor da 
latrina 15 cm acima do nível do terreno sobre camada de solo compactado 
- Para escolher o tipo considerar: tempo de permanência dos desabrigados, nível 
do lençol freático e permeabilidade do solo 
- Distancia mínima de 100 m da cozinha e 3 m do manancial mais próximo 

Mictórios -Atender a 2 % dos usuários por vez e proteger por estruturas como das latrinas  
- Situar próximo aos dormitórios para uso noturno 

Despejo líquido de 
cozinha, banheiros 
e lavanderias 

- Drenar água de chuveiros, lavatórios e lavanderias à rede de esgoto, se não 
houver encaminhar a poço de absorção, vala ou ponto de drenagem 
- Incinerar o lixo quando não houver coleta regular nem possibilidade de se 
contratar empresa. Instalar incineradores a distância de 45 m do abrigo 

3-
Bi

os
se

gu
ra

nç
a 

Medidas de 
precaução básicas  

- Proteger de infecções transmissíveis pelo sangue, fluidos corporais, secreções e 
excreções (usar luvas estéreis, máscaras, lavar as mãos, etc) 

Condutas para 
acidentes com 
material biológico 

- Conduzir casos na unidade de saúde mais próxima em funcionamento  
- Notificar administração do abrigo para registro e verificação da causa 
- Prover acompanhamento médico e psicológico (mínimo 6 meses) 

Cuidados com 
cadáveres 

- Cadáveres são fonte de doenças e devem ser enterrados imediatamente  
- Morte dentro do abrigo: identificação é foi realizada na triagem e recepção. O 
órgão responsável deve ser acionado, atestar o óbito e removendo o corpo   

Cuidados com 
animais 

- Vacinar e alojar animais em local seguro e com higiene. Controlar acesso.  
- Os animais devem permanecer cercados a uma distancia mínima de 10 a 30 m 
das fontes de água. O lixo também não pode ser acessível aos animais. 

 Alimentos e 
Cardápio 

- Áreas de recepção, armazenamento de alimentos, preparo de refeições e 
distribuição devem ser parte de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 
- Utilizar mecanismos de controle (relatórios diários, formulários, etc) 
- Oferecer no min. 3 refeições diárias e cuidar com idosos, bebes, gestantes, etc 

4-
A

dm
. d

as
 r

ef
ei

çõ
es

 

Recursos humanos 
- Prover pessoal qualificado para atividades da UAN, estimular participação dos 
desabrigados em funções sem contato direto com alimentos (limpeza de 
utensílios e locais de refeição). Equipe min. da UAN: 1 nutricionista, 1 copeiro, 
1 estoquista, 1 cozinheiro, 1 auxiliar de cozinha, 1 auxiliar de serviços gerais 

Cuidados 
higiênicos ao 
preparar refeições 

- A higienização compreende: a limpeza seguida da sanitização ou desinfecção 
- No recebimento dos produtos conferir a qualidade e distribuir rápido depois do 
preparo. Cuidar com a temperatura de armazenamento e pré-preparo 
- Evitar contaminações no preparo, mantendo ambientes limpos e organizados 

Lactário 
- Área de preparo e distribuição de mamadeiras e complementares. Deve possuir 
rotina de funcionamento e horários fixos a cumprir pelas mães 
- Afastar de áreas de circulação e aproximar do serviço de alimentação 

Quadro 2: Serviços e infraestruturas de apoio a abrigos temporários. Fonte: elaborado pela autora 
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Continuação 
 Conteúdos Diretrizes, requisitos e recomendações 
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Características 
físicas da UAN 

- Avaliar os recursos disponíveis, n° de refeições e a qualidade das instalações 
- As áreas da UAN podem pertencer à estrutura do local ou ser improvisadas 
- Recepção e estocagem: receber mercadorias em local isolado (longe dos 
desabrigados), limpo e protegido das intempéries. Área de estocagem próxima 
da área de processamento (evitar transportes longos, com 2 refrigeradores e área 
de despensa). Despensa: boa iluminação e ventilação, prateleiras a 30 cm do 
piso e 10 cm da parede, janelas e aberturas teladas, piso com material lavável 
- Área de processamento: espaços para pré-preparo de alimentos, confecção das 
refeições e higienização dos utensílios (não é necessário separar com paredes)  
- Com estrutura fixa (escolas): apenas administrar os recursos disponíveis 
- Sem estrutura fixa: cabe ao poder público garantir equipamentos e utensílios 
em número suficiente para confecção das refeições  
- Área de distribuição: organizar áreas com mesas e cadeiras e usar espaços 
disponíveis para colocar panelas com alimentos 
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Recepção e 
cadastro dos 
desabrigados 

- A recepção é a primeira atividade com: o cadastro, o acautelamento dos bens e 
a disposição das famílias e dos animais no abrigo. Considerar os desalojados 
- Realizar cadastro em um único momento de modo organizado. Delimitar local 
para o cadastro (única via de entrada e saída dos desabrigados) com controle 
- Identificar desabrigados registrando dados: nome, idade, sexo, etc 
- Bens que ocupam espaço ou prejudicam a organização devem ser recolhidos, 
identificados e acautelados em local seguro e com controle 
- Colocar animais em local próximo às famílias e fornecer alimentos 

Triagem social e 
de saúde 

- Triagem de saúde: feita por profissionais de saúde em local reservado e com 
infraestrutura básica. Priorizar casos de emergência (gestantes em parto, lesões, 
doenças). Identificar doenças potencialmente transmissíveis e crônicas 
- Triagem social: entrevista com famílias para coletar dados. Pode ser feita em 2 
momentos, após a triagem de saúde ou após o acolhimento dos desabrigados 

Disposição das 
famílias 

- Não romper a coesão familiar, estimular que voltem à sua vida cotidiana e 
deixar claro o caráter provisório do abrigo e as regras do abrigo 
- Priorizar a relação de vizinhança anterior ao desastre. Famílias com idosos ou 
PNE devem ficar em locais de fácil acesso a banheiros, alimentação, etc 

Recursos Humanos 
- Pessoal mínimo: 5 na recepção (chefe de equipe, controle de entrada e saída, 
cadastro, acautelamento de bens e disposição dos animais), 4 na triagem de 
saúde (médico, enfermeiro e 2 auxiliares de enfermagem) e 1 na triagem social  

Almoxarifado e 
rotina do abrigo 

- A aquisição dos materiais necessários ocorre na triagem. Considerar n° de 
desabrigados e necessidades da família. Kit básico: escova e pasta de dente, 
sabonete, sabão, papel higiênico, colchonete, lençol, cobertor, toalha 
- Pré-estabelecer uma rotina: considerar contexto sociocultural dos desabrigados 
e que sigam suas atividades. Fixar normas comuns em locais visíveis 
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- Em abrigos de até 200 pessoas não é necessária a permanência de médicos ou 
enfermeiros após a triagem de saúde, mas deve haver uma rotina de visitação 
- Principais causas de adoecimento e morte: doenças infecciosas e respiratórias 
- Atuar na prevenção dos agravos à saúde e minimizar adoecimentos e mortes 
- Necessários profissionais de enfermagem para atividades assistenciais e 
preventivas, participando da recepção e triagem e capacitação de voluntários 
- Estrutura física (primeiros socorros): local de fácil acesso, boa ventilação e 
iluminação. 2 ambientes com biombos: 1 para consulta e procedimentos e outro 
com 4 macas fixas (2 para adultos e 2 para crianças) separadas por biombos 

Cuidados 
odontológicos e 
nutricionais 

- Principais problemas resultantes do desastre: traumatismos dento-alveolares 
- Problemas agudizados após o desastre: infecções resultantes da cárie dentária 
- Estabelecer normas de higiene bucal e disponibilizar material em kits 
- Maiores cuidados nutricionais: crianças (menos de 5 anos), gestantes, lactantes, 
idosos, adultos com déficit nutricional, hipertensos e diabéticos 
- 2 tipos de refeições: ração padronizada (maioria) e ração complementar 

Quadro 2: Serviços e infraestruturas de apoio a abrigos temporários. Fonte: elaborado pela autora 
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Conclusão 
 Conteúdos Diretrizes, requisitos e recomendações 
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Atenção 
psicossocial 

- Visa minimizar problemas de ordem psicológica e social (desamparo e as 
perdas dos desabrigados). 3 tipos de atenção psicossocial: alterações de 
comportamento, transtornos psiquiátricos e desordem social (violência e drogas) 
- Maiores cuidados com grupos de risco (mulheres, crianças e adolescentes) 
- Realizar ações educativas, visar à segurança pessoal e familiar e satisfação das 
necessidades básicas, criar espaços comunitários para discussões e grupos de 
reflexão. Incentivar adultos e crianças a voltar a suas atividades cotidianas 

Organização, 
capacitação, 
funções e rotina 
dos agentes 
psicossociais no 
abrigo 

- Necessária equipe capacitada para atenção psicossocial (Agente psicossocial). 
Importante que estabeleçam grau de confiança com as famílias.  
- Mínimo de 3 agentes/abrigo (ideal seria 1 agente cada 10 desabrigados) 
- Funções com famílias: entrevistas para coletar dados, orientar sobre direitos e 
deveres no abrigo, organizar equipes operacionais, viabilizar retorno à vida 
cotidiana (reconstrução do cenário, captar recursos para retorno a moradias), 
encaminhar a casa de parentes, relatar situação à equipe técnica e, em último 
caso, encaminhar a abrigos municipais ou casas providas pelo poder público 
- Verificar diariamente a situação das famílias e condições do abrigo e realizar 
atividades educativas e recreativas entre refeições 
- Capacitar Agentes no período de normalidade 
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brinquedoteca. 
Organização e 
regras de 
funcionamento  

- Agilizar o retorno das crianças à vida cotidiana e à escola e proporcionar 
atividades recreativas. Horário de funcionamento entre as principais refeições 
- Brinquedoteca: modelo terapêutico que usa a lógica para proporcionar o 
desenvolvimento infantil. Espaço lúdico, para brincar livremente 
- Os responsáveis são os Agentes Psicossociais com habilidades com crianças 
- Se houver espaço dividir em: canto do faz-de-conta, canto da leitura, 
sucatoteca, canto de atividades e quadro de comunicações 
- Brincadeiras simples e com materiais baratos 

Quadro 2: Serviços e infraestruturas de apoio a abrigos temporários. Fonte: elaborado pela autora 
 

A partir da análise do Quadro 2, pode-se concluir que em abrigos temporários são muito 
importantes os cuidados com o saneamento e o fornecimento de água, considerando a 
prevenção e tratamento de doenças e primando pela limpeza e organização do abrigo, 
principalmente devido ao grande número de pessoas aglomeradas. Além disso, são 
enfatizados os cuidados com a contaminação do solo e a proteção das fontes de água. Com 
relação à especificação de materiais e à quantificação de latrinas e mictórios tem-se uma 
série de indicadores mínimos que auxiliam na hora da seleção dos abrigos e no 
planejamento dos mesmos.  

Observa-se que no Brasil existe uma preferência da Defesa Civil por abrigos fixos, pois 
normalmente já possuem rede de abastecimento de água, esgoto e coleta de resíduos, além 
de infraestruturas como áreas para preparo de alimentos, sanitários, dentre outras. No que 
diz respeito à administração das refeições, estimula-se a participação dos desabrigados nas 
atividades de limpeza e organização do abrigo, pois é uma forma de terem uma ocupação e 
de melhorar sua autoestima, proporcionando atividades úteis ao seu dia a dia. Além disso, 
observa-se um cuidado com o número de refeições diárias e com os grupos de risco, além 
do cuidado com a qualidade dos alimentos. Quanto à estrutura física da UAN, têm-se 
diversas diretrizes para as áreas de recepção, estocagem, processamento e distribuição de 
alimentos, enfatizando sua distribuição espacial para facilitar as atividades diárias.  

No que diz respeito à recepção dos desabrigados, observa-se a necessidade de 
profissionais e agentes capacitados para a realização do cadastro, acautelamento de bens e 
organização das famílias e animais no abrigo, de modo que esses serviços ocorram de 
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forma controlada e organizada. O objetivo do cadastro é informar à administração o 
número total de pessoas, a fim de auxiliar no direcionamento dos trabalhos e na logística 
operacional. A SEDEC/RJ também considera as famílias desalojadas no cadastro para que 
possam usufruir dos benefícios do abrigo. Na organização das pessoas, deve-se estimular a 
coesão familiar e as relações de vizinhança, pois a perda de referencia gera um sentimento 
de desamparo, principalmente nas crianças. É necessário estabelecer desde o início normas 
comuns com regras claras, pois as famílias têm hábitos distintos, enfatizando o caráter 
provisório do abrigo. Outra questão importante é a definição de uma rotina, com horários 
fixos para refeições e abertura/fechamento do abrigo.  

As atividades educativas são muito importantes, pois ajudam na prevenção de novos 
desastres e estimulam a participação da população no processo de reconstrução. Estas 
atividades podem ser em forma de palestras, oficinas, dentre outras. Quanto aos cuidados 
com saúde, destacam-se as doenças infecto-infecciosas e respiratórias agudas, pois o 
colapso da infraestrutura sanitária básica afeta principalmente a distribuição de água, 
alimentos e a rede de esgoto. Além disso, o problema é agravado quando o abrigo é 
prolongado para mais de um mês, o que ocorre na maioria dos casos.  

A atenção psicossocial no abrigo é um assunto recente e vem sendo muito utilizada nas 
estratégias de intervenção e gestão de risco, com o intuito de minimizar o estresse e 
sofrimento dos desabrigados e da comunidade. Para isso, o Agente Psicossocial é 
fundamental, pois trata diretamente com as famílias, estabelecendo uma relação de 
confiança, coletando dados importantes e orientando sobre os direitos e deveres de cada 
um no abrigo. Além disso, depois da emergência os problemas de saúde mental requerem 
atenção especial, pois os sobreviventes têm que enfrentar a tarefa de reconstruir suas vidas. 
Vale lembrar que as comunidades mais pobres são as mais vulneráveis a desastres e à 
permanência prolongada em abrigos. Observa-se um cuidado especial com as crianças e 
com os espaços de recreação, pois a permanência destas em abrigos interrompe seu 
processo de desenvolvimento.  

Por fim, ressalta-se a necessidade do controle das diversas atividades do abrigo por 
meio de formulários, relatórios, listas de cadastro, fichas para triagem, entrevistas, dentre 
outros, visando uma gestão mais eficiente do abrigo. Estes instrumentos são 
disponibilizado nos anexos do manual da SEDEC/RJ (2006). Os Quadros 3 e 4 apresentam 
os critérios para instalação de abrigos fixos e móveis e os indicadores mínimos para seu 
funcionamento. 
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Características 
físicas do abrigo 

Tipo e característica da edificação: nº 
de pavimentos, compartimentação do 
espaço, nº de sanitários, reservatórios 
de água potável, etc. 

Tipo de barraca e característica do 
terreno: topografia, proximidade com 
mananciais e reservatórios de água 
potável, etc. 

Condições de 
higiene e limpeza 

Lavanderias, escovódromos, secagem 
de roupas, chuveiros, etc. 

Lavanderias, escovódromos, secagem 
de roupas, chuveiros, isolamento de 
insetos, animais peçonhentos, etc. 

Infraestruturas Água, luz, banheiros, cozinha, 
dormitórios, áreas de recreação, etc. 

Água, luz, banheiros, cozinha, 
dormitórios, área de recreação, etc. 

Delimitação do 
espaço físico  Por pessoa Por família 

 Quadro 3: Critérios para instalação de abrigos fixos e móveis. Fonte: elaborado pela autora. 
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- Área total coberta: 4 m² / pessoa 
- Alojamento (dormitório): 2 m² / pessoa 
- Cozinha: 15 m² / fogão industrial de 6 bocas, que atendam 
a até 250 pessoas 
- Banheiro: 1 lavatório / 10 pessoas, 1 latrina / 20 pessoas e    
1chuveiro / 25 pessoas 
- Setor de triagem: 20 m², - Refeitório: 1,5 m² / pessoa 
- Área de serviço: 1 tanque / 40 pessoas 
- Espaço recreativo: 1,5 m² / criança 

- Barraca: 10 m² / família 
- Distância mín. entre barracas: 3 m 

Quadro 4: Indicadores para o funcionamento de abrigos fixos e móveis. Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nos Quadros 3 e 4, é possível observar que os critérios de maior relevância na 
instalação de abrigos em áreas fixas e móveis são similares, abordando questões referentes 
à tipologia do abrigo e às características físicas do local; aos aspectos relacionadas com 
higiene pessoal e limpeza dos utensílios e às infraestruturas existentes para suprir as 
necessidades básicas da população desabrigada. Verifica-se apenas uma diferenciação na 
forma como é delimitado o espaço físico no que diz respeito à área. Em contrapartida, ao 
se analisar os indicadores mínimos para os abrigos fixos e móveis nota-se claramente a 
diferença entre eles, com um número muito maior de indicadores para áreas fixas.  

 

5. Considerações finais 
 

Um planejamento adequado para atuação na Resposta a desastres naturais exige um 
estudo prévio dos abrigos emergenciais, identificando antecipadamente, os principais 
serviços e infraestruturas necessários para o seu funcionamento, além dos critérios e 
indicadores mínimos para sua instalação. Deste modo, o processo de atuação no pós-
desastre se dá de forma mais ágil e eficaz, favorecendo a população atingida e a atuação da 
defesa civil. O resultado da análise do manual emerge os principais requisitos e diretrizes 
definidos pela SEDEC/RJ para a administração de abrigos temporários no Brasil, sendo 
possível verificar uma preferência da defesa civil por abrigos em instalações fixas. No 
entanto, muitas vezes o número de infraestruturas para este tipo de abrigo não é suficiente, 
sendo de grande importância que se estabeleçam mais critérios e indicadores para abrigos 
em instalações móveis, contribuindo assim para o processo de seleção, planejamento e 
organização espacial de assentamentos emergenciais nas cidades brasileiras. 
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PLANO LAVOISIER: para restos também de faz arquitetura  
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Resumo 
O trabalho objetiva apresentar a atual situação do lixo na cidade de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, e propor o Plano Lavoisier como solução ao problema do ciclo do lixo no 
município. O município, atualmente, encontra-se com inúmeras fragilidades em seu sistema de 
coleta e destino desses resíduos, abrangendo apenas uma minoria da população. Com ações 
integradas de coleta, armazenamento e reutilização de resíduos busca-se medidas viáveis para a 
realidade do município onde se propõe a remodelação da atual coleta seletiva, uma estação de 
triagem e reciclagem e a geração de energia a partir do biogás. Espera-se que este trabalho 
represente uma contribuição para a gestão de resíduos, valorizando estes espaços atualmente 
subutilizados, maximizando a importância do que, muitas vezes, é despercebido pelo homem, 
fazendo do descartável algo reconhecido e retornável. 
Palavras-chave: Percepção Ambiental; Coleta Seletiva; Resíduos; Plano; Reciclagem. 
 

Abstract 
The objective of this work is to present the current garbage situation in the city of Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, and to propose the Lavoisier Plan as a solution to the problem of the garbage cycle 
in the municipality. The municipality currently has numerous fragilities in its collection system and 
destination of these wastes, covering only a minority of the population. With integrated actions for 
the collection, storage and reuse of waste, we seek viable measures for the reality of the 
municipality where it is proposed to remodel the current selective collection, a sorting and 
recycling station and the generation of energy from biogas. It is hoped that this work represents a 
contribution to waste management, valuing these currently underutilized spaces, maximizing the 
importance of what is often unnoticed by man, making the disposable something recognized and 
returnable. 
Keywords: Environmental Perception; Selective collection; Waste; Plan; Recycling. 
  



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

1. Introdução 
A crescente densidade demográfica vem gerando, a décadas, um aumento 

desenfreado do consumismo global juntamente com a geração de lixo. Atualmente temos 
como hábito descartar toda a matéria-prima depois de utilizá-la. Além de não aproveitá-la, 
a ausência de cuidados nos descartes caracteriza a relação depredatória com o meio 
ambiente do momento em que é eliminado até seu destino final. Assim, todo material que 
poderia ser reaproveitado para seu próprio benefício acaba implicando em uma enorme 
perda ambiental pelo fato desses resíduos se tornarem altamente poluidores em lixões e 
aterros.  

 A busca de soluções para a destinação final desses materiais aproveitando-se todo 
resíduo possível e fazendo do mesmo matéria prima para subprodutos e geração de energia 
é o maior objetivo do projeto. Dessa forma, cumprem-se as palavras de Antoine Lavoisier: 
“Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, onde nada vai fora e tudo se 
transforma em usufruto para a sociedade.  

Santa Maria, cidade onde se propõe a implantação do plano se encontra hoje com 
déficit na limpeza urbana local. Seu sistema de containers com ausência da separação leva 
os catadores e até mesmo os próprios moradores a desorganização do lixo, muitas vezes 
sendo expostos nas calçadas e vias, ocasionando mau cheiro e riscos à saúde pública. 
Embora haja hoje um cuidado com o ciclo do lixo através de cooperativas aliadas a 
prefeitura. A insuficiência dessa prática ocasiona na desordem urbana, prejudicando a 
paisagem urbana e desvalorizando os rejeitos que, se bem utilizados, podem voltar de 
forma benéfica à população.  

Considerando uma visão de gerenciamento com ações integradas de coleta, 
armazenamento e reutilização de resíduos, buscam-se medidas viáveis para a realidade do 
município dentro de uma proposta que inclui a remodelação da atual coleta seletiva do 
lixo, uma estação de triagem e reciclagem dos resíduos sólidos e a geração de energia a 
partir do biogás, e dessa forma, lança-se o Plano Lavoisier, suprindo as necessidades locais 
e melhorando o aspecto da limpeza urbana. 

Após a coleta de todo material descartado pela população, o lixo é encaminhado 
para a central de triagem e reciclagem, podendo assim ser reciclado ou direcionado 
diretamente ao aterro sanitário, onde a partir do gás eliminado pela decomposição desses 
rejeitos, gera-se a energia. Dessa forma, faz-se a utilização total dos elementos gerados e 
antes descartados pelo homem. 

O Plano tem início na saída dos resíduos de dentro da casa do cidadão, onde é 
realizada a separação do lixo em orgânicos e recicláveis de tal maneira a facilitar o 
trabalho posterior de triagem. Dentro da coleta seletiva diretrizes serão lançadas, o 
transporte, o armazenamento dos resíduos dentro da área urbana e a separação do lixo 
desde essa etapa são de fundamental importância quando se refere à limpeza urbana.  

Com isso, o projeto apresentará soluções para a ideia inicial que se tem do lixo, 
associada à desordem e a aquilo que é jogado, eliminado, secretado em depósitos sórdidos 
e degradados. Dessa forma, procuram-se espaços contrários a essa percepção em uma 
dimensão mais ética geralmente não considerada, procurando propor ambientes com 
estética mais limpa e cuidada, fazendo-lhes usufruto por parte de trabalhadores e visitantes 
de forma mais digna e higiênica.  
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2. Referencial teórico 
Buscou-se, através do referencial teórico, realizar um apanhado de informações 

para o entendimento do tema hoje em Santa Maria, no Brasil e no mundo, bem como 
abordar a situação existente do ciclo do lixo no município. 

 
2.1 Os “restos” da vida em sociedade  

O lixo nem sempre foi problema para a humanidade. Pelo contrário, segundo 
PADOVANI (2011) na pré-história, grupos nômades alimentavam-se da caça, da pesca e 
dos vegetais e os restos da refeição eram largados no solo e seguiam o ciclo natural. 
Portanto, em todas as novas etapas de progresso, foi-se mundialmente sendo pensado como 
um desafio para a humanidade.   

Devido ao desencadeamento dos grandes problemas oriundos com a falta de 
gerenciamento do lixo, como os riscos à saúde pública e a falta de destinação para os 
rejeitos começou-se então a preocupação com a limpeza urbana e o destino final desses 
resíduos. Atualmente, a saída mais utilizada para a destinação direta do lixo doméstico são 
os aterros sanitários, não exercendo nenhuma prática de seleção e reciclagem e gerando, a 
partir dos processos químicos, o chorume e o gás metano.  

No Brasil o manuseio e eliminação de resíduos sólidos é um dos fatores de maior 
impacto ambiental que põe em risco a saúde pública (DIDONET, 1997). A falta de locais 
adequados para disposição final dos resíduos ainda é uma problema enfrentado pela 
maioria dos municípios brasileiros. Segundo dados obtidos na pesquisa nacional de 
saneamento básico, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
cerca de 50,8% dos resíduos produzidos no país ainda são lançados em vazadouros a céu 
aberto. 
 
2.2 O termo sustentabilidade no contexto urbano  

A palavra sustentabilidade está sendo muito empregada atualmente por todos os campos, 
seja na economia, no meio-ambiente e na administração pública, onde o maior desafio se 
tornou aliar o progresso com os cuidados ambientais. Os centros urbanos se tornaram a 
grande pauta quando se diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Esse conceito pode 
ser definido como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (United Nations, 
1987).   

Segundo LEITE (2012) “(a) dois terços do consumo mundial de energia advêm das 
cidades, (b) 75% dos resíduos são gerados nas cidades e (c) vive-se um processo dramático 
de esgotamentos dos recursos hídricos e de consumo exagerado de água potável.[...]”, mas 
é otimista quando diz: 

 “[...]como centros produtores de cultura, política, liderança e crescimento econômico, as 
cidades possuem a capacidade de gerar inovação contínua e podem agir sobre as alterações 
climáticas, implementando medidas corajosas para reduzir os gases do efeito de estufa e 
mitigar os demais efeitos indesejáveis ao desenvolvimento urbano.” (LEITE, 2012, p.34) 

Como pode-se perceber o desenvolvimento urbano exige das políticas públicas  
uma preocupação maior com o crescimento sustentável, aliando o progresso urbano com 
medidas ambientais, sociais e econômicas que não agridam o meio-ambiente e gerações 
futuras. 

 
 
2.3 A complexidade da coleta seletiva  
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A coleta seletiva é um sistema de separação prévia dos resíduos descartados a 
domicilio com o intuito de reaproveitamento e reutilização. Fundamenta-se na separação 
dos materiais recicláveis pela população (papeis, metais, plásticos e vidros) do restante do 
lixo encaminhado a aterros ou usinas de compostagem.   

Porto Alegre produz atualmente mais de mil toneladas de lixo por dia, apenas no 
que diz respeito aos domicílios da Capital. Segundo dados do Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana (2013), cerca de 120 toneladas são recebidas pelos programas de coletiva 
seletiva e podem passar por processos de reciclagem. Um número ainda muito pequeno em 
relação à quantidade de lixo produzida pela capital, porém, cada vez procurando mais 
alternativas que aumentem o aproveitamento desses produtos. (MÜLLER, 2013) 
 Santa Maria não é diferente ao apresentar problemas comuns a toda grande cidade, 
especialmente quando o assunto é a gestão e disposição dos resíduos. Atualmente a cidade 
conta com um sistema de coleta seletiva insuficiente para atender a toda a população.  

Para participar da coleta seletiva do município de Santa Maria, o cidadão deve se cadastrar no 
site Recicla Santa Maria (que foi criado exclusivamente para atender questões relacionadas aos 
resíduos recicláveis e reutilizáveis) ou então ligar para a Associação de Selecionadores de 
Materias Recicláveis de Santa Maria (ASMAR) e cadastrar o seu endereço. Após a realização 
do cadastro é necessário aguardar o dia da semana que o caminhão da Associação passa no 
bairro.(OLIVEIRA, 2012, p.54) 

De acordo com o Secretário de Proteção Ambiental da Prefeitura de Santa Maria, 
em entrevista dada para Luciana Nunes de Oliveira, doutoranda pela UFRGS, a escolha 
desta forma de coleta seletiva no município prevê o “incentivo à criação e ao 
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis”. Entretanto, a partir de estudos feitos por OLIVEIRA 
(2012) as situações de coleta não estão ocorrendo, pois as associações continuam com um 
número limitado e pequeno de associados e, além disso, possuem uma série de problemas 
de qualificação e infraestrutura [...].  

A coleta seletiva abrande apenas 2% dos domicílios do município, ou seja, a 
população não está adotando esta ideia, conforme informou o Secretário. Essa situação se 
agrava pela ausência de políticas públicas de saneamento básico, falta de recursos 
governamentais, e pela ausência da educação ambiental hoje em Santa Maria. 
 
2.4 O atual local de destinação em Santa Maria 

Os locais para o destino final dos resíduos gerados pelo ser humano devem cumprir 
um papel sustentável e de maior segurança a população e ao meio ambiente, o 
planejamento deve seguir passos e normativas fundamentais. O estudo da área mais 
adequada para a implantação demanda um maior aprofundamento legislativo no setor 
sanitário por se tratar de gases e líquidos poluentes, além das características do meio físico 
e socioeconômico.  

Localizado no distrito de Santo Antão, em torno de nove quilômetros do centro do 
município, o atual destino do lixo em Santa Maria se encontra na região noroeste da divisa 
entre campo/cidade. A área conta com 24 hectares juntamente com 17 ha em anexo e é 
destino final dos resíduos de 42 municípios que a cercam.  

Através de visitas na área e entrevista realizada com o engenheiro responsável pelo 
aterro, identificou-se um espaço integrado de triagem e reciclagem, em situação precária 
para a separação dos resíduos e limitações em equipamentos utilizando-se da triagem 
manual de apenas 12% do lixo recebido hoje no aterro, encaminhando o restante 
diretamente ao aterro presente no local, impossibilitando a reciclagem dos resíduos. A 
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presença de uma área coberta também de estrutura deficiente atende como depósito da 
matéria reciclável prensada, posteriormente vendida a uma indústria terceirizada.  

FUÃO, Fernando (2008) compreende que “Um espaço de abandono é mais que um 
espaço de exclusão, é um loco de reprodução de uma postura social calçada de carências. 
Carência de espaços de qualidade, carência de cuidados, carência de estrutura, carência 
estilística.” A estrutura atual do aterro, assim como na maioria desse tipo de local, é um 
exemplo de arquitetura renegada, pouco discutida, sendo excluída da paisagem de Santa 
Maria. A partir de visitas a campo e entrevistas, concluiu-se que o local encontra-se 
atualmente com muitos problemas relacionados à infraestrutura e arquitetura. 
 
3. O PLANO  

O Plano Lavoisier consiste em ações integradas de coleta, armazenamento e 
reutilização de resíduos, onde busca-se medidas viáveis para a realidade do município que 
se propõe a remodelação da atual coleta seletiva, uma estação de triagem e reciclagem e a 
geração da energia solar e a partir do biogás. O plano divide-se em três esferas: urbana, 
local e arquitetônica. 
 
3.1 A coleta seletiva na organização do espaço urbano 

O plano inicia-se pela remodelação da atual coleta, dividindo-a em dois sistemas 
distintos para o centro e os demais bairros. 

 
3.1.1 Centro  
A proposta de Conteinerização Subterrânea é aplicada no centro do município 

devido a maior demanda desses serviços. Propõe-se que nos locais de possível 
escavamento, haja a instalação de cinco contêineres com a separação correta do lixo 
soterrados nos pontos já existentes no bairro centro atualmente. A coleta é realizada 
periodicamente por caminhões de lixo exclusivos para esse tipo, como podemos observar 
na Figura 1. No Brasil, cidades de Salvador e Santos já possuem essa medida implantada 
com sucesso em suas cidades. 

 

 
Figura 1: Coleta de contêineres subterrâneos em Nova Barra, Salvador. Fonte: 

http://www.noticialivre.com.br/ 
 

O sistema tem várias vantagens ambientais. Por ser embutido evita atrair inseto, 
mau cheiro e atos de vandalismo. Elimina também a poluição visual e garante mais espaço 
nas ruas para veículos e pedestres. 
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3.1.2 Bairros  
Nos bairros a instalação de pontos estratégicos de coleta foi a solução encontrada 

para a disposição dos materiais direcionados à reciclagem e, também, para a inserção do 
atual grupo de catadores de lixo muito comuns nos grandes centros.  

Os chamados “Ecopontos” são espaços destinados a entrega voluntária de lixo 
reciclado das residências de cada bairro e daqueles resíduos que não devem ser 
encaminhados ao aterro, como pilhas, lâmpadas, remédios, etc. A população tem a 
oportunidade de fazer a separação dos  resíduos em sua própria residência e entrega-los nos 
pontos de coleta. Todo material reciclado recolhido é coletado dos pontos por caminhões e 
destinado a Estação de reciclagem enquanto o lixo orgânico é recolhido pela coleta manual 
e encaminhado diretamente a central de triagem.  

Pensando na relocação e em seu melhor espaço na sociedade, os catadores possuem 
a oportunidade de trabalhar como Agentes Ambientais nesses espaços, inserindo-os como 
trabalhadores formais atuando na coleta do bairro e na conscientização local.  
 
3.2 A intervenção local  

Com uma ampla área de 24 hectares, pensou-se em uma intervenção local com 
maior aproveitamento de espaços para a utilização da população devido a carência de 
espaços públicos no município bem como a maximização da importância desses locais 
abandonados, muitas vezes, é despercebidos pelo homem. 

Na área (figura 2), mantem-se alguns setores funcionais, como o de tratamento de 
efluentes, o atual aterro sanitário e as piscinas. Ao se intervir, propõe-se a estação de 
triagem e reciclagem e a geração de energia a partir do biogás. Um fluxo para visitantes 
que percorre todos os setores da área foi proposto para reforçar a intenção de aproximação 
do público com o tema. 

 

 
Figura 2: Implantação geral da intervenção local. (1)Tratamento de efluentes; (2) Aterro sanitário; (3) 

Área de ampliação do aterro; (4) Estação de energia; (5) Piscinas; (6) Estação de Triagem e 
Reciclagem; Fonte: elaborado pelos autores. 

 
3.3 Para restos também se faz arquitetura 

Como destino final do material coletado é proposto o projeto da estação de triagem, 
reciclagem e geração de energia, onde enfatiza-se espaços de convivência e visitações para 
maior conscientização e onde, também, far-se-ia a educação ambiental dos agentes e dos 
moradores da cidade. 
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3.3.1 Implantação e funcionalidade 
A implantação da edificação no local (Figura 3) se dá pela análise dos principais 

condicionantes potencializadores do projeto, são eles: insolação, declividade e a angulação 
do terreno. Desse modo, a paisagem do local é de constante transformação devido ao 
partido adotado, onde os cenários mudam de acordo com o local do observador. 

 

 
Figura 3: Implantação da edificação no terreno. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
A proposição do volume da estação consiste em três blocos dispostos 

separadamente, um destinado a função administrativa com salas e ambientes de vivência e 
outros dois para as funções de triagem e reciclagem do lixo. Ambos são separados por um 
átrio central, onde acontece a praça e o fluxo de visitantes. Além disso, a disposição dos 
volumes gera a maior privacidade do setor administrativo e a ligação do setor funcional 
com o restante do terreno. 

 
Figura 4: Implantação da edificação no terreno. (1)Setor administrativo; (2) Setor de triagem; (3) 

Setor de reciclagem; Fonte: elaborado pelos autores. 
 

O projeto também propõe uma pequena praça de acesso, um espaço de encontro 
para os trabalhadores e visitantes. 

Para fazer deste um verdadeiro equipamento público, foi concebido um trajeto de 
visitantes que inclui auditórios, salas de exposição e educação, e todos os setor do ciclo do 
lixo; estratégia essa que se resume na relação entre público, resíduos, energia e cidade, 
conscientizando a população a fazer o descarte consciente do que jogam fora. 
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A arquitetura industrial se firma ao evidenciar sua estrutura metálica aparente e o 
revestimento externo ora de placas cimentícias perfuradas ora de vidro, mantendo a 
ventilação e a iluminação constante nos ambientes de trabalho, solução essa encontrada 
para amenizar os problemas de mau odor nesses espaços. 

 
3.3.2 Medidas Biocimáticas de Sustentabilidade 
A edificação representa uma referência quanto a autossuficiência, onde se tomam 

diversas medidas bioclimáticas de sustentabilidade, representadas na Figura 5. Aproveita-
se de todos resíduos gerados no local e na natureza, desde ao esgoto e resíduos gerado, às 
águas pluviais e a incidência solar. Desse modo, a imponente cobertura, estruturada por 
pórticos metálicos, cabos e placas solares, acaba por não ter apenas a função de 
sombreamento e proteção, mas principalmente de abastecimento à edificação devido a 
captação das águas pluviais e a captação da energia fotovoltaica. 

  
Figura 5: Medidas biocilmáticas de sustentabilidade. (1)Captação d’agua pluvial; (2) Energia 

fotovoltaica; (3) Telhado verde; (4) Tratamento ecológico de esgoto; (5) Horta; (6) Composteira; 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a realização do trabalho foi possível analisar e compreender a importância e a 

complexidade do planejamento de resíduos sólidos dentro dos centros urbanos. Uma vez 
que o consumismo exagerado é o reflexo da sociedade, pudemos ver que atualmente a 
produção de lixo vem se intensificando, principalmente nas grandes cidades. Visto também 
que o gerenciamento do destino final desses resíduos nem sempre se dá por um 
planejamento adequado que não agrida o meio ambiente e a ordem sanitária das cidades.  

Diante desse contexto, notamos as dificuldades em que a cidade de Santa Maria 
enfrenta hoje na limpeza urbana e no local de destinação final do lixo produzido no 
município. Faz-se necessário, então, a reformulação desse trajeto, desde o momento em 
que o lixo é descartado pelo homem até seu destino final no aterro sanitário de Santa 
Maria.  
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Assim, espera-se que este trabalho represente uma contribuição para a gestão dos 
resíduos sólidos gerados na cidade de Santa Maria, integrando a coleta seletiva, a 
destinação final e a uma arquitetura social, levando os moradores a valorizarem estes 
espaços atualmente abandonados, e dessa maneira, maximizar a importância do que, 
muitas vezes, é despercebido pelo homem, fazendo do descartável algo reconhecido e 
retornável.    
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Resumo 

Atualmente quando se fala em produção de lixo é impossível não citar a construção civil, pois esta é 
a área que mais produz resíduo no mundo. Assim, a busca por reutilização do mesmo vem se tornando 
cada vez mais intensa. A armazenagem adequada do resíduo e a sua separação correta antes do 
descarte, pode aumentar as áreas de reutilização, por isso é extremamente importante gerenciar as 
possibilidades sustentáveis em todas as etapas do empreendimento, montando assim um canteiro 
sustentável. A partir disso, a metodologia do trabalho será a pesquisa bibliográfica buscando novas 
técnicas gerenciais e construtivas, para que o resultado seja um canteiro mais sustentável, com 
redução e reaproveitamento dos resíduos gerados.  

 

Palavras-chave: Engenharia Civil; Reutilização; Organização; 
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Abstract 

Nowadays, when we talk about garbage production, it is impossible not to mention civil construction, 
because this is the area that produces the most garbage in the world. Thus, the search for reuse of 
the same is becoming more and more intense. The adequate storage of the waste and its correct 
separation before disposal can increase reuse areas, so it is extremely important to manage 
sustainable site. From this, the methodology of the work will be bibliographical research seeking 
new managerial and constructive techniques, so that the result is  more sustainable site, with 
reduction and reuse of the generated residues.  

 

Keywords: Civil Engineering; Reuse; Organization 
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1. Introdução 
 

John (2000) em seu estudo fala do grande papel da construção civil para a humanidade, 
uma vez que possibilita os ambientes adequados e necessários para a sobrevivência e as 
atividades econômicas, afirmando que “A construção civil está presente em todas as regiões 
do planeta ocupadas pelo homem, na cidade ou no campo até mesmo entre povos da 
floresta.” Seguindo a mesma ideia, Araújo (2009) comenta que a construção civil é uma 
atividade indispensável na vida humana, porém é tão impactante no meio ambiente quanto 
necessária. Assim todas as etapas de um empreendimento, desde a sua construção até, se 
necessária, sua demolição, são de grande percepção quanto à utilização de recursos e na 
geração de resíduos.  

Na construção civil há um grande volume de resíduos gerados provenientes das etapas da 
obra além de desperdícios que acontecem no processo de execução, e também pela falta de 
gerenciamento e organização do canteiro de obra. Os Resíduos da Construção Civil – RCC 
– em sua maior parte são passíveis de reciclagem, o que pode representar uma economia 
significativa na obra além de ser benéfico para o meio ambiente.  

A expressão Resíduos da Construção Civil pode se referir a diversos materiais de diversas 
origens e natureza. Alguns dos materiais que podem ser encontrados são os seguintes: solos, 
rochas, concreto (armado ou não), argamassas, metais, madeira, plásticos diversos, materiais 
betuminosos, vidro, gesso, tintas e adesivos, resto de embalagens, resíduos de cerâmica 
vermelha, cerâmica branca, entre outros. (PINTO, 1999; JOHN 2000) 

Para regulamentar os canteiros de obra o CONAMA – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – em sua Resolução nº 307 de 5 de julho de 2002, elaborou diretrizes para reduzir 
os impactos ambientais dos resíduos gerados na construção civil, para isso determina a 
execução de um Plano Integrado de Gerenciamento de RCC. Nessa Resolução estão 
apresentadas as responsabilidades dos geradores e dos municípios. Para os geradores, que 
são os que produzem grande quantidade de resíduo, é salientado como principal objetivo a 
não geração de resíduos, ou seja, a redução, e como complemento, a reutilização, a 
reciclagem e também a destinação final. Exige ainda do gerador a elaboração para cada 
empreendimento um Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Para os 
municípios, é estabelecido pela Resolução que sejam implantados meios para gestão do 
RCC, sendo responsáveis pelos pequenos geradores de resíduos e pela elaboração do Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Segundo Araújo (2009), existem diferentes formas para que uma construção atenda 
requisitos e se torne o mais sustentável possível. Podem ser adotadas medidas como o 
consumo consciente de água e também de energia; a utilização de energias renováveis; a 
redução do consumo dos recursos durante o processo de construção; e a minimização de 
impactos dos canteiros de obra. 

Lima e Lima (2010) apresentam os valores percentuais da origem do RCC. Como pode 
ser visto na Figura 1, a maior parte, 59%, são formados pelas reformas, pois nesses casos há 
muita demolição. Já os prédios e as residências têm praticamente o mesmo percentual, 21 e 
20%, e isso ocorre porque nas construções de residências há a contratação de pequenos 
empreiteiros e canteiros de obra mais desorganizados, aumentando o desperdício de 
materiais que são transportados de forma inadequada e descartados em locais impróprios. 
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Figura 1: Origem dos Resíduos. Fonte: Lima e Lima (2010). 

 

2. Sustentabilidade 
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente o setor da construção civil tem papel 

fundamental para a realização dos objetivos globais do desenvolvimento sustentável. O 
Conselho Internacional da Construção – CIC – aponta a indústria da construção como o setor 
de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma 
intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além dos impactos relacionados ao 
consumo de matéria e energia, há aqueles associados à geração de resíduos sólidos, líquidos 
e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das 
atividades humanas sejam provenientes da construção. Tais aspectos ambientais, somados à 
qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, sintetizam as relações entre 
construção e meio ambiente. 

Um canteiro sustentável não é só aquele que reduz o consumo de materiais e 
desperdícios, mas também o que as improvisações, acidentes, impactos ambientais e 
incômodos à vizinhança e ao entorno são reduzidos ao máximo. Por isso, com um bom 
planejamento, é possível minimizar os problemas e reduzir geração de resíduos, poeiras, 
ruídos, problemas no trânsito, acidentes de trabalho, poluição em geral e desperdício de 
recursos naturais. Os impactos são sentidos pelos próprios trabalhadores da obra, vizinhos, 
pedestres e visitantes (MEDEIROS, 2011). A partir disso é possível perceber claramente que 
a sustentabilidade no canteiro não está presente apenas no momento da construção, mas 
também no projeto, orçamento, gerenciamento e execução. 

É com o planejamento que a sustentabilidade começa a ter importância, pois algumas 
horas a mais pensando em aprimorar o projeto pode-se economizar gastos e dias na obra, 
inclusive na organização do canteiro. Os principais problemas de sustentabilidade 
encontrados são o mal armazenamento dos materiais, que acabam causando um maior uso 
de material e entupimento de bueiros que, consequentemente geram alagamentos; alto gasto 
de energia elétrica por lâmpadas, e isso pode ser minimizado com telhas transparentes; 
equipamentos de proteção coletiva, muitas vezes precários, que se instalados corretamente 
também ajudam a tornar a obra mais sustentável, pois sustentabilidade também significa o 
bem estar dos operários. 
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3. Metodologia 
Como metodologia, será feita uma pesquisa bibliográfica em diferentes materiais, e 

além disso, também foi realizada uma pesquisa de campo na empresa RESICON, 
responsável pela triagem e reciclagem de RCC, localizada na cidade de Santa Rosa-RS. 

 

4. Resultados e Discussão 
Para melhor entendimento das vantagens de um canteiro sustentável, foi feita uma visita 

à RESICON e, segundo a empresa, a atividade humana é intrinsecamente geradora de 
resíduos e produtos descartáveis, especialmente no mundo ocidental capitalista-comunista. 
À medida que a conscientização da necessidade de manutenção e preservação da vida na 
grande casa se consolida, os serviços de triagem, reciclagem, tratamento e deposição final 
adequada de todos os resíduos vão se intensificar. 

 

 
Figura 2: O Ciclo Perfeito. Fonte: RESICON (2017). 

 

Na visita à empresa pôde-se perceber todos os processos de separação dos materiais que, 
se fossem realizados em obra, tornariam o processo muito mais rápido e fácil. Como não é, 
o resíduo apresenta grande variação de granulometria e possui outros tipos de materiais, 
como plásticos. Também pode ser encontrado madeira, aço e gesso. Este último foi 
classificado como classe B, sendo reciclável de acordo com a Resolução Nº 431 do 
CONAMA (2011), possibilitando a reutilização do mesmo. Na figura 3 é possível visualizar 
o material recolhido da obra. 
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Figura 3: Resíduo recolhido da obra. Fonte: próprio autor (2016). 

 
Após chegar na empresa, funcionários realizam uma triagem no material, separando 

outros tipos de materiais do resíduo que será encaminhado para o britador. Como pode ser 
visto na figura 4, o material, após ser depositado no britador passa por uma esteira. Esta 
contém um imã superior capaz de separar os metais do resíduo, então o material vai para o 
peneiramento, onde é separado em montes de diferentes diâmetros. 

 

 
Figura 4: Britador, imã e peneira. Fonte: próprio autor (2016). 

 

 Na figura 5, pode ser visualizado o material após passar pelo procedimento acima 
citado, composto de cerâmica, concreto e resíduos de gesso e madeira que não foram 
retirados devido ao processo ser manual e ao seu pequeno tamanho. 
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Figura 5: Resíduo final. Fonte: próprio autor (2016). 

 

5. Conclusões 
 

Ao concluir esta pesquisa foi notado a grande importância de reciclar o RCC – Resíduos 
da Construção Civil, pois como descrito, a construção civil produz um volume exorbitante 
de resíduos em todas as suas etapas. A regulamentação dos canteiros de obra pelo 
CONAMA, com o intuído de reduzir os impactos ambientais com a elaboração do Plano 
Integrado de Gerenciamento de RCC, definiu responsabilidades e com isso mais 
comprometimento por parte dos geradores.  

A partir disso o termo canteiro sustentável acabou sendo mais difundido entre as obras e 
acabou por reduzir não só o desperdício de matérias mas também problemas maiores dentro 
das obras, como improvisações e acidentes, uma vez que as mudanças são aplicadas em todas 
as etapas das obras, e são sentidas não só pelos trabalhadores mas também pela sociedade 
como um todo.  

Uma vez que o estimulo para a montagem deste tipo de canteiro aumenta, aumenta 
também a procura pelos serviços de triagem, reciclagem, tratamento e depósito, além de 
pesquisas sobre a reutilização destes materiais dentro dos próprios canteiros e de novas 
tecnologias para uma reciclagem mais rápida e efetiva destes materiais. 
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Resumo 
O crescimento populacional nas ultimas décadas originou o alto consumo de reservas naturais de 
água e enchentes devido a ocupação do solo. Paralelamente, cresceu a preocupação com a utilização 
dos recursos hídricos, o consumo de água potável e seu descarte. Esse comportamento aconteceu de 
forma global e vários países se comprometeram a reduzir a poluição e procurar fontes alternativas de 
geração de energia e consumo. No Brasil, aconteceu então a formação de uma Rede de Educação 
Ambiental, para divulgar valores que contribuem para a transformação humana e social e preservação 
ambiental. Esse artigo apresenta um projeto de sistema de reuso de águas cinzas e captação de 
águas pluviais em uma edificação de escola pública do Estado do Rio de Janeiro, baseado 
em um estudo sobre o consumo e geração de resíduos, possibilitando que a criança vivencie 
o que é aprendido em sala de aula e tenha uma economia. 
Palavras-chave: Águas pluviais; Reuso de água; Sustentabilidade 
 
Abstract 
 
Population growth in recent decades has forced cities to develop rapidly and disorganized. The 
population growth in recent decades caused the high consumption of natural reserves of water and 
floods due to land occupation. At the same time, there was growing concern about the use of water 
resources, the consumption of drinking water and its disposal. This behavior has taken place globally 
and several countries have pledged to reduce pollution and seek alternative sources of energy and 
consumption. In Brazil, the formation of an Environmental Education Network took place to 
disseminate values that contribute to human and social transformation and environmental 
preservation. This article presents a project of gray water reuse and rainwater harvesting in a public 
school building in the State of Rio de Janeiro, based on a study on the consumption and generation 
of waste, enabling it to experience what is learned in the classroom and have an economy.   
 
Keywords: Rainwater; Water reuse; sustainability 
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1. Introdução 
 

Na época da Rio-92 foram realizados vários eventos paralelos com o intuito de reunir 
autoridades de diferentes áreas e países para que se acordassem compromissos visando, entre 
outras coisas, o respeito à natureza, o consumo consciente e o descarte do que é produzido e 
consumido pela sociedade. Assim foi com a Jornada Internacional de Educação Ambiental, 
que aconteceu durante o Fórum Global em simultâneo com a Rio-92, em que foram firmados 
cerca de trinta tratados, entre eles o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). 
Esse tratado é um documento referência para a Educação Ambiental, e foi adotado como 
base da Carta de Princípios da Rede Brasileira de Educação Ambiental, e das demais redes 
de Educação Ambiental a ela entrelaçadas. Gradativamente, desde a Rio-92, a Educação 
Ambiental passou a ser assunto frequentemente discutido e vivido nas escolas do Brasil. A 
intenção era de criar uma rede articulada em todo o Território Nacional, e assim se 
transformar na rede de Educação Ambiental com ações baseadas nos conceitos divulgados 
pela Carta. 

Assim, houve uma cooperação de ações e planejamentos individuais e coletivos, ou seja, 
as atividades desenvolvidas em uma escola, por exemplo, estavam interligadas e alinhadas 
com a Rede Brasileira de Educação Ambiental. E isso incentivou para que existisse uma 
coerência ente o que se divulgava conceitualmente nas salas de aula e o que se fazia na 
prática. Dessa forma, cresceu o número de profissionais de educação interessados em 
implantar e implementar programas voltados à questão ambiental tanto nas redes formais de 
ensino como em outros espaços educacionais, para incentivar a compreensão do ambiente 
natural. Essa relação entre o que se aprende em sala de aula e o que se pratica a partir da 
própria escola, é fundamental na educação básica, Moraes e Cruz (2015) ressaltam a 
importância da educação para a sociedade da relevância do papel do professor nas etapas da 
formação humana, tendo escola e sociedade juntas na construção do cidadão.  

O ano de 2014 foi marcado por uma crise hídrica na região Sudeste do Brasil. Os motivos 
que causaram essa crise são muitos, entre eles, pode-se destacar um longo período sem 
chuvas que ocasionou grande queda dos níveis de reservatórios de abastecimento da região. 
O baixo nível dos reservatórios ocasionou uma crise energética, forçando o consumo de 
energia das termoelétricas e o longo período sem chuva também atingiu o abastecimento de 
água em algumas cidades pois o nível de alguns rios responsáveis por esse fornecimento 
também caiu. Pode-se observar que os impactos da falta de água no Brasil são variados e as 
causas estão ligadas tanto as condições climáticas quanto a falhas no planejamento (PENA, 
2016). Por isso, é cada vez mais importante a responsabilidade e o incentivo ao uso 
consciente da água, tanto de forma individual, quanto de forma coletiva.  

Esse artigo tem como cenário uma Escola Estadual na cidade de Niterói no Estado do Rio 
de Janeiro. A cidade de Niterói, situada no estado do Rio de Janeiro, possui desde 2011 uma 
lei que determina que todos os prédios a construir com mais de 500m² e volume de água 
consumida a partir de 20m³ por dia, devem ter o sistema de reuso de água. A partir dessa 
data, o Sistema de Reuso de águas, passou a ser utilizado em edificações abrangendo a 
captação de águas cinzas e águas pluviais e a reutilização em descargas de caixas sanitárias, 
limpeza de pátios e calçadas, e, em alguns casos, dependendo do tipo de tratamento utilizado 
nas águas captadas, também na irrigação de plantas e jardins.  
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Diante dos problemas citados com relação ao problema hídrico e tendo como iniciativa 
unir os conceitos da Educação Ambiental e pensar como pôr em prática no dia a dia, é 
possível refletir sobre perguntas como: de que maneira pode-se utilizar melhor a água? E 
como é possível garantir abastecimento de água para todas as atividades humanas 
desenvolvidas em uma edificação? 

O objetivo desse artigo é apresentar um projeto de sistema de reuso de água e captação 
de águas pluviais em uma edificação escolar. Para isso, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica sobre o sistema de captação de águas pluviais, o sistema de captação de águas 
cinzas e o sistema integrado desses dois. Posteriormente foi realizado um levantamento na 
Instituição de Ensino para se conhecer o consumo de água no período de um ano. Após esse 
levantamento foi elaborado um projeto de um sistema de reuso de água e feita uma projeção 
de custos e economia de consumo. 

 
2. Revisão 

 
Importante ressaltar que, de acordo com o recomendado pela NBR 15527 (ABNT,2007) 

as águas pluviais podem ser utilizadas após tratamento adequado como em atividades como:  
descargas em bacias sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de 
veículos, limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água e usos industriais. 

De forma resumida Maia (2016) afirma que a captação de águas pluviais é feita através 
de um sistema formado por: área de coleta, condutores (calhas e tubulações responsáveis 
pelo transporte), sistema de descarte de água de limpeza do telhado, tratamento e 
armazenamento.    

Para a área de coleta pode ser considerada a cobertura da edificação, com telhado 
convencional ou laje, e a área de pátios, calçadas e estacionamentos. Em qualquer desses 
casos, o valor da área é utilizado no cálculo do volume a ser captado pela área de coleta. 
Importante ressaltar que no caso de pátios, calçadas e estacionamentos, a coleta deve ser 
precedida de um sistema de retenção (telas ou grades) para a retirada de detritos orgânicos, 
inorgânicos e demais resíduos que possam prejudicar as etapas posteriores.  

Os condutores são as calhas e as tubulações verticais que transportam as águas pluviais 
até o reservatório (sistema de armazenamento). Podem ser utilizadas grades nas proteções 
das calhas de coleta para a retenção do material indesejado citado anteriormente. 

Para que seja feita a coleta das águas pluviais, esta água irá escoar por superfícies, como 
por exemplo o telhado. Como nestes locais por onde a água irá escoar, existe a possibilidade 
de acesso de animais como aves, ratos, gatos, entre outros, há necessidade do descarte da 
porção inicial da água. Pois esta será a água que fará a limpeza dos telhados e calhas, 
principalmente se há um longo período de estiagem. Com isso, o volume de perda vai de 
10% a 30% do volume precipitado, ainda de acordo com May (2016).  

A Figura 1 mostra um sistema de captação e armazenamento das águas pluviais com 
reservatório de autolimpeza. Com este sistema, a primeira parte de água captada fica no 
reservatório de autolimpeza e pode ser posteriormente descartada. 

De acordo com May (2016), é comum que o reservatório de armazenamento seja o 
componente de maior valor construtivo, e por isso, é necessário que haja um cálculo de 
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dimensionamento criterioso para evitar a inviabilidade da implantação do sistema. A 
quantidade de águas pluviais que pode ser armazenada depende principalmente da área de 
coleta e da precipitação atmosférica do local. Se a área de coleta, precipitação média da 
região e demanda mensal são conhecidas, é possível realizar o cálculo do volume mínimo 
do reservatório de acumulação das águas pluviais captadas. O tratamento a ser escolhido 
depende da qualidade da água a ser captada e de seu uso final.  

 
Figura 1: Sistema de reuso com reservatório de autolimpeza. Fonte: May (2016). 

Diferentemente das águas pluviais, as águas cinzas necessariamente precisam de outros 
tipos de tratamento, devido à quantidade de microorganismos e resíduos sólidos que podem 
chegar ao reservatório, como por exemplo: fios de cabelo, pêlos de animais, sujeiras, fios de 
tecidos, sabão, entre outros. Segundo Marinho e Marin (2016), existem três tipos de 
tratamento das águas cinzas, são eles: 

a) tratamento primário ou pré-tratamento: Consiste na retenção de sólidos suspensos 
através de filtros ou peneiras.  Dentre os tipos de filtros podemos citar o filtro de carvão, o 
filtro de sedimentação, o filtro ultravioleta e o filtro de areia e pedra. 

b) tratamento secundário: Ainda segundo Marinho; Marin (2016), o tratamento 
secundário consiste no processo pelo qual são retirados da água os resíduos orgânicos que 
não foram retiradas no tratamento primário. Esse processo acontece, pela ação de 
microrganismos que decompõem esse resíduo, em fossas sépticas quando os sistemas são de 
pequeno parte, ou em lagoas de depuração em sistemas de grande porte. As fossas sépticas 
conseguem decompor aproximadamente 60% do resíduo, enquanto as lagoas de depuração 
podem chegar a 99%. 

c) tratamento terciário: tratamento de maior complexidade utilizado apenas nas Estações 
de Tratamentos de Água (ETAs).Segundo Fogaça (2016), uma das etapas deste processo de 
tratamento de água utiliza a coagulação e a floculação. 

Um sistema de reuso de águas cinzas é formado pelos seguintes componentes: coletores, 
tratamento e armazenamento. 
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Com relação aos coletores, eles podem ser definidos como sistema de tubulação que 
transporta o efluente proveniente de chuveiros, banheiras, lavatórios, máquina de lavar 
roupas e tanques até o sistema de tratamento. 

O sistema de tratamento depende da qualidade da água coletada e do seu uso final. As 
aguas cinzas coletadas devem ser caracterizadas para se conhecer o material orgânico nela 
existente (MAY, 2016). 

Com relação ao sistema de armazenamento, após a agua ter passado pela Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) ela deve ser armazenada em um reservatório exclusivo sem ser 
misturada com a água proveniente do abastecimento público. Então, o sistema de reuso de 
águas cinzas de uma forma geral acontece da seguinte forma: a água cinza é coletada por 
uma tubulação exclusiva para esse fim e encaminhada para a ETE. Após o tratamento, a agua 
é conduzida por bomba a um reservatório superior para que sejam abastecidos os pontos de 
utilização. 

O sistema de reuso de água pode ser integrado, utilizando tanto a captação de águas 
pluviais quanto a captação de águas cinzas. O sistema é basicamente o mesmo, a principal 
diferença é que as águas serão armazenadas em um único reservatório, portanto será 
necessário utilizar o tratamento adequado para as águas cinzas, que são as mais ricas em 
matéria orgânica. 

 
3. Procedimentos metodológicos 

O Colégio Estadual Baltazar Bernardino está situado à Rua Mariz e Barros, no bairro de 
Icaraí, cidade de Niterói, e funciona com ensinos fundamental e médio regulares e de 
educação de jovens e adultos (EJA). Os turnos da manhã e tarde tem ensinos regulares e 
funcionam com horário estendido (aproximadamente 5 horas), já o turno da noite é menor 
em carga horária (aproximadamente 3 horas) e funciona com o EJA. Este é um colégio 
relativamente pequeno se comparado a outros colégios da rede estadual, totalizando em 1500 
o número de pessoas por dia no colégio, que correspondem à alunos e funcionários. O 
colégio possui 3 andares, e os banheiros utilizados apenas pelos alunos, ficam no primeiro 
andar, onde será realizado o projeto. Cada banheiro (um masculino e um feminino) possui 6 
sanitários e 3 pias. 

Ainda dentro das necessidades para o dimensionamento do reservatório, Werneck (2016) 
afirma que é preciso conhecer a área de captação de águas pluviais, que dentro das medições 
feitas no Colégio Estadual Baltazar Bernardino foi estimada em 1026m². 

Além da área de captação, outra informação importante é o valor da precipitação média 
anual do município. Para isso é importante conhecer os dados climáticos e pluviométricos 
da cidade, no caso deste artigo, a cidade de Niterói, pode-se concluir que a precipitação 
média anual, considerando os resultados dos últimos 10 anos, é de 102mm, de acordo com 
dados obtidos pela Prefeitura. 

Para o cálculo do volume de águas pluviais, será utilizado o Método Prático Inglês, 
segundo apresentado na NBR 15527 de 2007 (ABNT, 2007).  

De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2007), o volume (V) de águas pluviais no 
reservatório, expresso em litros (L) será dado pela equação (1):  
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                   V = 0,05 * P * A,                                                                                              (1) 
 

Sendo:  

P = o valor da precipitação média anual, em milímetros (mm)  

A = a área de captação, expresso em metros quadrados (m²)   Logo, tem-se a equação (2): 

                  
                V = 0,05 * 102 * 1026 = 5233 L                                                                          (2) 

 
Assim, o volume de águas pluviais coletados em um mês será de 5.233 L. 

Para o cálculo do volume do reservatório, também foi utilizado o volume de águas cinzas 
coletadas. Para tal, foi feita uma estimativa com os dados colhidos durante observação no 
próprio colégio, utilizando a quantidade de acionamentos de descargas e torneiras dos 
banheiros utilizados pelos alunos. Foi observado apenas o banheiro feminino, em alguns 
horários específicos por três dias, que tiveram como resultados os apresentados no Quadro 
1. O resultado obtido na observação do banheiro feminino será dobrado para estimar o 
volume total coletado em um dia. 

 
1º dia de observação 

Banheiro Feminino 9h as 10h 11h as 12h 14h as 15h 16h as 17h 

Torneira 49 19 54 27 

Descarga 33 17 49 19 

2º dia de observação 

Banheiro Feminino 9h as 10h 11h as 12h 14h as 15h 16h as 17h 

Torneira 42 21 44 23 

Descarga 39 14 35 21 

3º dia de observação 

Banheiro Feminino 9h as 10h 11h as 12h 14h as 15h 16h as 17h 

Torneira 40 16 46 25 

Descarga 29 13 39 16 
Quadro 1: Levantamento de acionamento de descarga e torneira. Fonte: elaborado pelos autores. 

Os sanitários têm caixas de descarga suspensas com volume de 9 L e as torneiras têm em 
média a vazão de 12 L / min. Durante as observações foi constatado que cada acionamento 
de torneira se deu em média por 30 segundos. Com as informações do Quadro 1, foi feita 
uma média de utilização das descargas e torneiras, para o cálculo do volume de água cinza 
que será coletada e o volume que será utilizado nas descargas em um dia. Os resultados 
encontram-se no Quadro 2. 
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1º dia 
soma 

média 
para 1 
hora 

total em 
1 dia 

torneira 
12 l / 
min 

descarga  
9 l Banheiro 

Feminino 
9h as 
10h 

11h as 
12h 

12h as 
13h 

14h as 
15h 

16h as 
17h 

Torneira 49 19 0 54 27 149 29,8 387,4 2324,4   

Descarga 33 17 0 49 19 118 23,6 306,8   2761,2 

2º dia           
Banheiro 
Feminino 

9h as 
10h 

11h as 
12h 

12h as 
13h 

14h as 
15h 

16h as 
17h           

Torneira 42 21 0 44 23 130 26 338 2028   

Descarga 39 14 0 35 21 109 21,8 283,4   2550,6 

3º dia           
Banheiro 
Feminino 

9h as 
10h 

11h as 
12h 

12h as 
13h 

14h as 
15h 

16h as 
17h           

Torneira 40 16 0 46 25 127 25,4 330,2 1981,2 2971,8 

Descarga 29 13 0 39 16 97 19,4 252,2     

Volume 
total gasto 
diariament

e                

2111,2 2761,2 

Quadro 2: Cálculo do volume médio de água de torneiras e descargas. Fonte: elaborado pelos autores. 

Para os resultados apresentados no Quadro 2 foram feitos os seguintes cálculos:  

i. somou-se todos os acionamentos de torneiras e descargas em cada um dos dias de 
observação.  

ii. fez-se uma média de acionamentos por hora, considerando 5 horas de acionamento e 
zero acionamentos de 12h as 13h, que é um horário em que não há alunos no colégio.  

iii. multiplicou-se a média encontrada para uma hora por treze, que é o número de horas 
de funcionamento do colégio por dia, encontrando-se o número de acionamentos diários.  

iv. multiplicou-se o número de acionamentos diários por 6 L ou por 9 L, relativos à vazão 
da torneira e da descarga respectivamente, encontrando assim o volume de águas coletas nos 
lavatórios e utilizadas nas descargas em um dia.  

v. fez-se a média dos volumes encontrados nos três dias de observação, resultando nos 
valores médios apresentados de 2111,2 L nas torneiras e 2761,2 L nas descargas.  

É possível verificar que a diferença entre o volume de águas cinzas coletadas nos 
lavatórios e o volume de água de reuso que será utilizada nas descargas é apenas de 650 L. 
Considerando que haverá também coleta de águas pluviais, o gasto com descargas será 
praticamente nulo ao implementar o sistema de reuso de água na edificação escolar.  

Através dos resultados obtidos também é possível estimar que a coleta de águas cinzas e 
águas pluviais será de aproximadamente 4 m³ (o dobro do que foi encontrado na coleta do 
banheiro feminino) por dia e 5 m³ por mês respectivamente. Dessa forma, um reservatório 
com capacidade total de 10 m³ será suficiente. 
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Este projeto foi desenvolvido considerando-se o reuso das águas cinzas e pluviais de 
maneira que possa ser viável a sua implementação no futuro. Para tal, foi projetada uma 
cobertura com caimento para captação de águas pluviais. A cobertura em formato de U, com 
área estimada em 1026m², terá caimento de 1% até a tubulação de condução vertical que 
levará todo o volume captado diretamente para a estação de tratamento de água, este será 
localizado enterrado abaixo do pátio descoberto. Para diminuir a quantidade de resíduos 
sólidos na estação de tratamento, a água passará por uma grade (filtro) ainda na cobertura, 
antes que entre na tubulação de queda. 

O cálculo da vazão, para dimensionamento do condutor vertical de águas pluviais, foi 
feito levando-se em consideração a NBR10844 (ABNT, 1989). O valor da vazão encontrado 
foi 3.129,3L/min.  

 
4. Aplicação e resultados 

Após os cálculos de coleta e vazão, partiu-se para o projeto. Ainda na cobertura, o 
reservatório superior, com capacidade de 4m³, ficará localizado acima dos banheiros, para 
que os gastos com as tubulações sejam minimizados, além disso, ele contará também com 
uma entrada de água potável, bombeada diretamente do reservatório inferior de água potável, 
para que o sistema não fique sem abastecimento caso haja problemas com o sistema de reuso, 
e também para o desligamento necessário do sistema em épocas de manutenção. A planta da 
cobertura, com a indicação das locações e observações, descritas anteriormente, encontram-
se na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Planta da cobertura incluindo a locação do reservatório superior e da estação de tratamento 

de água no subsolo. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Além da captação de águas pluviais, também foi projetada a coleta das águas provenientes 
dos lavatórios. Está água também será direcionada diretamente para a estação de tratamento 
de água, como mostra a figura 18. O dimensionamento dos tubos de coleta da água cinza de 
lavatórios é o mínimo exigido, 40mm, na NBR 8160 (ABNT, 1999), para lavatórios de uso 
geral. A cota se inicia em 5cm, com caimento para chegar à estação de tratamento de água. 

A estação de tratamento, como já dito anteriormente, ficará localizada sobre o pátio 
descoberto, e será formada por filtro de areia e pedras, além de um fundo para depósito de 
sedimentos que restarem da filtragem. Após a filtragem e decantação, a água segue para o 
reservatório inferior, com capacidade de 6m³, onde será bombeada para o reservatório 
superior, e assim, distribuída para utilização nas descargas sanitárias, e torneira de jardim, 
que servirá para limpeza das áreas como pátios, escadas e corredores do colégio. O projeto 
para a estação de tratamento está apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3: Detalhamento da estação de tratamento. Fonte: elaborado pelos autores. 

A água no reservatório superior, será distribuída para as caixas de descarga e para a 
torneira de jardim. O dimensionamento da tubulação foi feito utilizando-se os critérios da 
NBR 5626 (ABNT, 1998), onde cada peça necessita de uma determinada vazão para perfeito 
funcionamento.  

Neste projeto, os sub-ramais determinados pelos banheiros e pela torneira de jardim, 
possuem diâmetro nominal de 25mm, e o ramal de distribuição terá diâmetro de 40mm. 

Após a elaboração do projeto sentiu-se a necessidade de fazer uma estimativa de custo 
considerando os consumos obtidos na fase de levantamento e o fornecimento da agua tratada 
caso o projeto fosse implementado. 

O Quadro 6 mostra uma estimativa do custo total de investimento a ser feito para a 
implementação do projeto de sistema de reuso de água. A estimativa foi feita baseada em 
valores médios pesquisados em lojas de materiais de construção, além de estimativas de 
custo de mão de obra e custos com o projeto. O custo total do investimento para a 
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implementação do projeto é de R$ 32.950,00. Sendo R$ 18.000,00 de mão de obra e o 
restante em material. 

 

  Quantidade 
(m) 

Investimento 
(R$)   Investimento 

(R$)   Investimento 
(R$) 

tubos 
40mm 50 850,00 2 cisternas 6.000,00 Obra ETA 

+ material 4.000,00 

tubos 
150mm 20 400,00 2 bombas e 

bóias 1.000,00 
Mão de 
Obra + 
material 

7.000,00 

tubos 
25mm 100 900,00 

12 sanitários 
com caixas 
acopladas 

 4.800,00 Licenças e 
Projetos 7.000,00 

Conexõ
es e 

registros 
variados 1.000,00 

    

 
Total 

investido 
(R$) 

3.150,00 
Total 

investido 
(R$) 

11.800,00 
Total 

investido 
(R$) 

18.000,00 

Total estimado do investimento para 
implementação do projeto R$ 32.950,00 

Quadro 3: Estimativa de investimento para a implementação do projeto. Fonte: elaborado pelos 
autores. 

No Quadro 4 estão apresentados os gastos de água em m³ de novembro de 2015 até março 
de 2016, e a qual período escolar estão associados cada mês, justificando assim a diferenças 
de gasto de um mês para o outro. 

 
Consumo de 
água atual 

Nov/2015 Dez/2015 Jan/2016 Fev/2016 Mar/2016 
453m³ 258m³ 172m³ 337m³ 273m³ 

Período Aulas Início das 
aulas 

Férias Volta às aulas Greve 

Quadro 4: Consumo de água no colégio nos últimos meses. Fonte: elaborado pelos autores. 

Considerando que o mês no colégio é calculado utilizando apenas 22 dias de 
funcionamento em média, relativo aos dias letivos, foi feita uma média do gasto em m³ por 
dia, e encontrado o valor de 13 m³ por dia gastos no colégio com lavatórios, descargas, 
limpeza, consumo em bebedouros e serviços de cozinha. O gasto com as descargas sanitárias 
dos banheiros feminino e masculino fica em torno de 5m³ por dia. Logo a implementação do 
projeto de reuso de água, irá acarretar em uma economia de no mínimo 38,5% do consumo 
de água do colégio. Fora a economia com a limpeza que também irá utilizar a água de reuso, 
mas que não é possível ser calculada neste trabalho pois não há dados suficientes para isto. 
Com relação a valores financeiros de consumo, também foram realizados cálculos.  
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No quadro 6, estão apresentados os resultados da economia de água após a execução do 
projeto no colégio, utilizando-se os dados já explicados anteriormente. 

 
Média de consumo 

mensal 
Gasto médio anual Economia de 

consumo médio 
anual 

Economia financeira 
média anual 

299 m³ 3.583 m³ 1.380 m³ R$ 11.877,77 
Quadro 5: Economia anual de consumo. Fonte: elaborado pelos autores. 

Portanto, 38,5% de economia refletem em uma economia financeira de aproximadamente 
R$12.000,00. O que equivale em média à uma economia de R$1.000,00 mensais nas contas 
de água do colégio. Comparando o custo de implementação do projeto com a economia 
financeira obtida e apresentada na tabela 6 deste trabalho, conclui-se ainda que o retorno 
financeiro se dará em aproximadamente 3 anos, o que viabiliza sua implementação.  

5. Considerações finais 
Uma das intenções desse trabalho foi unir os conceitos de sustentabilidade, Educação 

ambiental e a prática, e mostrar à comunidade escolar o quanto é importante a economia de 
água para o meio ambiente e também para as gerações futuras. Para isso, a possível 
implementação do projeto seria uma forte motivação para que todos repensassem seus 
hábitos em relação ao consumo de água. Aliado ao bem que esta economia traz ao meio 
ambiente, está também a economia financeira, que é mais uma motivação ao reuso da água. 
Dados colhidos sobre o consumo de água no colégio, foram imprescindíveis para o 
desenvolvimento deste trabalho. Isso possibilitou calcular a redução dos gastos com a 
implementação do projeto e que haveria uma economia. 

Vale ressaltar que a implementação do projeto do a, irá acarretar em uma economia anual 
de no mínimo 38,5% do consumo. Infelizmente esse projeto ainda não foi executado mas 
envolveu a comunidade escolar e acredita-se que cumpriu com seu papel de incentivo para 
uma sociedade consciente do seu consumo. 

Após todo esse estudo comparativo, é possível concluir que a implementação de um 
sistema de reuso de água, além de ser uma opção como economia de água potável mediante 
a crise de água que se instaura no país, ainda é excelente para uma economia financeira, e 
neste projeto especificamente, com retorno do investimento em curtíssimo prazo. 
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Resumo 

Resumo 

O crescimento urbano desordenado é, hoje, mais um problema local do que global. O Índice de 
Infraestrutura Urbana Instalada foi desenvolvido em 2010, via projeto de Lei complementar, com o 
objetivo de identificar as porções do território urbano que possuíam a melhor oferta de equipamentos 
e serviços urbanos e que, por este motivo, poderiam absorver um incremento de potencial 
construtivo. Neste contexto, um modelo simplificado, considerando apenas os equipamentos de 
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infraestrutura urbana, foi desenvolvido em 2015 para ser utilizado na determinação da Área Urbana 
Consolidada de Joinville, que veio a ser homologada por Decreto em 2016. A pesquisa tem por 
objetivo mapear e identificar não só as áreas com ociosidade em infraestrutura, possibilitando maior 
adensamento, como também as áreas deficitárias nos serviços ofertados, permitindo um 
planejamento mais preciso na ampliação das redes de abastecimento de água, drenagem pluvial, 
energia elétrica, esgoto sanitário e coleta de lixo. 

 
Palavras-chave: gestão urbana; infraestrutura urbana; Joinville; cadastro multifinalitário; 
cartografia temática 

 

Abstract 
Cluttered urban growth is today a local rather than a global problem. The Installed Urban 
Infrastructure Index was developed in 2010, through a complementary law project with the objective 
of identifying the portions of the urban territory that had the best offer of urban equipment and 
services and that, for this reason, could absorb an increase of constructive potential. In this context, 
in 2015 a simplified model was developed to be used in the determination of the Consolidated Urban 
Area of Joinville, only with urban infrastructure equipment, approved by Decree in 2016. The 
research aims to map and identify areas with infrastructure idleness Allowing for more densification, 
as deficit areas in the services offered, allowing a more precise planning in the enlargement of the 
networks of water supply, rainwater drainage, electric power, sanitary sewage and garbage 
collection.  

 

Keywords: Urban management; Urban infrastructure; Joinville; Multi-purpose registry; Thematic 
cartography 
 

 

1. Introdução 
 

A Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de 
Joinville - IPPUJ é uma entidade da administração indireta do Poder Executivo Municipal 
de Joinville (SC). 

A Fundação foi criada pela Lei Municipal 2.497/1991 e atua na elaboração de projetos de 
caráter físico-territoriais, assim como monitora a dinâmica das transformações econômicas 
e sociais e seus reflexos na sociedade. Também planeja o desenvolvimento sustentável do 
município, apoia a captação de recursos e desenvolve e acompanha a implantação de 
projetos. 

O conceito utilizado de urbanismo sustentável neste artigo “é aquele com um bom sistema 
de transporte público e com a possibilidade de deslocamento a pé integrado com edificações 
e infraestrutura de alto desempenho”, em que aumentar a população de um local já 
urbanizado ajuda a “proteger áreas virgens e sensíveis por meio da concentração urbana em 
uma só parte de uma bacia hidrográfica” (FARR, 2013, p. 28 e 31). Portanto, o urbanismo 
sustentável está diretamente ligado à capacidade de otimizar o uso do solo (adensamento) e 
diminuir o espraiamento urbano, absorvendo a capacidade ociosa das infraestruturas já 
instaladas. 

http://axismaps.github.io/thematic-cartography/
http://axismaps.github.io/thematic-cartography/
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/j/joinville/lei-ordinaria/1991/250/2497/lei-ordinaria-n-2497-1991-cria-a-fundacao-instituto-de-pesquisa-e-planejamento-urbano-de-joinville-fundacao-ippuj-e-da-outras-providencias?q=Lei%202.497%2F1.991
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O Índice de Infraestrutura Urbana Instalada foi desenvolvido em 2010 com o objetivo de 
identificar as porções do território urbano que possuíam a melhor oferta de equipamentos e 
serviços urbanos e que, por este motivo, poderiam absorver um incremento de potencial 
construtivo proposto na nova Lei de Ordenamento Territorial (LOT), então em elaboração 
na época (Projeto de Lei Complementar nº 33/2015, em tramitação na Câmara de Vereadores 
de Joinville). 

O modelo, inicialmente agregava todos os equipamentos públicos de saúde, educação, 
assistência social, lazer, redes de abastecimento de água, esgoto sanitário, coleta de lixo, 
energia elétrica e drenagem pluvial e também a acessibilidade ao transporte coletivo e tipo 
de pavimentação viária como elementos de cálculo. Este modelo era atualizado anualmente 
em função da ampliação das redes de infraestrutura e novos equipamentos públicos 
colocados à disposição da população. 

Em 2015 um modelo simplificado foi desenvolvido para ser utilizado na determinação da 
Área Urbana Consolidada de Joinville (homologada pelo Decreto Municipal nº 26.874, de 
24 de maio de 2016), considerando apenas com os equipamentos de infraestrutura urbana 
listados no inciso II do Art. 47 da Lei Federal nº 11.977/2009.  

Portanto esta pesquisa justifica-se por sua contribuição para a identificação das áreas 
deficitárias nos serviços públicos ofertados, visando permitir um planejamento mais preciso 
na ampliação das redes de abastecimento de água, drenagem pluvial, energia elétrica, esgoto 
sanitário e coleta de lixo. 

 

2. Método 
 

O método consiste na aplicação da primeira Lei da Geografia de Waldo Tobler, sobre a 
malha de unidades cadastrais urbanas, o uso: “todas as coisas são parecidas, mas coisas mais 
próximas se parecem mais que coisas mais distantes”. Além disso, inclui também a aplicação 
da Lei da Procura proveniente da Economia, que descreve o comportamento predominante 
dos consumidores na aquisição de bens e serviços. 

Unidades cadastrais lindeiras às redes de abastecimento de água, energia elétrica, 
drenagem pluvial, esgoto sanitário e coleta de lixo (Mapa 1), recebem valor igual a 1 (um) 
individualmente para cada rede;  a seguir são convertidas em um mapa de pontos, a partir do 
centro geométrico de cada unidade cadastral, para cada resultado obtido. (Mapa 2) 
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Mapa 1: Rede de Coleta de Lixo de Joinville 2016. Fonte Elaborado pelos autores, Prefeitura de 

Joinville (2007), IPPUJ (2016), CAJ (2016)  

 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Mapa 2: Mapa de pontos da rede de Coleta de Lixo de Joinville 2016. Fonte Elaborado pelos 

autores, Prefeitura de Joinville (2007), IPPUJ (2016), CAJ (2016)  

 

Os mapas de pontos obtidos, em número de cinco, são interpolados pelo método 
determinístico inverso da distância ponderada (IDP), cujo algoritmo calcula valores 
aproximados, que são desconhecidos, dependendo dos valores vizinhos conforme a Equação 
1: 
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A escolha do IDP foi feita com bases nos dados cadastrais e não em amostras, portanto, 

não existia a necessidade de uma metodologia como a krigagem que leva em consideração 
o nível de incerteza dos dados. 

O resultado é uma distribuição de valores para cada rede de infraestrutura, por toda área 
do perímetro urbano de Joinville, no formato de arquivo raster. (Mapa 3) 

Cada mapa obtido reflete a acessibilidade à infraestrutura distribuída pelo perímetro 
urbano. É possível visualizar, através destes mapas, quais são as áreas no perímetro urbano 
que estão deficitárias nos serviços ofertados, permitindo um planejamento mais preciso na 
ampliação das redes de abastecimento de água, drenagem pluvial, energia elétrica, esgoto 
sanitário e coleta de lixo.  

Os mapas de acessibilidade às redes de infraestrutura, são trabalhados através de uma 
ferramenta denominada Calculadora Raster, encontrada na maioria dos softwares de 
Sistemas de Informação Geográfica (em inglês, Geographic Information System - GIS). 

Efetuando-se a soma dos mapas de acessibilidade (Mapa 4) às redes de abastecimento de 
água, drenagem pluvial, energia elétrica, esgoto sanitário e coleta de lixo, que possuem 
individualmente valores de pixels entre o intervalo de 0 e 1, obtém-se um novo mapa com 
valores entre 0 e 5, classificado manualmente em intervalos conforme descrito na Tabela 1. 

A interpretação das classes deve ser relacionada à quantidade de infraestruturas ofertadas, 
e não ao tipo de infraestrutura instalada. A Lei Federal nº 11.977/2009 não prioriza o tipo de 
infraestrutura urbana que deve ser adotada para caracterização da Área Urbana Consolidada. 
No seu artigo 47, parágrafo II, essa lei, considera área urbana consolidada a “parcela da área 
urbana com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha 
viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados:  

a) drenagem de águas pluviais urbanas;  

b) esgotamento sanitário;  

c) abastecimento de água potável;  

d) distribuição de energia elétrica; ou  

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. ” (BRASIL, 2009) 

(1) 
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Mapa 3: Mapa de distribuição da Coleta de Lixo em Joinville 2016. Fonte Elaborado pelos 

autores, Prefeitura de Joinville (2007), IPPUJ (2016), CAJ (2016)  
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Mapa 4: Mapa resultante da álgebra de mapas de distribuição de redes. Fonte Elaborado 

pelos autores, Prefeitura de Joinville (2007), IPPUJ (2016), CAJ (2016) 
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Realizada a distribuição em classes e a sua interpretação, o mapa resultante passa por um 
processo de reclassificação, no qual os intervalos das classes recebem um valor único, que 
varia de 0 a 5, de acordo com a sua interpretação. O resultado obtido é o Índice de 
Infraestrutura Urbana Instalada Simplificado, ilustrado no Mapa 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Intervalo de classes e interpretação do mapa resultante da álgebra dos 
mapas de acessibilidade às redes de abastecimento de água, drenagem pluvial, 

energia elétrica, esgoto sanitário e coleta de lixo 

 

O processo de reclassificação permite alterar o valor de um pixel ou de um grupo de píxels 
agrupados em um intervalo de valores no arquivo raster. A ferramenta adotada nesta 
reclassificação chama-se Reclassify do ArcGIS 10 e os intervalos de valores que sofreram 
alteração foram as classes do mapa resultante. 

Câmara (2002) ressalta que “as técnicas quantitativas de Análise Espacial devem sempre 
estar a serviço do conhecimento de especialistas e nunca ser utilizadas como um fim em si. 
Seu uso consistente requer que duas pré-condições sejam satisfeitas: o domínio dos 
fundamentos teóricos de Geoprocessamento e Estatística Espacial e uma metodologia de 
trabalho sólida, resultado da associação de modelos matemáticos com a interpretação do 
especialista. (CÂMARA, 2002, p. 21) 
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Mapa 5: Índice de Infraestrutura Urbana Instalada Simplificado de Joinville 2016. Fonte Elaborado 

pelos autores, Prefeitura de Joinville (2007), IPPUJ (2016), CAJ (2016) 
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3. A visão Territorial 
 

A opção de trabalhar com o ponto central de cada lote foi para gerar um mapa de 
distribuição de mancha, onde cada área do município recebe diferentes categorias por haver 
instalação pública de rede existente. 

A informação é gerada ao longo de todo o território, por meio de um mapa ordinal-
contínuo-zonal-corocromático. Se fosse usado um mapa ordinal-discreto-pontual a visão 
territorial seria limitada e teria um prazo de análise restrita, uma vez que os lotes vão 
sofrendo alterações parcelares naturalmente a partir da dinâmica do município, o que 
implicaria a alteração do ponto central de cada lote.  

Por meio deste estudo foi possível identificar as áreas que podem ser induzidas ao maior 
adensamento devido à disponibilidade de infraestrutura já existente instalada. 

Este adensamento pode ser realizado via lei de ordenamento do solo, ou através de 
prioridades em zonas previamente consideradas no Plano Diretor, com o objetivo de 
aumentar o adensamento e/ou sua velocidade de implantação com os instrumentos previstos 
na Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), como outorga onerosa. 

Além disso estes dados municipais de Joinville são abertos e disponibilizados ao público, 
permitindo que as concessionárias e prestadores de serviço, tomem conhecimento das 
necessidades de intervenções, melhorando o planejamento da rede urbana municipal. 

Apesar de ter como objetivo principal cumprir com um dos requisitos para identificação 
da área urbana consolidada, os dados cadastrais, a partir de uma visão de multifinalidade, 
também servem para gerar informações para outras áreas do planejamento urbano. 

Nesta pesquisa a visão foi a de buscar informações para a gestão municipal, objetivando 
o adensamento urbano para conter o espraiamento desnecessário, o que oneraria o erário 
público ao demandar novos investimentos em infraestrutura. 

Segundo Rosenfeldt e Loch (2012) uma das demandas do planejamento e da gestão 
pública é a organização e sistematização do acesso às informações territoriais, que possam 
subsidiar o processo de tomada de decisão através da existência de uma cultura cadastral e 
aplicação do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM). 

Não podemos esquecer que a cidade deve ser vista como uma “empresa” cuja missão 
deve ser de “estabelecer normas de ordem pública e interesse social que regulem o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 
como do equilíbrio ambiental” (Lei Federal n. 10.257/2001, Art. 1, parágrafo único). Assim 
como uma empresa deve estar preocupada com o desenvolvimento econômico afim de 
cumprir a sua missão de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana” (BRASIL, 2001) estabelecidas nas legislações federais referente ao 
Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
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4. Conclusão 
 

Nesta pesquisa objetivou-se buscar informações, com os dados disponíveis, que 
aumentassem o adensamento urbano para conter o espraiamento desnecessário, que oneraria 
o erário público ao demandar novos investimentos em infraestrutura.  

O Índice de Infraestrutura Urbana Instalada permite ao Gestor Público, maior controle do 
território e transparência na informação através de método científico para: 

a) Identificação de porções do território que permitam o adensamento urbano, na 
tentativa de controlar o espraiamento da mancha urbanizada. 

b) Permite ao Gestor Municipal planejar os investimentos em infraestrutura, em 
conformidade com as diretrizes do Plano Diretor. 

c) Permite a iniciativa Privada identificar as porções do território que possibilitem 
investimentos imobiliários sem a necessidade de grandes investimentos em 
infraestrutura. 

d) Permite à imobiliárias corrigirem seus preços em função da oferta de 
infraestrutura realmente disponível. 

e) Com o correto controle dos preços, através das informações transparentes e 
disponibilizadas, o gestor municipal consegue controlar os preços abusivos, que 
também provocam o espraiamento da cidade, em função dos altos preços 
praticados pelo mercado. 

f) Possui aplicação em vários municípios que procuram informações sobre a 
disponibilidade de infraestrutura. 

Uma das demandas do planejamento e da gestão pública é a organização e sistematização 
do acesso às informações territoriais. Esta base de dados poderá subsidiar o processo de 
tomada de decisão, através da cultura cadastral, com a aplicação de um Cadastro Técnico 
Multifinalitário (CTM) fortalecendo o entendimento, a multidisciplinariedade e a 
transparência das informações geradas. (ROSENFELDT; LOCH, 2012)  

Portanto, o Plano Diretor não terá sucesso sem um trabalho consistente de implantação 
de uma cultura cadastral e aplicação do Cadastro Técnico Multifinalitário para dar 
acessibilidade, transparência e governança no desenvolvimento e crescimento de médio e 
longo prazo do município. Buscando solucionar seus problemas através da justiça social, do 
desenvolvimento econômico e da mitigação/restauração/proteção do meio ambiente e 
preservação da paisagem cultural. (LOCH, 2005) 

 

5. Recomendações para futuras pesquisas  
 

i. Pesquisar sobre o impacto do Índice de Infraestrutura Urbana Instalada na Planta 
de Valores do Município; 

ii. Pesquisar qual o impacto econômico pelo conhecimento do município em 
relação ao adensamento 

 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Referências 
 
AHVENNIEMI, Hannele; Huovila, Aapo; Pinto-Seppä, Isabel; Airaksinen, Miimu. 
What are the differences between sustainable and smart cities?.  Journal Cities. Volume 
60, Part A. Páginas 234-245. 2017. Disponível < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116302578>. Em 24 out 
2016. 

BRASIL. Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 17 
jun. 2016. 

BRASIL. Ministério das Cidades, Lei Federal nº 10.683/2003. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.683.htm>. Acesso em: 17 jun. 
2016. 

BRASIL. Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal nº 12.587/2012. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016. 

BRASIL. Lei Federal nº 11.977/2009 

BRASIL. Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089/ 2015. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm>. Acesso 
em: 17 jun. 2016. 

CÂMARA, Gilberto (et all). Análise espacial e geoprocessamento. INPE 8556-
PRE/4300. São José dos Campos. 2002. 

FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável: desenho urbano com a natureza. Bookman. 
Porto Alegre. 2013.  

PREFEITURA DE JOINVILLE. Lei Municipal 2.497/1991. 

PREFEITURA DE JOINVILLE. Projeto de Lei Complementar nº 33/2015. 

PREFEITURA DE JOINVILLE. Decreto Municipal nº 26.874/2016. 

PREFEITURA DE JOINVILLE. Restituição aerofotogramétrica de Joinville, escala 1: 
1.000. Joinville. 2007. 

ROSENFELDT, Y.A.Z.; LOCH.C. Necessidade técnica e cartográfica como amparo 
jurídico aos processos de regularização fundiária no Brasil. Sociedade Brasileira de 
Cartografia, Geodésia Fotogrametria e Sensoriamento Remoto  nº 64/2 páginas 213-336. 
Rio de Janeiro. 2012. Disponível em 
<https://www.ufpe.br/cadastrogt/images/pdf/necessidade_tecnica.pdf>. Acesso em 17 
jun. 2016. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE. Perímetro Urbano. IPPUJ. 
Joinville.  2016. 

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE (CAJ). Rede de abastecimento de água. 
Joinville. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.683.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.089-2015?OpenDocument
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/j/joinville/lei-ordinaria/1991/250/2497/lei-ordinaria-n-2497-1991-cria-a-fundacao-instituto-de-pesquisa-e-planejamento-urbano-de-joinville-fundacao-ippuj-e-da-outras-providencias?q=Lei%202.497%2F1.991


  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Parâmetros e requisitos para projeto residencial de habitação compacta 

na Florianópolis insular, SC 

 
 

Parameters and requirements for residential project of compact housing in 
Florianopolis insular, SC 

 
 
Cláudia Vasconcelos, MSc., PósARQ/UFSC 
vasqueiz@gmail.com 

Fernando Barth, Dr., PósARQ/UFSC 
fernando.barth@ufsc.br 
 

 
Resumo 
O crescimento na oferta de habitação compacta com área útil cada vez menor tem ocorrido no 
mercado imobiliário, em particular na Florianópolis Insular. Esta pesquisa analisou a oferta desses 
projetos alternativos, com ambientes reduzidos e concentrados, identificando parâmetros e 
requisitos mínimos que não comprometam o uso desse tipo de moradia. O artigo pretende 
contribuir para a compreensão de limitações e qualidades da habitação compacta em edifício, 
mediante os processos de transformações, adequações e personalizações dessa moradia. A 
organização de seu espaço compacto deve considerar a usabilidade de mobiliário doméstico 
planejado e articulável considerando as limitações dimensionais do projeto residencial. 

 

Palavras-chave: Projeto arquitetônico 1; Habitação compacta 2; edifício 3. 

 

Abstract 

The growth in the supply of compact housing with diminishing floor space has occurred in the real 
estate market, in particular in Florianópolis Insular. This research analyzed the offer of these 
alternative projects, with reduced and concentrated environments, identifying parameters and 
minimum requirements that do not compromise the use of this type of housing. The article intends 
to contribute to the understanding of the limitations and qualities of compact housing in a building, 
through the processes of transformations, adaptations and customizations of this dwelling. The 
organization of its compact space should consider the usability of planned and articulated 
domestic furniture considering the dimensional limitations of the residential project.  

 

Keywords: Architectural project 1; Compact housing 2; Building 3.  
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1. Introdução 
 

Este artigo apresenta parte dos resultados da pesquisa sobre a habitação compacta 
brasileira em edifícios com estudos de caso na área insular de Florianópolis, SC, que 
aborda sobre as configurações e as funções deste tipo de moradia. A habitação compacta 
apresenta diversidade funcional de seus ambientes e mostra-se como alternativa viável para 
a casa própria. Observa-se em muitos casos baixo desempenho de funcionalidade devido à 
dificuldade da sua adaptação aos diferentes perfis dos usuários. O problema deste baixo 
desempenho em geral deve-se aos conflitos na questão da usabilidade, em função da 
diversidade de usos, seja de maneira alternada, temporal ou esporádica destes poucos 
ambientes deste tipo de moradia. A Habitação Compacta (HC) refere-se a uma alternativa 
de moradia em espaços com dimensão reduzida e concentrada, que deve atender condições 
básicas da moradia e proporcionar qualidade e condições adequadas para execução de 
atividades cotidianas. Esta categoria habitacional, por causa da sobreposição das diferentes 
funções apresentam conflitos que exigem soluções melhor detalhadas, considerando 
aspectos e particularidades que as possam tornar mais flexíveis às soluções de projetos no 
que se refere às expectativas e necessidades dos usuários. 

A HC em edifício pode ser caracterizada por unidade residencial com dimensões 
reduzidas quando comparado com os padrões usuais, sendo denominada como apartamento 
compacto. Alguns empreendimentos do mercado habitacional oferecem apartamentos com 
área privativa reduzida oferecendo também espaços de uso coletivo, com a função de 
dispor de serviços, equipamentos e lazer aos moradores dos condomínios verticalizados. 
Este tipo de oferta incrementa a cadeia do setor da construção civil de modo a adequar-se 
às novas demandas do mercado imobiliário. Segundo Morais (2014), o edifício que 
comporta a moradia coletiva promove relações mais complexas daquelas relacionadas com 
as unidades isoladas. A aglomeração de unidades residenciais, organizadas em altura ou 
em blocos, possibilita a redução da área privada da unidade, de modo a ampliar a oferta de 
áreas comuns de lazer e serviços.  

Com a crescente oferta de apartamentos compactos no mercado imobiliário e com a 
diversidade de formação dos núcleos familiares, observa-se a necessidade de prever no 
projeto arquitetônico os diferentes perfis de usuários, especificidades e mudanças dos 
requisitos e de suas exigências. Segundo Palermo (2009), o conceito de mínimo necessário 
foi definido e disseminado pelos integrantes do Movimento Moderno com objetivo de 
racionalizar e reduzir custos. Segundo esta autora, o cortiço foi resultado da especulação 
imobiliária que buscava moradia barata para os trabalhadores, geralmente próxima ao local 
de trabalho. Ou seja, o conceito de habitação mínima está fundamentado em cumprir 
exigências mínimas de requisitos técnicos e equipamentos necessários para seu 
funcionamento foi deturpado pela simples produção em série e a redução indiscriminada da 
dimensão mínima dos espaços, menosprezando as necessidades dos usuários e suas 
aspirações. Assim como, verifica-se que no mercado habitacional muitos dos aspectos 
relacionados à satisfação dos usuários, como por exemplo, suas necessidades e 
expectativas no uso do ambiente construído, são deixadas de lado em prol do 
dimensionamento mínimo extremo, às vezes extrapolando o mínimo exigido nos Código 
de Obras de obras municipais, já consideradas problemáticas para o uso restritivo, quando 
comparadas a literatura específica do tema de dimensionamentos mínimos e qualidade 
habitacional. 
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2. Procedimentos Metodológicos 
 

A partir da revisão de literatura e do levantamento das principais características da HC 
em edifícios, sistematizou-se a pesquisa sobre os principais aspectos de seu desempenho e 
de critérios da funcionalidade arquitetônica. Para esta fase, foram utilizados os seguintes 
meios de suporte: Periódicos Capes, Google Acadêmico e o Arquivo Público, da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU), da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis (PMF). A seleção inicial do material pesquisado foi 
determinada pelo critério de seleção relacionado com o tema da pesquisa. 

A partir de visitas exploratórias foi realizado o levantamento documental que 
possibilitou o conhecimento da dinâmica de oferta pelo mercado imobiliário. A pesquisa 
concentrou-se nos projetos aprovados para nova construção, constantes do Arquivo 
Público da SMDU/PMF. Na amostra dessas novas construções foram excluídos projetos 
para as built e aqueles encaminhados para regularização das construções irregulares e 
clandestinas com atividade residencial, mediante a Lei Complementar 374 
(FLORIANÓPOLIS, 2010). Os filtros na base de dados em Excel foram o período de 2010 
a 2014 e uso do empreendimento, “multifamiliar” e “residencial ou comercial”. Logo após 
descartou-se os projetos localizados na área continental de Florianópolis. Posteriormente 
realizou-se a busca dos projetos aprovados nas caixas do Arquivo Público e por fim 
realizou-se a análise da oferta do mercado, buscando identificar as unidades mais 
representativas de HC para análise de eventuais conflitos de projetos. 

 

3. Conceitos e Práticas da Habitação Compacta em Edifício 
 

A densificação e verticalização das grandes cidades foram consequência do processo de 
acelerado de urbanização, transformando o conceito da casa isolada no lote como 
característica da zona rural e das periferias. Para Zapatel (2013), o crescimento urbano que 
acompanhou o movimento da arquitetura moderna tinha como base a racionalização da 
construção, com a implantação de unidades-tipo em edificação em bloco, que no Brasil 
ocorreram entre os anos 1930 e 1950. 

A moradia mesmo tendo áreas reduzidas deve possuir dimensão adequada, com níveis 
de desempenho satisfatório em relação as suas funções. A célula individual foi uma 
contribuição da arquitetura moderna como questão dos requisitos mínimos da 
funcionalidade. Deste modo, a habitação compacta, influenciada pelo grupo metabolista 
japonês e o manifesto da arquitetura Futurista, incorporou experiências da racionalização 
dos aspectos projetuais e da industrialização da construção dos edifícios. 

Para Jorge (2012), a residência capsula ou a capsula de morar é fundamentada no 
conceito de células habitacionais intercambiáveis, transportáveis e possível de ser 
conectada a megaestrutura de sustentação central. Seu projeto deve ser elaborado a partir 
de requisitos de ergonomia, com tecnologia adequada para suprir as necessidades dos 
moradores. Segundo Brito (2013), a Nakagin Capsule Tower, mostrada na Figura 1, é 
composta por dois núcleos centrais de concreto para suportar suas 140 cápsulas pré-
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fabricadas com função de moradia. A configuração das unidades segue padrões que variam 
na planta baixa, representando um dos poucos exemplares do metabolismo japonês. Cada 
cápsula pré-fabricada possui medida padronizada de 2,50x4,00x2,50m. 

    
Figura 1: Nakagin Capsule Tower do arquiteto Kisho Kurokawa, Tókio, 1972 – a) torre de capsulas 

pré-fabricadas; b) planta baixa do pavimento padrão. 
Fonte: Brito (2013). 

 

Para Oliveira et al (2009), a redução do tamanho médio das moradias dos brasileiros está 
intrinsecamente relacionada à queda da fecundidade e consequente diminuição do tamanho das 
famílias, conforme observado no Gráfico 1. Esse declínio apresenta-se contínuo ao longo do 
período, podendo-se observar  diferentes ritmos de queda de crescimento entre as regiões 
brasileiras. No entanto, essa tendência de diminuição do tamanho das moradias ocorre com níveis 
diferentes e com quedas mais acentuadas nos estados do Norte, que projeta queda de 4,66, em 
1993, para 3,01 moradores, em 2023, e do Nordeste de 4,44, em 1993, para 3,00 moradores em 
2023, sendo que nas outras regiões, o comportamento projetado será de domicílios de tamanho 
médio entre 2,4 e 2,6 pessoas, ou seja, com tamanho médio inferior para comportar entre 2 e 3 
moradores por domicílio. 

 
Gráfico 1: Tamanho médio dos domicílios projetados, por período, segundo as grandes regiões 

brasileiras. 
Fonte: Adaptada de Oliveira et al (2009), com base nas PNADs (IBGE) e projeção populacional 

(CEDEPLAR). 
 

O último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) apontou 
que as residências possuem cada vez menos moradores, mostrando que a média brasileira 
de pessoas por domicílio caiu de 3,8 em 2000 para 3,3 moradores no Censo de 2010, sendo 
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que na região Sul essa média caiu para 3,1, sendo que em Florianópolis a média foi de 2,84 
moradores por domicílio. O censo IBGE (2010), também mostra que cada vez mais 
brasileiros optam por morar sozinho, fazendo com que 73% das residências tenham apenas 
um morador. A diferença conceitual existente entre as terminologias casa, moradia e 
habitação apresenta no cotidiano, equívocos no uso, o que pode dificultar o entendimento 
da revisão de literatura neste artigo. Segundo Constituição Federal de 1988, a habitação 
está incluída, dentre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro e finalmente a moradia 
é compreendida como um direito social. 

Segundo Piccinini (2007), a política de habitação não está dissociada a questões do uso 
da terra, dos transportes, das redes de abastecimento, circulações e infraestrutura, por ser 
um processo que deve constituir de modo progressivo os espaços dos assentamentos. 
Sendo que, para Vasconcelos (2011), as condições que determinaram estas áreas mínimas 
para este tipo de moradia estão relacionadas com a comodidade e praticidade de estar 
localizada próxima ao local do trabalho ou do estudo. Dessa maneira, é determinante a 
mobilidade urbana para o assentamento de moradias, em que se considera o sistema viário 
a infraestrutura do entorno e a proximidade com equipamentos comunitários. 

De acordo com Oliveira et al (2009), a estimativa para 2023 do fluxo de formação de 
domicílios no Brasil, por categorias de tamanho das famílias, prevê o crescimento 
gradativo de domicílios unipessoais e com dois moradores, ultrapassando a frequência de 
domicílios com três ou quatro moradores. Isto é, prevê a diminuição progressiva do 
tamanho dos domicílios em função da queda de fecundidade, que conduz uma redução dos 
domicílios de cindo ou mais moradores. Esse estudo prevê o crescimento da construção de 
domicílios pequenos com um e dois moradores, de modo a superar a construção de 
domicílios médios com três ou quatro moradores, como indicado no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Fluxo de formação de domicílios por categorias de tamanho do domicílio no Brasil. 

Fonte: Adaptada de Oliveira et al (2009), com base nas PNADs de 1992 a 2006 (IBGE). 
 

A oferta de moradias compactas deve romper com paradigmas da habitação 
estereotipada cujo projeto é direcionado a uma família-padrão, considerando a diversidade 
de núcleos familiares cada vez mais distantes da família denominada como convencional. 
Esses novos arranjos familiares, para Castells (2012), demandam novas soluções 
projetuais, que tenham conceitos mais flexíveis e que considerem novos programas de 
unidades habitacionais também não convencionais, por exemplo, lofts, estúdios e plantas 
abertas ou livres. 
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3.1 Compacidade residencial 
 

Para o melhor entendimento do conceito da moradia compacta é necessário o 
entendimento do termo compacto, que segundo Ferreira (2008), deriva do latim compactu, 
que se refere quando as partes componentes de um conjunto estão muito próximas, também 
pode se referir quando os vazios de um volume são reduzidos, aumentando-lhe a 
densidade. A compacidade de um espaço está relacionada com a área de superfície da 
envoltória e de seu respectivo volume. A compacidade pode ser também observada em 
figuras e formas planas, relacionada com o perímetro e com a superfície delimitada. No 
caso de um ambiente pode-se determinar a relação entre as paredes externas, ou sua 
envoltória, e a área construída. 

Dessa maneira, essa alternativa de moradia compacta é aquela onde os ambientes e seus 
elementos constituintes estão próximos, permitindo a redução e a concentração de seus 
ambientes e de seus elementos de conexão, tais como corredores. Ou seja, são casas, 
apartamentos ou unidades residenciais com área úteis reduzidas e concentradas, que os 
tornam visivelmente pequenos ou menores em relação a outros espaços similares voltados 
para o uso residencial. Para Sallowicz (2010), a prioridade da clientela dessa categoria de 
moradia, principalmente o tipo estúdio, é a qualidade da infraestrutura do entorno, dada 
pela boa localização e pelos serviços disponibilizados ao morador. O mercado de 
habitações na capital paulista apresentou em 2005 a oferta de 24% dos imóveis com até 
55m², e em 2010 a oferta passou para 39%. 

Dentre as unidades habitacionais compactas é possível detectar no mercado imobiliário 
o uso de diversas tipologias que se diferenciam das antigas quitinetes. Entre os 
apartamentos compactos destaca-se o tipo estúdio, sem divisórias, ou seja, sem 
compartimentação fixa, de modo a compatibilizar o espaço para moradia e trabalho. Neste 
tipo da habitação, o tamanho do imóvel é uma preocupação secundária do morador. 

 

3.2 A funcionalidade na arquitetura 
 

A reflexão da relação entre forma e função discutida a partir da arquitetura moderna, em 
relação a variável funcionalista, foi fundamentada em princípios do racionalismo de Le 
Corbuisier. Estes princípios buscavam o sentido prático dos espaços com as construções 
simplificadas que eliminavam elementos meramente decorativos. A utilização de janelas 
com grandes dimensões, o uso de terraços em coberturas e a adoção de pilotis no 
pavimento térreo buscavam proporcionar maior flexibilidade no uso dos espaços. Segundo 
Pedro (2008), a funcionalidade é a característica que permite facilidade, confiabilidade e 
eficiência de desenvolvimento das atividades na habitação, sendo proporcionada pelas 
características dos espaços e de seus equipamentos. De outra parte, a multifuncionalidade é 
a integração de diferentes usos e zonas circulação, comum, privativa e depósito, ou seja, é 
a integração de diferentes zonas de usos ou a qualidade de múltiplos usos. Ou seja, a 
concepção de projeto desde o princípio deve ser pensada em metros cúbicos, observando 
conceitos de usabilidade, ergonomia e antropometria. 
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A funcionalidade está relacionada à otimização do espaço a partir de condições ideais 
para o uso, considerando aspectos funcionais, configurações e de circulações. Podendo 
contribuir para minimizar erros projetuais, melhorar o desempenho e reduzir falhas 
operacionais. Esta funcionalidade pode ser classificada quanto ao uso, interacional e 
movimentacional, considerando que uma casa para ser adequada deve oferecer espaço 
suficiente para o morador, como também para todos os seus utensílios que são necessários 
ao desempenho das atividades domésticas, ou seja, em outras palavras, a casa tem que 
funcionar. Os requisitos da funcionalidade, para NBR 15575, devem observar o caráter 
evolutivo das unidades habitacionais com previsão de ampliação, devendo ser fornecido ao 
usuário projeto arquitetônico e complementar acompanhado de manual com instruções de 
uso, operação e manutenção da ampliação da edificação. 

 

3.3 Mercado habitacional em edifício e a HC de Florianópolis insular 
 

As analises das habitações em edifícios são feitas a partir da amostra localizada na parte 
insular de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, no período de 2010 a 2014. A 
área de estudo consta demarcada em cinza, sendo que em cinza escuro constam os distritos 
com maior expressividade de área construída, conforme mostrado na Figura 2. Segundo o 
Censo do IBGE (2010), Florianópolis possui área de unidade territorial de 675,409km², 
apresentando população de 421.24 mil habitantes, com densidade demográfica de 
623,68hab/km² e com 147.486 mil domicílios particulares permanentes. Dentre estes, 
constam 25.525 mil de unidades unipessoais, 4.229 mil unidades com duas ou mais 
pessoas sem parentesco e 117.732 mil unidades com duas ou mais pessoas com parentesco. 

 
Figura 2: Área de Estudo Florianópolis insular identificação dos distritos com maior área construída. 

Fonte: Autores. 
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O levantamento dos dados, no Arquivo Público/SMDU/PMF, mostra que no período 

analisado de 2010 a 2014, o ano de 2011 apresenta maior crescimento de projetos 
aprovados, com 25% do total, seguido do ano de 2012 com 24%. O setor da edificação 
verticalizada de uso residencial multifamiliar mostrou uma leve queda no ano de 2013 
apresentando 22% do total, sendo observado uma oferta relativamente baixa nos anos de 
2010 e 2014, com respectivamente 16% e 13% do total dos empreendimentos, como 
mostrado no Gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Projeto aprovados de edifícios residenciais na Florianópolis insular, 2010 a 2014. 

Fonte: Autores com base de dados SMDU/PMF. 
 

Em 2010, os bairros com maior número de construções de empreendimento 
multifamiliares foram Ingleses do Rio Vermelho, Campeche e Ingleses. Em 2011 
destacaram-se os bairros Ingleses do Rio Vermelho, Campeche e Jurerê. No ano de 2012 
observou-se maior crescimento nos bairros Canasvieiras, Campeche e Ingleses do Rio 
Vermelho. Em 2013 os bairros com maior crescimento foram respectivamente Campeche, 
Canasvieiras e Ingleses do Rio Vermelho. Posteriormente em 2014, registrou-se o maior 
crescimento nos bairros de Canasvieiras, Ingleses do Rio Vermelho e com o mesmo 
número de empreendimentos os bairros Campeche e Centro. Nesse mesmo período, 
observam-se os bairros com maior crescimento de área construída, sendo eles: Campeche 
com 17%, Ingleses do Rio Vermelho com 10%, Centro com 9%, seguido por Itacorubi e 
Outros que se trata da reunião de bairros que atingiram menos que 2% do total, ambos com 
8%, como mostrado no Gráfico 4. 

   
Gráfico 4: Distribuição de área construída em edifícios residenciais, por bairro, na Florianópolis 

insular, no período de 2010 a 2014. 
Fonte: Autores com base de dados SMDU/PMF. 
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No período analisado a oferta de unidades por categorias na Florianópolis insular pode 
ser observado no Gráfico 5, em que se verificar a predominância de maior oferta de 
unidades habitacionais com dois e três dormitórios, com queda na curva da oferta 
sinalizando eventual crise econômica. Pode-se observar no referido período uma redução 
das áreas dos apartamentos e o crescimento na oferta das unidades residenciais integradas. 

 
Gráfico 5: Fluxo de oferta de unidades por categoria de tamanho na Florianópolis insular, no período 

de 2010 a 2014. 
Fonte: Autores com base de dados SMDU/PMF. 

 

A oferta de apartamentos integrados tem-se mantido crescente, tendo ultrapassado o 
número de unidades com um dormitório em 2014. Sendo que, tanto os integrados quantos 
os apartamentos com um dormitório têm mantido o crescimento de oferta, diferentemente 
dos apartamentos com quatro dormitórios que tem apresentado redução na oferta. As 
unidades de HC constituem-se predominantemente por unidade residencial integrada e 
aquela com um dormitório. Em ambas as categorias observa-se uma tendência de 
progressivo crescimento no mercado habitacional. Apesar de existir um predomínio de 
oferta de unidades-tipo com dois dormitórios, ainda assim percebe-se a redução 
progressiva desta oferta a partir de 2013. As unidades com três dormitórios apresentam a 
tendência da redução progressiva na oferta. A partir de 2013 não se detectou a oferta de 
unidades de quatro dormitórios na base de dados. Esses dados mostram que apesar do 
crescimento na oferta de HC não tenha superado a oferta das unidades de dois dormitórios, 
essa categoria avança progressivamente no mercado habitacional na área analisada. 

 

3.4 Requisitos mínimos para construção residencial em Florianópolis 
 

A Lei Complementar 60 (2000), que institui o Código de obras de Florianópolis, define 
como “habitação multifamiliar” aquela edificação para uso residencial, utilizada para 
moradia em unidades residenciais autônomas, também denominadas de apartamentos. No 
caso da edificação de uso multifamiliar considera-se que o número de usuários deva ser 
calculado em função de sua área e uso de 15m²/pessoa. A edificação é considerada 
multifamiliar quando comporta a partir de duas ou mais unidades residenciais, sendo 
classificada em permanente ou transitória. Essa Legislação Municipal determina que a 
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unidade habitacional não deva ter área útil inferior a 27m². Na Tabela 1 pode-se observar o 
dimensionamento mínimo exigido por ambientes, com a ressalva quando a unidade-padrão 
residencial for constituída por dormitório único a medida mínima de área útil exigida passa 
a ser de 11m². No entanto, observa-se que as categorias de unidades de 3 dormitórios, de 2 
dormitórios e a integrada apresentam suas respectivas taxas de ocupação habitacional 
abaixo do recomendado, o equivalente a 9,6m²/pessoa, 10,25m²/pessoa de 13,50m²/pessoa. 
Sendo que, somente a categoria residencial de 1 dormitório atende a taxa de ocupação 
recomendada, apresentando o equivalente a 16m²/pessoa. 

Ambiente Pé-direito mínimo (m) Diâmetro mínimo (m) Área mínima (m²) 
Sala/Dormitório 2,60 2,60 18,00 
Sala de estar 2,60 2,60 12,00 
1º Dormitório ou único 2,60 2,60 11,00 
2º Dormitório 2,60 2,60 9,00 
Demais dormitórios 2,60 2,60 7,00 
Banheiro 2,40 1,25 3,00 
Cozinha 2,40 1,40 4,00 
Área de Serviço 2,40 1,40 2,00 

Total UR-integrada 27,00 
Total UR-1 dormitório 32,00 

Total UR-2 dormitórios 41,00 
Total UR-3 dormitórios 48,00 

Tabela 1: Recomendação de área útil mínima por ambiente no Código de Obra de 2000. 
Fonte: Lei Complementar 60 PMF. 

 

Segundo a Lei 482 (2014), revogada em 09/12/2015, que instituiu o plano diretor de 
urbanismo de Florianópolis, o uso residencial multifamiliar pode ser constituído por mais 
de três unidades habitacionais autônomas por lote em condomínio, com critérios e 
parâmetros que garantam o conforto de moradia nesses residenciais. Esses conjuntos 
habitacionais são constituídos de uso do solo na forma de parcelamento, amembramento, 
desmembramento ou condomínios. Sendo que, a Lei Complementar 374, de 08/01/2010, 
que dispõe sobre procedimentos para a regularização de construções irregulares, 
clandestinas e aquelas consideradas não adequadas, até a data de 31/12/2008, observando 
os critérios de atividade residencial, por exemplo, desacordo com parâmetros normativos, 
projeto adverso daquele aprovado pelo órgão público municipal responsável, atividade 
diferente da originalmente legalizada, ou simplesmente para fins de habite-se. Assim, 
compreende-se a dificuldade no controle da aprovação de projetos tendo em vista a 
garantia do cumprimento à exigência do dimensionamento mínimo estipulado por 
ambientes. No mercado habitacional observam-se dispositivos legais que tornam possíveis 
manobras articuladas para dispor de oferta com unidades-padrão com dimensionamento 
inferior ao permitido. 

 

4. Resultado e Discussão 
 

No período analisado observa-se a regularidade do crescimento na oferta de edifícios de 
uso residencial com média altura, de quatro a nove pavimentos, principalmente nos anos 
entre 2010 a 2013, atingindo respectivamente o equivalente a 75%, 73% e 74% e 85% do 
total anual. Em 2010 apresenta-se uma oferta mínima de apenas 5% de prédios de baixa 
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altura, com dois a três pavimentos. Em 2011 ocorreu a queda de 3% na oferta de 
empreendimentos de alta altura, faixa com dez e mais pavimentos, atingindo o equivalente 
a 16% do total anual, assim como o crescimento de 6% na oferta de prédios de baixa 
altura, com dois a três pavimentos, que se manteve regular no ano subsequente. Em 2012 
verifica-se uma nova queda de 2% na oferta dos empreendimentos de alta altura, com o 
equivalente a 14%. Em 2013 observa-se na oferta das categorias de baixa e alta altura a 
queda respectivamente de 5% e 6%, considerando a oferta de 7% e 8% do total anual. Em 
2014 observa-se o crescimento na oferta de prédios baixa e alta altura, respectivamente de 
5% e 18%, observando a oferta anual equivalente a 12% e 26%. Dessa maneira, pode-se 
observar que a predominância e a regularidade na oferta de edifícios com média altura, 
faixa de quatro a seis pavimentos, assim como a regularidade de oferta mínima de edifícios 
com mais de quinze pavimentos, como pode ser observado no Gráfico 6. 

 
Gráfico 6: Oferta anual de habitação multifamiliar verticalizada por pavimentos na Florianópolis 

insular, no período de 2010 a 2014. 
Fonte: Autores com base de dados SMDU/PMF. 

 

A NBR 15575 também apresenta medidas mínimas por ambientes, assim como leis 
municipais específicas que norteiam a regularização das construções. Para a pesquisa além 
de questões normatizadas também se consideram os padrões de conforto ergonômico e 
usabilidade, de acordo com a literatura científica da área de conhecimento. A HC por 
comportar um número reduzido de ambientes, ou compartimentos, apresenta restrição na 
polivalência de usos alternativos, dispondo de poucos e limitados espaços neutros, que 
poderiam melhorar a adaptação destes poucos ambientes as necessidades e especificidades 
dos diferentes perfis de usuários. Dessa maneira, o múltiplo uso dos espaços pode ser 
viabilizado mediante mobiliário com multifuncionalidade ou com o uso alternado do 
espaço mediante a atribuição de diferentes funções. 

O uso de equipamentos ou elementos móveis, dobráveis e articulados também 
possibilita o melhor aproveitamento de espaços com tamanho visivelmente menor que 
aqueles convencionais, com tamanho dimensionado atendendo os requisitos mínimos 
normatizados, ou que o senso comum consegue distinguir como padrão de normalidade 
quando comparados aos demais do mercado habitacional. O uso otimizado do espaço pode 
ser viabilizado quando se extrapola a função elementar atribuída seja ao mobiliário, ao 
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equipamento ou ao ambiente em si. A conversão ou a variação de uso deve agregar 
funções, de modo a adaptar os ambientes para o atendimento das necessidades do usuário. 
Entretanto, apesar da compacidade das habitações compactas deve ser considerado como 
medida mínima-padrão 60cm para a circulação nos espaços social, íntimo, de serviço e de 
higiene. Sendo que, para o setor cozinha deve-se adotar 90cm, por se tratar de ambiente 
que exige maior segurança na área de uso do fogão. Tendo em vista que o usuário optou 
por moradia com espaço reduzido quando comparado com a residência convencional, 
torna-se imprescindível que apropriação desse lugar seja norteada por prioridades e 
escolhas racionais na definição de seus mobiliários e equipamentos. 

 

4.1 Compacidade residencial 
 

A compacidade da unidade residencial exige uma modificação na relação usual do 
usuário com a moradia, que considere o pleno funcionamento dos espaços e sua adequação 
ao modo de vida dos usuários. Desde os princípios da arquitetura moderna observam-se 
soluções de moradias compactas, cujos espaços apresentam área útil reduzida e com 
concentração de funções. No mercado imobiliário é notável a elevação do preço dos 
imóveis e dos terrenos em áreas urbanas centrais. Busca-se assim reduzir o custo da área 
construída e adequar a habitação ao orçamento familiar. 

Na amostra analisada pode-se observar um crescimento na oferta das habitações 
compactas no mercado habitacional regularizado de Florianópolis insular. A redução da 
área construída é compensada por soluções que dispõem de espaços de serviços e uso 
coletivo no empreendimento, como por exemplo, lavanderia compartilhada, depósito 
vinculado à vaga de garagem para guardar o que não cabe no apartamento. Este tipo de 
habitação costuma apresentar poucos ambientes com múltiplos usos, que exigem 
mobiliário híbrido com atributos retráteis para possibilidade do deslocamento ou do 
recolhimento em momentos que não são utilizados. 

 

4.2 Funcionalidade arquitetônica 
 

A funcionalidade arquitetônica nas habitações compactas deve ser requisito conceitual 
para melhorar o desempenho mediante os critérios da multifuncionalidade, da 
antropometria, assim como dos requisitos estabelecidos por normas técnicas vigentes. A 
redução de seus espaços pode conduzir a um baixo desempenho funcional, devido a 
conflitos de uso e com sobreposição de funções incompatíveis. Na sala estar/jantar dos 
apartamentos de um dormitório, além das funções previstas, foi observado o uso como 
segundo dormitório, servindo esporadicamente aos hóspedes ou visitantes. Na área de 
serviço, em geral com dimensões bastante reduzidas, observou-se uma concentração de 
atividades não compatíveis com o espaço físico. Na amostra observou-se a predominância 
de banheiros únicos nas moradias compactas. Este setor de higiene requer o atributo de 
privacidade, que se mostra difícil atender diferentes usuários de maneira simultânea seria 
importante a previsão do uso compartilhado, mediante o zoneamento para atender o 
atributo de privacidade para ambos. 
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Nos apartamentos compactos da amostra percebeu-se que a compartimentação dos 
ambientes indiscriminados realizados com paredes fixas, permanentes ou estruturais, 
dificulta os requisitos da multifuncionalidade dos ambientes. O uso de painéis ou 
elementos móveis poderia possibilitar maior integração do dormitório ao setor social, 
estar/jantar, de modo a ampliar os espaços dos apartamentos com dormitório único, 
extrapolando o seu uso original e passando a assumir outras funções da moradia dada sua 
temporalidade. 

 

5. Considerações Finais 
 

Os levantamentos realizados neste estudo apresentam a habitação compacta como 
aquela constituída por poucos ambientes com dimensões reduzidas e concentradas, em 
geral dimensionados para atender as dimensões mínimas. Por meio desta pesquisa foi 
possível identificar parâmetros e requisitos relacionados ao desempenho de funcionalidade 
da habitação que apresentam baixo nível de adaptação para múltiplos usos. O perfil do 
usuário e a crise econômica tem sido predominantes em alavancar a demanda e a oferta 
dessa categoria de moradia. A localização privilegiada, com proximidade ao trabalho ou 
estudo, equipamentos comunitários, centros comerciais e malha viária que favoreça o 
usuário a suas relações pessoais e com a cidade, também possibilita a redução ou 
facilitação dos deslocamentos, indicando que a mobilidade urbana seja um fator 
determinante para quem opta pela HC. 

O apartamento compacto é uma categoria de moradia com tamanho dimensional 
reduzido e concentrado, que se apresenta como uma alternativa economicamente viável, 
considerando o estilo de vida do usuário, mercado habitacional, crise econômica, valor 
elevado do imóvel e da terra, assim como se apresenta como tendência de mercado, de tipo 
de unidade residencial que atrai público diversificado, dos mais jovens aos aposentados 
que queiram maior praticidade e simplificação das atividades domésticas do núcleo 
familiar, que progressivamente apresenta-se com o tamanho cada vez menor não só em 
Florianópolis que possui a menor média de habitante por domicílio, como em nível de 
Brasil. 
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Resumo 
A sustentabilidade pode ser avaliada em diferentes dimensões, como a social, ambiental e 
econômica. Apesar da importância do tema sustentabilidade, muitas empresas de construção ainda 
não adotaram tais práticas pela busca de soluções para os problemas gerados por suas atividades. 
Atualmente, a tecnologia BIM tem sido difundida no setor como uma das maiores inovações no 
processo que abrange o ciclo de vida de edificações. O objetivo deste artigo é conhecer a 
contribuição da tecnologia BIM para avaliação da sustentabilidade econômica de edificações. A 
metodologia MASP-HIS de autoria da pesquisadora Carvalho (2009) será utilizada para determinar 
quais são os parâmetros que devem ser avaliados na sustentabilidade econômica das edificações. 
Pretende-se levantar e apresentar bibliografias que comprovem a contribuição das ferramentas BIM 
para a sustentabilidade econômica, conforme definições propostas pela metodologia MASP-HIS. 
Este conhecimento é importante porque aborda o uso do BIM para obter edificações mais 
sustentáveis, e busca atender expectativas atuais do mercado da construção. 

Palavras-chave: Sustentabilidade econômica; BIM; Construção civil. 

 

Abstract 

Sustainability in construction can be evaluated in different aspects, such as social, environmental 
and economic. Despite the importance of sustainability, many construction companies have not 
adopted practices to solve the problems generated by their activities. Actually, BIM technology has 
been widespread in the companies of the sector as one of the biggest innovations in the life cycle of 
a building. The objective of this paper is to know the contribution of the BIM technology to 
evaluate the economic sustainability of buildings. The MASP-HIS methodology authored by 
researcher Carvalho (2009) will be used to determine which parameters should be evaluated in the 
economic sustainability of buildings. It is intended to present bibliographies that collaborate with 
information that allows evaluating the economic sustainability of an enterprise using BIM tools, 
according to MASP-HIS methodology. This knowledge is important because shows how the BIM 
implementation can help to obtain more sustainable buildings, as well as expect the construction 
market. 

 

Keywords: Economic sustainability; BIM; Civil Construction  
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1. Introdução 
Atualmente existe a preocupação pela elaboração de construções sustentáveis, que 

causem menor impacto ao meio ambiente e que contribuam para um futuro mais 
equilibrado para o planeta. O setor da construção civil, tanto brasileiro como mundial, 
encaram este desafio pela busca de construções mais sustentáveis através da minimização 
dos impactos ambientais, do uso racional dos recursos naturais, da redução de entulho e 
das emissões de CO2, do incentivo aos programas educacionais para a mão de obra, entre 
outros. (MARCOS, 2015;  VIANA, 2013) 

Apesar da importância do tema sustentabilidade, muitas empresas de construção ainda 
não adotaram tais práticas pela busca de soluções para os problemas sociais, ambientais e 
econômicos gerados por suas atividades. Alguns motivos que justificam este fato são a 
falta de dados e de quantificação dos benefícios da atividade, e também a resistência 
cultural do setor às mudanças. Este conservadorismo do setor, apontado por alguns autores, 
dificulta a inserção de inovações tecnológicas, o que mantém o setor em atraso em relação 
aos demais setores econômicos do mercado. (MARCOS, 2015;  VIANA, 2013) 

Avaliar a sustentabilidade do edifício implica na análise de muitas variáveis que 
requerem tempo do processo de desenvolvimento do produto e atuação de múltiplos 
profissionais. Com o uso do processo BIM, “Building Information Modelling”, ou em 
português “Modelagem da Informação da Construção”, é possível obter uma avaliação 
consistente, fidedigna e que permite a decisão em tempo hábil, preferencialmente na etapa 
de projeto. (EASTMAN et al., 2014) 

BIM é uma inovação no setor da engenharia, arquitetura e construção. Com o BIM todo 
o ciclo de vida dos empreendimentos passará por mudanças em seus processos. Essas 
mudanças nos processos incluem etapas desde a concepção, a elaboração e o detalhamento 
dos projetos das diversas disciplinas envolvidas (arquitetônicos e complementares), o 
planejamento e o orçamento da obra, a execução da obra e a ocupação, considerando a 
manutenção, a operação e, por fim a demolição desta edificação. (MANZIONE, 2013) 

Existem diversos softwares ou plataformas tecnológicas que auxiliam no 
desenvolvimento do processo BIM e que permitirão a criação de um modelo 3D 
paramétrico. Este modelo, representado em três dimensões, é uma construção virtual do 
empreendimento e contém diversas informações incorporadas a ele, e será aplicado às 
diferentes disciplinas envolvidas no processo de projeto. (KASSEM; AMORIM, 2015) 

Como exemplo de informações dos modelos, podem-se citar os materiais que serão 
utilizados na obra, a extração das quantidades de cada um destes materiais, a 
compatibilização de projetos (hidráulico, elétrico, arquitetônico, estrutural...) e a solução 
de conflitos existentes neste modelo unificado, entre outras. (EASTMAN et al., 2014) 

Com o modelo BIM unificado surgem alguns benefícios. Um deles é a integração dos 
diversos profissionais em trabalhos colaborativos, já que o mesmo modelo será utilizado 
por todos os profissionais envolvidos no processo. A modelagem BIM mostra-se como um 
processo que auxiliará nos trabalhos relativos às edificações e promete trazer mudanças 
significativas ao processo e aos profissionais envolvidos. (MANZIONE, 2013) 

Tendo em vista as preocupações com o desenvolvimento de construções sustentáveis 
e que busquem minimizar os impactos causados pelas atividades da construção civil, o uso 
de tecnologia BIM ganha força como uma possível solução para a questão. Além disso, 
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esta inovação na construção melhora a perspectiva de um futuro melhor e mais equilibrado 
para o planeta. Para Marcos (2015) é através de nova tecnologia que será possível obter a 
racionalização dos processos e atender às expectativas do mercado da construção. 

 

2. A sustentabilidade e suas dimensões 
A sustentabilidade pode ser definida pela busca por um meio ambiente mais equilibrado 

e justo para o planeta, e caracteriza-se em diferentes dimensões ou aspectos, que quando 
somados resultam no desenvolvimento sustentável. O Relatório de Brundtland, publicado 
em 1987, descreve que o desenvolvimento sustentável é aquele que garante que atenderá 
“as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
atenderem também às suas...”. (BRUNDTLAND et al., 1987) 

Carvalho (2009) define desenvolvimento sustentável como aquele que se preocupa com 
o uso racional dos recursos naturais e que abrange a questão sociocultural, política, estética 
e outras. A autora mostra que a integração e dependência entre as dimensões da 
sustentabilidade é que originam a construção sustentável, conforme apresentado na figura 
1, na qual divide a sustentabilidade em 3 grupos: econômica, ambiental e sociocultural. 
 

 
Figura 1: Elos da construção sustentável. Fonte: Adaptado de Carvalho (2009) 

 

Librelotto (2005) também considera três principais dimensões da sustentabilidade: a 
social, a econômica e a ambiental. A autora define a dimensão social como a que envolve 
responsabilidade social e gestão das pessoas, a dimensão ambiental como a que se 
preocupa com a preservação dos ecossistemas e a redução de impactos ao meio ambiente, e 
a dimensão econômica que garante o retorno financeiro dos investimentos aos 
proprietários, comunidade e outros envolvidos no processo. 

Carvalho (2009) menciona que a maneira como se constrói, se projeta e se opera uma 
edificação influencia no uso dos recursos naturais e na saúde da população, e por isso a 
autora justifica a importância de obter um desenvolvimento sustentável para o setor da 
construção. Para John (2006) apud Carvalho (2009) a inovação tecnológica e o uso de 
novas tecnologias, tanto em sala de aula como na vida profissional, deve reinventar a 
sustentabilidade e facilitar a busca pelas certificações dos produtos.  
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3. A sustentabilidade e o desenvolvimento de projetos de construção  
 

Melhado, Uechi e De Paula (2013) mencionam que a cada dia crescem as demandas em 
termos de melhorar o desempenho das edificações no setor da construção brasileira. Pode-
se citar a demanda pelo cumprimento da Norma de Desempenho e a crescente busca por 
edificações mais sustentáveis, principalmente em seu aspecto ambiental e na busca de selos 
referentes às certificações ambientais. 

A preocupação com a sustentabilidade tem crescido amplamente na indústria da 
construção, baseada nos conceitos de projetos que consideram fatores sociais, econômicos 
e ambientais nas suas estratégias. O impacto dos custos resultantes de projetos de 
edificações sustentáveis é um dos recursos que os projetistas deveriam considerar quando 
estão projetando um novo empreendimento. (ALSAYYAR; JRADE, 2015) 

Na fase de projeto, Carvalho (2009) menciona que deve-se escolher o processo 
construtivo que gera menores impactos, e que este é o momento decisivo para buscar os 
princípios da sustentabilidade para a futura edificação. Além disso, Carvalho (2009) 
complementa dizendo que o processo de projeto é complexo e possui deficiências, que 
devem ser sanadas através da busca por maior integração entre as disciplinas envolvidas, 
entre as equipes de profissionais, e a busca pela melhoria na gestão como um todo. 

Para Azevedo (2009) uma grande contribuição para atingir as demandas de mercado é o 
uso de BIM em todo o ciclo de vida de um empreendimento. Assim, é possível “controlar 
melhor os prazos de execução e os custos”, bem como questões relacionadas à 
sustentabilidade. Melhado, Uechi e De Paula (2013) também descrevem que o uso de BIM 
no processo de projeto pode ser considerado uma demanda de mercado e uma possível 
solução para cumprir com as novas exigências. 

 

4. Procedimentos metodológicos 
Esta pesquisa ocorre por meio de revisão bibliográfica do tema. Definido o tema do 

artigo, procedeu-se o levantamento bibliográfico de estudos publicados em artigos e outros 
trabalhos acadêmicos, tais como dissertações e teses, nos quais foi possível compreender o 
estado da arte da adoção do BIM e sua contribuição para as construções sustentáveis. Com 
base no material coletado, redigiu-se este artigo. 

A metodologia MASP-HIS de autoria da Carvalho (2009) foi escolhida para apresentar 
a definição dos aspectos que caracterizam o tema: a sustentabilidade econômica de uma 
edificação. A partir da definição desses aspectos, procurou-se em outras bibliografias 
experiências que pudessem caracterizar o uso de BIM voltado para os aspectos definidos 
na metodologia de Carvalho, e com isso foi possível avaliar a contribuição do BIM para a 
sustentabilidade econômica de edificações. 

 

5. Definição da sustentabilidade econômica de uma edificação 
Librelotto (2005) define dimensão econômica como aquela que “associa a estrutura–

conduta–desempenho a garantia de retorno dos investimentos aos intervenientes do 
processo (proprietários, clientes, funcionários e comunidade em geral)”. Já os indicadores 
de sustentabilidade do IBGE consideram a dimensão econômica da sustentabilidade nos 
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aspectos relacionados ao uso de recursos naturais, à questão da geração de resíduos, ao uso 
de energia e ao desempenho econômico do país. Esta dimensão avalia a eficiência dos 
processos produtivos e o consumo de recursos. (IBGE, 2015) 

Em relação à dimensão econômica da sustentabilidade, Carvalho (2009) desenvolveu 
uma metodologia para avaliação da sustentabilidade de habitações de interesse social e 
aborda aspectos econômicos nesta metodologia, que foi chamada de MASP-HIS. Ela 
quantifica a sustentabilidade econômica na metodologia da pesquisa e considera como 
fatores para avaliação sustentável do pilar econômico o fortalecimento da economia, a 
viabilidade econômica, o custo de construção/manutenção/operação e os critérios 
econômicos para empresas de projetos, conforme apresentado na figura 2. 
 

 
Figura 2 - Aspectos econômicos da sustentabilidade. Fonte: Adaptado de Carvalho (2009) 

 

Em relação ao fortalecimento da economia local, a autora considera positivo o uso de 
materiais locais, a existência de infraestrutura básica no local e a geração de emprego e 
renda. Para a viabilidade econômica, a autora considera favorável o custo acessível com a 
realidade local, a existência de retorno do investimento, a inexistência de custos com 
implantação de infraestrutura, a consideração no orçamento de ampliações nas 
infraestruturas existentes e a existência de subsídios fiscais para os que adotarem medidas 
sustentáveis. (CARVALHO, 2009) 

Sobre o custo de construção, operação e manutenção, Carvalho expõe que a existência 
de soluções que diminuam o custo de construção/manutenção/operação e a economia de 
água e energia são pontos positivos para a sustentabilidade econômica. Em relação aos 
critérios econômicos para empresa de projeto, a autora considera favorável a existência de 
ações sustentáveis internas à empresa, tais como a economia de água e energia, a 
reciclagem, políticas de critérios sustentáveis nas compras e verbas destinadas à melhoria 
do desempenho sustentável da empresa e dos trabalhadores (CARVALHO, 2009). Todos 
os aspectos abordados por Carvalho contribuem para a avaliação da sustentabilidade 
econômica e ajudam a quantifica-la e mensurá-la em uma edificação. 
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6. Resultados e discussões 
Segundo Carvalho (2009), existem quatro subcategorias que caracterizam a avaliação 

econômica da sustentabilidade para uma edificação. Estas subcategorias são: 
fortalecimento da economia local, a viabilidade econômica, o custo de construção, de 
operação e de manutenção de uma determinada edificação e os critérios econômicos para 
empresa de projeto. Para cada subcategoria, realizou-se uma busca em bibliografias para 
identificar a existência de experiências e estudos relativos ao BIM que possam contribuir 
com o resultado almejado da sustentabilidade econômica de um empreendimento. Foram 
encontrados alguns trabalhos que relatam o uso de ferramentas BIM para tal finalidade. 
Algumas destas ferramentas estão apresentadas na figura 3 e abrangem todo o ciclo de vida 
das edificações. 

A principal contribuição do BIM, seguindo os aspectos propostos pela metodologia 
MASP-HIS da Carvalho, está na obtenção de informações para a viabilidade econômica e 
para os custos de construção/manutenção/operação de uma edificação. Esta contribuição 
do BIM para a sustentabilidade econômica inicia com os estudos de viabilidade técnica, 
através do uso de softwares como o DProfiler e o Trelligence Affinity que trazem o custo 
estimado de uma obra em etapas prévias do projeto, permitindo analisar a viabilidade 
econômica para executar determinado empreendimento.  

Verificou-se que a adoção do BIM traz grande contribuição em relação aos custos de 
construção de uma edificação. Uma delas é através do uso de ferramentas de modelagem 
3D, nas quais pode-se extrair quantidades diretamente dos modelos. Isso pode ser feito em 
softwares como o Revit, o ArchiCAD, o Vectorworks, o AECOSim Architecture ou 
Sketchup Pro, por exemplo (WITICOVSKI, 2011). As quantidades são acuradas e referem-
se às informações dos materiais incorporados no modelo e que serão usados na construção 
da edificação. Outra contribuição das ferramentas BIM para a construção de uma 
edificação é o uso de softwares específicos para orçamentação e planejamento de obras, 
como o software VICO Office, o Autodesk Quantity Takeoff, Primus Software e o Allplan, 
que conectam etapas importantes da gestão da edificação com os projetos em BIM. 
(BARISON, 2015;  SAKAMORI, 2015) 

Além desses, existem outros softwares BIM que merecem destaque para a construção de 
uma edificação. Esses softwares são voltados para a detecção de conflitos existentes entre 
os modelos de diferentes disciplinas, como as possíveis interferências entre arquitetura, 
estrutura e instalações. Softwares como Solibri Model Checker e Tekla BIM Sight 
contribuem para evitar que conflitos entre esses projetos passem despercebidos, e que as 
interferências sejam resolvidas antes de serem executadas na obra, reduzindo assim os 
gastos com retrabalhos, perdas de tempo, de material, de mão de obra e a possível geração 
de resíduos. (BARISON, 2015;  MANZIONE, 2013) 

No caso da manutenção e operação de uma edificação, os softwares YouBIM, Allplan 
Allfa e o Planon, permitem o controle pós-obra do empreendimento, através de cadastro 
prévio de equipamentos e demais itens desejados, e da realização do controle de datas 
importantes e períodos determinados de manutenção/troca, do controle das quantidades de 
cada equipamento/item e outras funcionalidades que são integradas aos modelos BIM. 
(YOUBIM, (20--?)) 
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Figura 3 – Variedade de softwares BIM que contribuem com a sustentabilidade econômica de 

edificações. Fonte: elaboração própria 

 

6.1 Viabilidade econômica com software BIM 
As ferramentas BIM para estudo de viabilidade visam à estimativa inicial de custos e ao 

planejamento inicial de empreendimentos que estão na fase de concepção ou de estudo de 
viabilidade. Como resultados, as ferramentas auxiliam na tomada de decisão nas etapas 
iniciais de projeto, trazendo a estimativa preliminar de custos para execução da obra e a 
possibilidade de estudos de massa para decisão da forma arquitetônica. (BARISON, 2015) 

Uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília abordou formas de lançamento da 
arquitetura pensando no custo de uma edificação e utilizou o software DProfiler para obter 
os resultados. Após o desenvolvimento dos modelos propostos na pesquisa, comprovou-se 
que é possível determinar uma forma arquitetônica aliada a um estudo preliminar de 
custos, que neste caso foi possível com o auxílio do software DProfiler (GARCIA, 2014). 

Garcia (2014, p.184), descreve ainda que “fica ressaltada também a utilidade de se 
pensar no custo antes de partir para os devaneios da forma quando se pensa em 
sustentabilidade”, mostrando que a sustentabilidade em seu pilar econômico é importante 
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para a tomada de decisão formal assertiva e pela busca da construção sustentável. A figura 
4 mostra o desenvolvimento da forma arquitetônica da pesquisa deste autor, que iniciou 
com um formato de prisma retangular, cujo custo preliminar aproximado estava orçado em 
R$105.000,00 e chegou a um formato que contém intersecções e ajustes nos volumes da 
forma arquitetônica, com um custo preliminar de R$ 208.510,65. 

 
Figura 4 – Processo de modificação da forma arquitetônica no DProfiler para obtenção do custo 

preliminar.  Fonte: Garcia, 2014 
 

6.2 Custos de Construção usando ferramentas BIM 
Em relação aos custos de construção, as ferramentas BIM contribuem desde a extração 

de quantidades até a execução do orçamento executivo. Os softwares BIM 3D, usados para 
modelagem dos projetos, a exemplo do ArchiCAD/Graphisoft(GRAPHISOFT), 
AECOSim/Bentley Systems, Vectorworks/Nemetschek e Revit/Autodesk, permitem a 
extração automática e praticamente imediata de quantitativos diretamente do modelo 3D. 
(BARISON, 2015;  SAKAMORI, 2015) 

O Revit é o software BIM 3D mais conhecido mundialmente. Pode ter interfaces para 
trabalhar com projetos de arquitetura (3D - Revit Architecture), estruturas (3D - Revit 
Structure) e instalações (3D - Revit MEP), além de permitir a extração das quantidades 
diretamente do modelo, conforme figura 5. (FERNANDES, 2014;  MATTANA; 
LIBRELOTTO, 2016) 

 
Figura 5 – Modelagem 3D no Revit Architecture 2015 (Student) e quantidades extraídas do modelo.  

Fonte: elaboração própria 
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É importante considerar aqui duas questões a respeito da extração de quantidade a partir 

dos modelos 3D: a primeira é que o nível de detalhamento do modelo será essencial para a 
extração precisa e confiável das quantidades necessárias para um orçamento, e a segunda é 
que a qualidade do modelo também é de extrema importância para a obtenção dos valores 
das quantidades. (MANZIONE, 2013;  MELHADO, S.; PINTO, 2015) 

Por isso, antes de extrair as quantidades de um modelo 3D, é essencial utilizar softwares 
BIM para checagem de conflitos e incompatibilidades entre os modelos de diferentes 
disciplinas. Estas ferramentas, a exemplo do Solibri Model Checker, do Tekla BIM Sight e 
do Navisworks, possibilitam a modelagem com mais qualidade e mais próxima da 
realidade, e consequentemente, a extração de quantidades dos modelos mais acuradas. 
(MANZIONE, 2013) 

O Tekla BIM Sight (figura 6) é um visualizador gratuito desenvolvido pela empresa 
Trimble e foi utilizado para checagem de conflitos do modelo estudado por Mattana e 
Librelotto  (2016). É fácil de usar e permite a compatibilização e checagem da geometria 
do modelo BIM, para identificação de conflitos entre diferentes disciplinas de projetos. 

 

 
Figura 6 – Tekla BIM Sight para checagem de conflitos do modelo 3D.  Fonte: elaboração própria 
 

Em relação ao orçamento com uso de softwares BIM, denominado de BIM 5D, existem 
outras ferramentas que são específicas para este uso, tais como o VICO Office, a Autodesk 
QTO e o Allplan BCM. Através destas ferramentas é possível desenvolver um orçamento 
executivo integrado com um modelo desenvolvido em ferramentas BIM 3D. O modelo 
desenvolvido para o estudo de Mattana e Librelotto  (2016) foi utilizado para 
experimentação da ferramenta VICO Office, conforme figura 7.  

O Vico Office trabalha com BIM 4D e 5D, ou seja, com a gestão da construção nos 
parâmetros de planejamento e orçamento de obras. Com o Vico é possível estimar os 
custos, levantar quantidades do projeto e utilizar a linha de balanço para planejamento. 
Esta ferramenta é destinada à gestão de construção. (FERNANDES, 2014). 
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Figura 7 – VICO Office para elaboração de BIM 5D.  Fonte: elaboração própria 

 
6.3 Custos de Manutenção e Operação através do uso de BIM 

As ferramentas BIM podem ser utilizadas também para a gestão da operação e 
manutenção de um empreendimento. Softwares como o YouBIM (ENGworks – figura 8) 
estão sendo usados com esta finalidade. Esta ferramenta oferece um banco de dados 
integrado que pode ser acessado na nuvem e contêm diversas informações sobre o edifício 
destinadas à manutenção predial, inclusive informações sobre manutenção rotineira de 
equipamentos. (YOUBIM, (20--?)) 

 

 
Figura 8 – YouBIM para manutenção e operação.  Fonte: YouBIM ((20--?)) 

 
Considerações Finais 

Os resultados deste artigo demonstram que as ferramentas BIM possibilitam atingir a 
sustentabilidade econômica de uma edificação de forma parcial, tomando como referência 
os parâmetros definidos pela Carvalho (2009) na metodologia MASP-HIS e que definem a 
sustentabilidade econômica.  A principal contribuição do BIM está na obtenção de 
informações para a viabilidade econômica e para os custos de 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

construção/manutenção/operação de uma edificação. Já para o “fortalecimento da 
economia local” e para os “critérios econômicos para empresa de projeto”, a tecnologia 
BIM não apresenta contribuição direta, ou seja, até o momento não foram localizadas 
ferramentas que auxiliem na obtenção destas informações específicas, cabendo às 
empresas de projetos pela opção de outras estratégias que não remetem ao uso de 
tecnologia BIM. 
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Resumo 
O MODELO ESA foi desenvolvido originalmente para avaliação do posicionamento de empresas 
atuantes na indústria da construção civil quanto à sustentabilidade, no setor de edificações, segundo 
a caracterização da estrutura do mercado, conduta adotada frente às adversidades e oportunidades 
mercadológicas; assim como, do desempenho obtido segundo a tríade ESA – Econômico, Social e 
Ambiental. Este artigo traz a adaptação do Modelo ESA para avaliar a sustentabilidade da 
edificação inserida no contexto urbano. A região para coleta de dados foi Florianópolis, sendo a 
validação do Modelo ESA – Edifício, efetuada segundo uma inter-relação tridimensional, frente às 
três dimensões da sustentabilidade para um estudo de caso em edificação no Bairro do Itacorubi. 
Como resultado obteve-se um método para avaliação da sustentabilidade de edificações, 
considerando a estrutura urbana onde está ou será inserido o edifício, as estratégias/condutas 
utilizadas ao longo do ciclo de vida do produto e do desempenho obtido frente às dimensões 
econômica, social e ambiental. Os dados coletados em Florianópolis serviram para avaliar através 
das relações entre os três pilares (econômico, social e ambiental) o produto edifício considerando o 
seu ciclo de vida de uma forma dinâmica. 

Palavras-chave: Edificações; Modelo ESA; Sustentabilidade; Urbano. 

Abstract 

The ESA MODEL was developed to evaluate sustainability in the construction industry - building 
sector, according to the characterization of the market structure, conduct adopted and market 
opportunities; as well as the performance achieved according to ESA dimensions - Economic, 
Social and Environmental. This article proposes the adaptation of the ESA Model to evaluate the 
sustainability of buildings inserted in the urban context. The ESA Model for Buildings was applied 
in Florianópolis, for a case study in the Itacorubi neighborhood. As a result it was obtained, a 
method for evaluating the sustainability of buildings, considering the urban structure, the 
strategies / behaviors used throughout the life cycle of the product and the performance in relation 
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to the economic, social and environmental dimensions. This application in Florianópolis served to 
evaluate the relationship between the three dimensions (Economic, Social and Environmental) in 
the building product considering its life cycle in a dynamic way. 

Keywords: Buildings ;ESA Model; Sustainability; Urban 

1. Introdução 

1.1 Contextualização 

A maioria dos autores que analisam a competitividade de uma empresa, a consideram 
principalmente quanto a critérios econômicos, ao analisar a estrutura de mercado, a 
conduta (estratégias) e o desempenho empresarial. Mesmo aqueles que consideram outros 
aspectos, como segurança, por exemplo, observam mais os seus impactos quanto à redução 
de custos, em decorrência de acidentes ou redução do desperdício, diminuição do 
retrabalho, entre outros, sempre com enfoque econômico. Os aspectos da qualidade, no 
âmbito social e ambiental, em geral, são desconsiderados, principalmente no que tange aos 
fatores externos à organização. (SCHERER; ROSS , 1990; FPNQ, 2002; BUZZELL; 
GALE, 1994; GARVIN, 1988; MONTGOMERY; PORTER, 1991, entre outros). 

A mesma análise pode ser realizada no que tange ao âmbito do desenvolvimento e 
produção de edificações. Existe uma grande quantidade de selos e certificações que tentam 
avaliar ou reconhecer a sustentabilidade do edifício. Grande parte delas realiza esta 
avaliação sem considerar o contexto urbano de inserção da edificação. Da mesma maneira, 
muitas desconsideram as três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e 
ambiental. 

Sendo a construção civil um dos setores que mais contribui para a formação do PIB 
nacional, de forma direta e indireta (impacto econômico), acumula também o papel de 
nortear as políticas públicas para redução do déficit habitacional (impacto social) e é 
elemento decisivo na preservação do meio ambiente (impacto ambiental). Dado o 
percentual de resíduos depositados em aterros municipais, incluindo até as questões de 
deficiência de saneamento e ocupação irregular de áreas verdes, a construção civil é um 
setor industrial impactante na sustentabilidade global. (LIBRELOTTO e outros, 2012) 

Para avaliar a sustentabilidade (e aqui se fala em níveis, pois a sustentabilidade plena é 
utópica) é necessário saber o que medir e como medir. A definição do que medir passa pelo 
estabelecimento do conceito do que são um edifício sustentável e uma cidade sustentável. 
Já o como medir sugere a adoção de indicadores. 

"As medições são essenciais. Se você não pode medir algo, não será capaz de controlá-
lo. Se não puder controlá-lo, não poderá gerenciá-lo. Se não puder gerenciá-lo, não poderá 
melhorá-lo. Sem melhorias, todo resultado será uma surpresa. As medições são o ponto de 
partida para as melhorias, porque lhe possibilitam entender onde você se encontra e fixa 
metas que o ajudem a chegar onde desejar" (HARRINGTON e HARRINGTON, 1997, p. 
429). 
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A medição do desempenho na construção civil oferece a possibilidade, se usada como 
forma de assegurar a melhoria contínua, de alterar a realidade do setor e do ambiente 
urbano, servindo como um instrumento para gerir a cidade. 

Com o intuito de avaliar sustentabilidade em empresas da construção civil, em 2005, 
foi criado o MODELO ESA (LIBRELOTTO, 2005 e LIBRELOTTO, 2008). O mesmo 
modelo, na forma do MODELO ESA MOD (FERROLI; LIBRELOTTO, 2012), foi 
adaptado para avaliar a sustentabilidade dos materiais empregados em produtos. Este 
artigo trata da adaptação do Modelo ESA para avaliar a sustentabilidade do edifício 
inserido no ambiente urbano, por convenção, o MODELO ESA Edifício. 

1.2 Problemática 

A expansão urbana deve prever o menor impacto aos recursos naturais, sendo esta uma 
premissa básica para o desenvolvimento urbano sustentável. Devido à abrangência do tema 
que relaciona a gestão urbana e a discussão atual sobre sustentabilidade, é necessário 
delimitar os aspectos a serem tratados e priorizar variáveis que contribuam com as análises 
desenvolvidas. A inserção urbana da edificação, a partir do recorte regional, exige a 
participação de uma complexa gama de sujeitos a serem considerados, pois quanto menor a 
escala, maior a quantidade de detalhes a serem apreendidos na investigação para 
elucidação das hipóteses e compreensão do objeto de estudo. 

O cenário urbano real da maioria dos grandes centros é de exclusão social, exploração 
e ocupação descontrolada do território. O saneamento básico é insuficiente e em regiões 
litorâneas ou ribeirinhas onde o lençol freático é alto, a contaminação da água pelo uso de 
sumidouros torna-se preocupante.  A gestão pública ineficiente inviabiliza o planejamento 
e a preservação dos recursos naturais existentes, às vezes não obedecendo a uma ordem de 
prioridades necessárias do espaço, mas, sim a interesses particulares. 

Outros serviços como manutenção de vias e passeios, dimensionamento de vias, 
capacidade de tráfego, coleta de resíduos, abastecimento de água potável são precários em 
muitos bairros de grandes centros urbanos e surpreendentemente, de pequenos também. 

A falta de rede pública de energia ou uma capacidade de fornecimento de energia 
inferior à demanda, pavimentação nas vias, transporte coletivo, passeios públicos, 
arborização, sinalização viária e de identificação e equipamentos públicos comprometem 
ainda mais a qualidade do espaço. A acessibilidade nas áreas urbanas é insuficiente, sem a 
previsão de equipamentos para vencer os desníveis de planos. A falta de drenagem e de 
mecanismos que aumentem a permeabilidade do solo e realizem a retenção das águas 
pluviais nas bacias possibilitam inundações ocasionando perdas e prejuízos às edificações. 

Percebe-se ainda a carência de espaços e equipamentos de lazer no meio urbano, de 
forma a atender os usuários, impedindo as relações de convívio além do espaço da própria 
casa ou família. 

Os mecanismos de inserção urbana do edifício devem ainda prever a diferença cultural 
entre os segmentos sociais. Cada qual deve estar adequado a sua realidade e cotidiano, 
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suprindo as deficiências de formação, quando necessário ou identificando hábitos da 
população. Deve integrar e suprir deficiências detectadas na comunidade. Assim, o edifício 
passa a ser uma agente redutor das desigualdades e promotor do desenvolvimento das 
comunidades numa parceria entre iniciativas público/privadas. 

Para assegurar a sustentabilidade do ambiente urbano, não interessa apenas a tipologia 
do edifício, seu sistema construtivo e tecnologias incorporadas. Interessa também a relação 
dos mesmos com os espaços públicos e de uso coletivo, da composição do cenário da vida 
coletiva, dos espaços de circulação e de vivência, da riqueza e pluralidade dos espaços 
urbanos, que deve ser também, um espaço para confronto de interesses que conduz a 
evolução, no paradoxo dos direitos do indivíduo e da coletividade. 

Então, percebe-se que selos e certificações de reconhecimento ambiental ou de 
sustentabilidade podem destacar alguns aspectos do todo, mas é necessário um instrumento 
que ajude a gerir a qualidade dos espaços públicos em conjunto com as estratégias 
adotadas no edifício e o desempenho por elas obtido. Mais do que coleções de tecnologias 
limpas, o edifício sustentável deve pensar na estratégia tecnológica certa para suprir e 
sustentar as necessidades daquele contexto. 

Pensando desta forma percebe-se que o edifício isolado não pode ser sustentável. 
Assim também não será a cidade sem o edifício certo. Mais do que tudo, não há receita. 
Apenas existe a melhor solução para aquele contexto, que deve ser sempre fruto de 
planejamento. 

Muitas questões nortearam a pesquisa ora apresentada para avaliar a sustentabilidade 
do edifício: 

- de que maneira a edificação pode contribuir com a sustentabilidade da cidade? 
Pode o edifício isoladamente e considerado sustentável contribuir com a qualidade do 
espaço urbano? 

Este artigo apresenta um modelo para avaliar a sustentabilidade das edificações, nas 
dimensões econômica, social e ambiental (ESA) considerando sua inserção no ambiente 
urbano, tendo como base o MODELO ESA (LIBRELOTTO, 2005). Para tanto, a partir da 
proposição do Modelo, realizou estudo de caso em Bairro na cidade de Florianópolis como 
forma de validação preliminar. 

2. Concepção do Modelo ESA Edifício 

2.1 O conceito 

O que é uma cidade sustentável? O que é uma cidade verde? De acordo com Birch e 
Wachter (2008) uma cidade verde é em primeiro lugar, um ideal a ser atingido por algum 
espaço urbano no mundo, mas certamente realizável no século 21. Na sua mais perfeita 
forma, uma cidade verde é isenta de emissões de carbono e completamente sustentável. É 
um lugar saudável que tem água e ar puros, ruas e parques agradáveis. É resiliente frente à 
ocorrência de desastres naturais e ao risco de doenças infecciosas. Seus moradores são 
fortes, possuem hábitos comportamentais verdes como o uso de transporte público, 
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reciclam seu resíduo, praticam a conservação no uso de água e usufruem de energia 
oriunda de fontes renováveis. 

Os autores incluem, nas cidades verdes, uma distinção entre os espaços existentes e os 
espaços a serem construídos no futuro. Os primeiros devem se adaptar e mitigar as 
condições ambientais desfavoráveis enquanto os últimos podem criar novas abordagens. 
Ambas devem beneficiar-se do ambiente natural (sol, terra, vegetação para sustentar as 
atividades humanas) deixando a menor pegada possível. (BIRCH; WACHTER, 2008) 

A avaliação de uma cidade verde pode ser realizada de diversas formas, a partir de 
rankings projetados para marketing ou mesmo para chamar a atenção popular. Em geral 
estão pautados em indicadores relacionados à saúde pública, ecologia, planejamento de 
cidades e economia. 

Algumas formas de medir a sustentabilidade em ambientes urbanos são: National 
Geografic Green Guide, Earth Day Network e SustainLane Surveys. Como indicadores, 
para avaliar o verde do ambiente urbano (denominam greener cities), consideram a 
preservação do ambiente natural, consumo de produtos regionais, energia elétrica de fontes 
eólicas ou hidrelétricas, incentivo a produção de produtos orgânicos locais,  manutenção de 
instituição de ensino e pesquisa ambiental, incentivo ao uso de embalagens reutilizáveis 
nos restaurantes e fast foods, fornecimento de refeições sem carne nos estabelecimentos da 
região, parques, atividades (trilhas) que permitem um maior contato com a natureza, 
solução dos problemas de trânsito nos centros urbanos por meio de transportes alternativos 
e descentralização das atividades. (BIRCH; WACHTER, 2008) 

Aponta-se como fatores relevantes para a sustentabilidade urbana a compacidade das 
cidades, o uso de sistemas de transportes multimodais e dos espaços abertos, praticam a 
conservação de energia, presença de cinturões verdes como elementos de contenção dos 
grandes centros, uso integrado do solo nos planos diretores permitindo o desenvolvimento 
de um mix de atividades, aumento da densidade urbana, duplicação e melhoria dos espaços 
abertos, revitalização de espaços industriais, melhor resposta a equação trabalho/casa, 
estabelecimento de códigos que assegurem a construção de habitações dentro de padrões 
mínimos (LEED, Áqua, ...) e estratégias projetuais que utilizem-se de  componentes 
naturais e construídos que respondam às questões bioclimáticas regionais. (BIRCH; 
WACHTER, 2008; LIBRELOTTO, 2005) 

Assim para definir o que é uma cidade sustentável, é necessário definir o que seria um 
plano de sustentabilidade regional. E este plano regional não pode se concretizar sem a 
construção ou edifício sustentável. 

O que é um edifício sustentável? Pode-se dizer que várias tentativas de definição já 
foram realizadas, mas sobretudo a premissa mínima é o equilíbrio entre as dimensões 
econômica, social e ambiental (a tríade ESA). O iiSBE Portugal e a Agenda  21 para a 
Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento do CIB (Conselho Internacional 
da Construção) definem como objetivos da construção sustentável  a economia de energia 
e água; a garantia da salubridade dos edifícios; a maximização da durabilidade dos 
edifícios; o planejamento da conservação e a manutenção dos edifícios; o uso de materiais 
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eco-eficientes; o emprego de baixa massa de construção; uma menor produção de resíduos; 
custos de ciclo de vida menos elevados do que a construção convencional e condições 
dignas de higiene e segurança nos trabalhos de construção.  A figura 1 esquematiza o 
conceito. 

!  

Figura 1: Construção Sustentável. Fonte: iiSBE Portugal (International Initiative 
for a Sustainable Built Environment – Portugal (2011). 

Seguindo este conceito, selos e certificações estabelecem indicadores para avaliar o 
edifício sustentável. Alguns de forma mais abrangente, contemplando muitos aspectos da 
sustentabilidade e outros menos. De uma forma resumida, agrupando-se os principais 
selos, certificados e métodos de avaliação (LEED, SUSTENTAX, ASUS, STAR, MASP-
HIS, GB Tool), estabelece-se o que se espera da edificação sustentável num consenso entre 
as diferentes visões que deram origem a construção das propostas de avaliação. (SILVA, 
2007; CARVALHO, 2009, ASUS, 2016)  

2.2 O Modelo ESA Edifício 

O Modelo ESA Edifício, derivado do Modelo ESA (LIBRELOTTO, 2005), 
desenvolvido para avaliar a sustentabilidade de empresas construtoras, que por sua vez 
pautou-se no esboço do Modelo ECP-T (ABREU, 2001) desenvolvido de maneira 
genérica, propõe a avaliação da estrutura urbana (que deve ser realizada sempre que 
mudem as condições estruturais do local de implementação do edifício através da 
incidência dos Choques), condutas (as estratégias implementadas na edificação 
representadas basicamente pelos indicadores identificados nos selos, certificações e 
modelos de avaliação da sustentabilidade no edifício) e o desempenho (representado pelo 
resultado obtido com a implementação da estratégia. 

Para a avaliação da sustentabilidade da edificação foi necessário realizar a adaptação 
do MODELO ESA original e estabelecer alguns limites para avaliação de forma a 
possibilitar a sua mensuração.  

É importante ressaltar que o MODELO ESA Edifício é dinâmico, ou seja, permite a 
gestão da sustentabilidade. Por exemplo, a avaliação do nível de sustentabilidade da 
edificação poderá ser realizada em diversos estágios. Em um primeiro momento, para 
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análise da viabilidade do empreendimento, ou já no projeto e mesmo com a edificação já 
implementada. Por isso, a avaliação possui dinamicidade e permite gerir o 
desenvolvimento do bairro, acompanhar a implementação de estratégias na edificação ou  
comparar o desempenho real versus planejado em projeto. 

A figura 2 esquematiza a proposição do Modelo ESA Edifício. Assumindo alguns 
indicadores previamente estabelecidos para a estrutura urbana como existência de áreas de 
lazer, condições da iluminação pública e passeios, mobilidade no bairro, disponibilidade de 
energia elétrica e água, pode-se na análise da viabilidade do empreendimento, verificar a 
capacidade existente da estrutura local em atender mais unidades consumidoras, mais 
veículos circulando no bairro, as condições de comércio para atender a novos moradores. 
Estes dados servirão de norte para implementação de melhorias no bairro ou mesmo na 
definição das estratégias (condutas) a empregar no edifício. Um local onde há falta de água 
constante, é um indicativo para maximizar a rede pública, caso ocorra um acordo com o 
poder público. Caso não, a edificação deverá tentar de todas as formas utilizar estratégias 
para gestão da água (reaproveitamento da água da chuva, opções de tratamento de água, 
criação de bacias de retenção ou lagos, uso de dispositivos economizadores). Desta 
maneira pode-se priorizar as estratégias mais necessárias que supram deficiências locais ou 
que gerem maior impacto na comunidade, evitando-se as coleções tecnológicas ou os kits 
sustentabilidade (equivocadamente, quando existe menção há uma edificação sustentável, 
automaticamente pensa-se em introduzir o mesmo conjunto de tecnologias – telhado 
jardim, reaproveitamento da água da chuva, painéis fotovoltaicos).  

Claro que se possível, pelo menos teoricamente, quanto mais condutas forem 
implementadas no edifício, mais o planeta lucra. Entretanto deve-se acompanhar o 
desempenho das estratégias implementadas e verificar o equilíbrio com as questões 
econômicas (custo inicial, custo das manutenções, disponibilidade de fornecedores da 
tecnologia na região, condições dos moradores de gerirem aquela tecnologia de forma 
correta). Isto servirá como garantia para eficácia das tecnologias implementadas. 

Uma vez avaliada a estrutura urbana do local de implementação do edifício, novas 
avaliações só serão realizadas quando incidirem choques (mudanças que podem alterar as 
condições do Bairro).  Pode-se interpretar a construção da edificação como um agente 
causador de mudanças tendo em vista que deve melhorar as condições do bairro, com 
oferta de serviços para a comunidade, área de lazer de uso coletivo, hortas comunitárias ou 
mesmo fornecendo energia limpa excedente autogerada. 

Uma das grandes questões que as pesquisas ainda devem responder trata da eficácia 
das tecnologias implementadas. Muitas tecnologias eficientes, quando empregadas nos 
edifícios acabam sendo ineficazes. Isto prejudica tanto a assimilação e difusão da 
tecnologia, quanto os consumidores que fizeram o investimento sem o retorno esperado e 
ferem a imagem de projetistas e consultores que a recomendaram. Muitos  são os casos de 
empreendimentos certificados (ou seja, que empregaram um conjunto de estratégias para 
obterem uma pontuação e receberam os créditos) mas que acabam por não obter o 
desempenho esperado. Alguns destes casos geraram processos judiciais difundidos na 
mídia. 
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Com a edificação já implementada, pode-se monitorar o desempenho. Assim, 
estratégias/condutas empregadas para eficiência energética devem reverter em economia 
do consumo de energia. Neste caso, pode-se comparar os benchmarks ou resultados das 
simulações planejadas com o efetivamente conquistado. A mesma relação pode-se 
estabelecer entre emprego de materiais isolantes térmicos com a temperatura interna dos 
ambientes. A ventilação natural com a salubridade e temperatura internas e assim por 
diante. 

!  

Figura 2: Esquema geral – Modelo ESA edifícios. Fonte: Adaptada de Librelotto 
(2005). 

Na figura 2 percebem-se os indicadores integrantes do modelo ESA Edifício que são: 
os choques incidentes sobre o edifício, oriundos do ambiente urbano (impactos), a 
estrutura urbana, a conduta das construtoras e projetistas, traduzidos no projeto, construção 
e manutenção da edificação (itens de verificação) e o desempenho final obtido (itens de 
controle). As entradas referem-se a condições preexistentes e as saídas reportam resultados 
obtidos. Ainda pode-se realizar verificações durante o processo que se constituem itens de 
verificação, a exemplo de horas de treinamento, índices de produtividade, etc. As 
verificações podem ocorrer e ser mensuradas por dados de atributo ou dados em escala de 
mensuração (estes últimos mais difíceis e demorados de se obter). 

A figura 3 desdobra os indicadores selecionados para comporem a avaliação da 
estrutura urbana, que deve propiciar condições de desenvolvimento econômico, promover 
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a equidade social e a proteção do meio ambiente.  Tal desdobramento resultou em 
indicadores de lazer, educação, comércio, saúde, segurança local, mobilidade, 
infraestrutura básica,  

!  

Figura 3 - Categorias de Análise da Estrutura Urbana. Fonte: Elaborada pelos 
autores. 

Os indicadores propostos para avaliação da estrutura urbana foram estabelecidos 
considerando os requisitos de aptidão do local de implementação do edifício, avaliados 
numa escala de fraco, intermediário e forte (Quadro 1).  Como referencial para a avaliação 
dos indicadores, foi necessário estabelecer critérios de enquadramento. Por exemplo, para 
o indicador que avalia a existências de locais para a prática de atividades de lazer 
esportivas, definiu-se com base nas indicações do Selo Azul, uma distância média de 2,5 
km. Obviamente, estas inferências necessitarão sempre de uma análise criteriosa, 
considerando o contexto urbano do local.  Para Florianópolis, a distância estabelecida pode 
ser praticada. Entretanto, para cidades menores, talvez seja exagerada. 

Lazer Centro de convivência (locais que promovam atividades culturais), Quadra 
poliesportiva, Parque.

Educação Escola, Creche, Universidade.

Comercio Supermercado (mercado - obrigatório), Feira Livre (obrigatório), Padaria, Bar/
restaurante, Agência bancária, Hotéis (Mercure Hotel, Residencial Dona Francisca, San 
George Park Hotel), Posto de correios.

Saúde Posto de saúde, Hospital, Farmácia.

Segurança N° crimes, Assaltos, Policiamento, Iluminação (Pública), IDH (Renda).

Mobilidade Pavimentação, Calçadas, Ciclovia/alternativas, Sistema viário, Corredor de ônibus 
(uma linha de transporte público regular, com pelo menos uma parada acessível por rota de 
pedestres de, no máximo, um quilômetro de extensão), Transporte público.

E s t r u t u r a 
Básica

Energia (Oferta), Saneamento, Rede de esgoto (com tratamento no próprio 
empreendimento ou em ETE da região), Àgua (rede de abastecimento de água potável), 
Drenagem, Coleta de lixo, Áreas reservadas.

ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017. 



  

!  
  

Quadro 1: Indicadores propostos para avaliação da estrutura urbana. 

A figura 4 apresenta o desdobramento das condutas extraídas dos modelos, selos e 
certificações de reconhecimento da sustentabilidade que devem ser verificadas no projeto 
da edificação ou na edificação já construída. A principal fonte foi o Modelo MASP-HIS, de 
Carvalho (2009). Quando a verificação é realizada no projeto, baseia-se numa relação de 
intenções, que não necessariamente serão concretizadas. 

!  

Figura 4: Categorias de condutas/estratégias Extraídas de MASP-HIS (Carvalho, 
2009). Fonte adaptada: Carvalho (2009), Librelotto (2005). 

Os indicadores das condutas consistem na simples verificação da adoção ou não das 
estratégias. Cada uma das categorias de conduta possuem desdobramentos, na forma de 
questões.  Por exemplo, a categoria Uso do Solo desdobra-se em 28 questões conforme 
proposto por Carvalho (2009). 

Figura 5 ilustra este desdobramento para a categoria mencionada. As demais categorias 
possuem, cada qual, seus desdobramentos, por exemplo, o consumo de água (17 questões), 
consumo de energia (7 questões), e assim por diante. 

População Renda, Densidade, Associações, Locais de trabalho, Educação Ambiental, Políticas 
Públicas, Acessibilidade (à habitação), Edifícios residênciais uni/multi-familiar.
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Na proposição de Carvalho (2009), para sua integração ao Modelo ESA Edifício, criou-
se uma escala de avaliação do projeto, conforme seu grau de aptidão para atender a 
estratégia avaliada. Logo, na figura 5, percebe-se que o projeto exemplificado, possui forte 
aptidão para atender a questão A1.1 e uma aptidão fraca para a questão A1.2. 

!  

Figura 5: Questões para a categoria uso do solo. Fonte adaptada: Carvalho 
(2009). 

Por fim, as condutas devem culminar com um desempenho compatível com sua 
adoção. Assim, o emprego de estratégias para conforto térmico devem ter como resultados 
temperaturas internas agradáveis aos usuários. O desempenho pode ser mensurado pelo 
uso de termômetros dentro das unidades habitacionais ou por instrumentos de avaliação 
pós-ocupação, pela simples satisfação do usuário com a temperatura interna. Neste último 
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caso, a avaliação pode variar pois o que pode ser satisfatório para um pode não o ser para 
outra pessoa. O conforto térmico também terá relação com o consumo de energia. A figura 
6 esquematiza a avaliação do desempenho alcançado pela edificação. Avaliação do 
desempenho para o caso estudado do bairro do Itacorubi, foi realizada com visita ao 
edifício e aplicação de questionário, realizado no google docs com os moradores da 
edificação. 

!  

Figura 6: Categorias de condutas/estratégias Extraídas de MASP-HIS (Carvalho, 
2009). Fonte adaptada: Carvalho (2009), Librelotto (2005). 
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Após avaliação da estrutura urbana, das condutas empregadas no edifício e do 
desempenho, elaborou-se uma proposição de avaliação conforme  ilustrado na figura 7.

!  

Figura 7: Posicionamento quanto a Sustentabilidade na Edificação. Fonte 
adaptada: Librelotto (2005). 

A avaliação realizada para o Bairro do Itacorubi, em Florianópolis, serviu para 
validação da adaptação do método e resultou que quanto à estrutura urbana, o Bairro do 
Itacorubi apresenta uma aptidão intermediária (de 33% a 66%) para sustentabilidade, 
alcançando 62% dos indicadores estabelecidos para avaliação da estrutura (situando-se na 
Faixa B da figura 7). Quanto às condutas/estratégias adotadas na edificação, alcançou um 
resultado de aproximadamente 43% dos indicadores estabelecidos. Desta forma também 
com uma avaliação intermediária, podendo ter uma classificação B-, B ou B+, dependendo 
do desempenho alcançado.  

O desempenho alcançado, avaliado de forma qualitativa pelo usuário – entrevista, com 
o profissional que participou do projeto e da construção do edifício e por visitas a 
edificação (não foi possível através de medições com instrumentos neste momento) 
alcançou uma avaliação de 1,24 (considerando uma nota máxima de 3 pontos para 
avaliações excelentes).   

Assim o Bairro Itacorubi obteve um nível de sustentabilidade B, indicando que está em 
desenvolvimento. Através do acompanhamento dos indicadores estabelecidos pode-se 
intervir no Bairro e no edifício afim de melhorar características negativas ou inexistentes. 

3. Considerações Finais 
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Desta forma para avaliar a sustentabilidade da edificação, através do Modelo ESA, 
deve-se analisar a estrutura do local onde edifício será, ou está sendo construído. A 
avaliação do local será realizada sempre que houver um choque (mudança que afeta as 
condições do Bairro). Avalia-se o projeto ou as estratégias implementadas no edifício. 
Posteriormente avalia-se o desempenho obtido. Somente desta forma, pode-se dizer se a 
edificação é sustentável, ou melhor, qual o nível de sustentabilidade atingido pela 
edificação e esse nível de sustentabilidade dependerá das condições do local onde foi 
edificada. A figura 7 demonstra a relação entre a avaliação nas três dimensões (Econômica, 
Social e Ambiental) e os três eixos (estrutura, conduta e desempenho).  

A classificação proposta na figura 7 não pode ser pragmática. Uma proposição 
interessante seria alterar a posição dos eixos avaliativos da estrutura, conduta e 
desempenho para o centro do cubo de inter-relação, identificando uma zona neutra e 
locando ponto negativos à esquerda e positivos à direita. Entretanto o valor do 
posicionamento está na melhoria contínua, ou seja, é possível monitorar a melhoria do 
desempenho mediante a inserção de novas condutas no edifício, intervenções no Bairro ou 
mesmo para identificar quais ações de manutenção são eficazes.  

A aplicação do Modelo ESA mostrou-se trabalhosa e exaustiva, mas sua 
informatização e estabelecimento de uma banco de dados, pode simplificar muito a 
avaliação. Os resultados detalhados do estudo de caso serão alvo de publicação específica 
e podem também ser consultados no Relatório da Pesquisa (SANOM; FIGUEIREDO; 
LIBRELOTTO, 2016). 

Outras melhorias podem ser introduzidas no Modelo, como o uso de indicadores de 
qualidade urbana já estabelecidos para avaliação da estrutura urbana. Por exemplo, pode-se 
sugerir o uso Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU), já aplicado em vários 
municípios do estado de Minas Gerais. 
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Resumo 

O setor da construção civil possui alto consumo de materiais e geração de resíduos e, 
consequentemente, impacta o ambiente. A partir desse contexto, o trabalho apresenta a reutilização 
de containers como residência. Essa tecnologia ainda é pouco utilizada no Brasil pela necessidade de 
mão de obra especializada, mas, seu uso está se expandindo. Permite o feitio de uma obra mais rápida, 
limpa e menos impactante que o método convencional. Esses aspectos vão ao encontro aos da 
tecnologia da Modelagem da Informação da Construção ou Building Information Modeling - BIM. 
A partir desses conceitos buscou-se desenvolver uma forma de modelar a edificação de containers 
através do processo BIM. Foram trabalhados os elementos e partes do container, de forma a permitir 
a modelagem da edificação, assim como, elementos construtivos adicionais que 
permitiram a projetação para esse tipo de construção. A modelagem da edificação com uso de 
containers inclui informações de especificação da modelagem em seus elementos. Algumas 
dificuldades no processo foram encontradas e as soluções adotadas são apresentadas no corpo do 
artigo. Faltam componentes específicos para esse sistema e existe a necessidade de expansão de 
pesquisas nessa área uma vez que nem todos os sistemas e tecnologias construtivas são contemplados 
no BIM. 

 

Palavras-chave: Containers; Modelagem; Reaproveitamento; BIM 
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Abstract 

The construction sector has high material consumption and waste generation and consequently 
impacts the environment. From this context, the paper presents the reuse of containers as a residence. 
This technology is not widely used in Brazil by the need for skilled labor, but its use is expanding. It 
allows a faster, cleaner and less impacted work if compared to the conventional method. These 
aspects are according to technology Building Information Modeling - BIM. From these concepts, we 
sought to develop a way to model the building of containers through the BIM process. Elements and 
parts of the container has worked, in order to allow modeling of the building, as well as additional 
elements that allowed make project for this type of construction. The modeling of container's building 
includes modeling specification information into its elements. Some difficulties 
were encountered  in the process and the solutions adopted are presented in the paper. There are 
not enough specific components and a need expanding research exists in this area, because not all 
construction systems and technologies are contemplated into BIM.  

 

Keywords: Containers; Modeling; Reuse; BIM 
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1. Introdução 
 

O setor da construção civil consome matéria prima em abundância, além de gerar grande 
quantidade de resíduos, o qual interfere diretamente no ambiente. Impactos ambientais de 
edificações ao longo do seu ciclo de vida são reconhecidos como um sério problema para a 
indústria da construção (POLSTER et al, 1996).  

Na atualidade, a busca pela sustentabilidade na construção civil está crescendo em função 
das necessidades ambientais, porém, a mesma é restrita pela capacitação de mão-de-obra no 
Brasil. Por isso, o crescimento dessa visão não cresce significativamente se comparado a 
outros países (CORBAS, 2011).  

Em busca de reduzir os impactos no meio ambiente, é necessário desenvolver projetos e 
novas tecnologias que utilizem materiais ambientalmente corretos, ou seja, que visam 
minimizar os resíduos. Uma solução para reduzir essa quantidade de resíduos da construção 
é a utilização de containers como peça estrutural da residência. Esses containers também 
prejudicam o ambiente, pois, os mesmos são utilizados para o transporte de cargas e, após 
um período de aproximadamente dez anos, devem ser renovados e, então, são descartados 
sem perspectiva de reciclagem, gerando problemas ambientais.  

Portanto, a utilização dos containers para a construção, além de eliminar os problemas 
causados com a geração de resíduos de construção, também diminui os impactos causados 
pelo descarte dos containers que não trabalham mais como transportadores de carga.  

Através da Modelagem da Informação da Construção é possível desenvolver modelos 
virtuais da edificação em nível de projeto executivo desde o início da concepção 
arquitetônica. No entanto, as ferramentas/softwares existentes conservam o modo tradicional 
de construir. Ao fugir do convencional, o projeto com uso de containers necessita de uso 
diferenciado das ferramentas para permitir a modelagem da edificação. Dessa forma, o 
presente trabalho teve como objetivo apesentar um processo de modelagem para 
projetos com estrutura de containers. Foi desenvolvido um projeto arquitetônico através do 
conceito da Modelagem da Informação da Construção (ou, do inglês, Building Information 
Modeling - BIM).  
 

2. Containers e sustentabilidade nas construções 
 

Os containers são caixas metálicas de dimensões padronizadas internacionalmente, que 
tem como objetivo principal o transporte de cargas em seu interior, através de navios, trens 
ou até caminhões. O processo de transporte através de containers foi criado em meados dos 
anos 50, pelo inventor Malcolm McLean, com a finalidade de substituir o carregamento de 
navios por estivadores. Porém, a vida útil de um container é de 7 a 10 anos, sendo, após, 
inutilizável, levando-o a diversos destinos. Na maioria das vezes é descartado junto a uma 
“montanha” de caixas metálicas abandonadas e não biodegradáveis nas cidades 
portuárias (PORTAL METÁLICA, 2012).  

Conforme o arquiteto Danilo Corbas (2011), o uso de containers como uma alternativa 
na construção civil torna a obra mais limpa, ágil e sustentável.   
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John et al. (2000) identificou as principais prioridades em termos de sustentabilidade no 
Brasil e propõem uma Agenda Nacional que incluiu a redução de perdas de materiais de 
construção, desperdícios com reciclagem de resíduos da indústria da construção civil, 
melhoria na eficiência energética de edificações e do processo construtivo, 
durabilidade/manutenção da construção, infraestrutura, saneamento, conservação da água e 
qualidade do ar interior.  

No Brasil, a construção com aplicação de critérios de sustentabilidade é influenciada por 
grandes desafios como déficit habitacional, infraestrutura para o transporte, 
comunicação, abastecimento de água, saneamento básico, energia, atividades comerciais e 
industriais (DEGANI, 2010).  

Para o meio ambiente, esses containers abandonados são grandes poluidores (Figura 1). 
O mesmo pode-se considerar para os materiais da construção civil, os 
quais originam diversas caçambas de entulhos durante o período de obra. Portanto, a 
reutilização desses containers como substituição de materiais para a construção, elimina o 
alto consumo de cimento e tijolos. Ou seja, diminui-se em grande quantidade o “cemitério” 
de caçambas e, por consequência, o problema com resíduos de obras civis. 
 

  
Figura 1: Containers inutilizáveis ao lado do Porto de Santos. Fonte: Oliveira, 2013. 

 

Recentemente, organizações como a LOT-EK e Numen Development, e arquitetos como 
o australiano Sean Godsell e o americano Adam Kalkin, colocaram em prática essa nova 
ideia de reutilização de container nos projetos de residência, ou seja, as casas-container. 
Atualmente, o potencial de execução de obras com essas caixas de aço está se expandido 
rapidamente para a arquitetura residencial, porém, ainda encontra pouco espaço no Brasil, 
no que se refere à mecanização, pré-fabricação e mão-de-obra (ZOMER, 2009).   

 
3. Particularidades de uma casa-container 

 
Um projeto de casa-container pode ser executado conforme as necessidades do 

consumidor. Podendo ser utilizada uma ou mais dessas estruturas de aço para a construção 
da residência. Para a legislação de construção e obras dos municípios as casas-container 
caracterizam-se como casas populares em estruturas metálicas.  

Existem três tamanhos padrão de containers e os mesmos podem ser encaixados 
conforme o necessidade de projeto. Há ainda o container refrigerado que possui a vantagem 
de já possuir isolamente térmico. No entanto, o custo deste chega a ser o triplo se comparado 
a um container marítimo e é complicado encontrá-los a venda (CORBAS, 2011).  
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O container é a estrutura em da casa sendo estável com até 2/3 da sua estrutura em 
balanço, ancorado nas suas pontas pelo encaixe existente. É possível criar áreas cobertas 
utilizando a própria estrutura de metal (CORBAS, 2011).  

Com relação às instalações prediais, os sistemas hidráulico e elétrico são idênticos ao de 
uma construção comum, embutido na parede (internamente ao isolamento), porém, não se 
obtém desperdício de material com a quebra dos blocos cerâmicos para a inserção da 
tubulação. 

 

3.1 Exemplos de utilização de containers na construção civil  
 

O Museu Nomadic (Figura 2) construído para abrigar uma exposição de fotografia em 
Nova York, em 2005, foi desmontado e remontado em Santa Monica, Califórnia, EUA, no 
início de 2006.  

  

Figura 2: Museu Nomadic. Fonte: Portal Metálica, 2012. 
 

Outro exemplo é a Container City localizado na Inglaterra, na região portuária de 
Docklands. A edificação construída em no ano 2000 é um conglomerado 
de containers usados como acomodações modulares, que demorou 5 meses para ser 
finalizada,  tendo utilizando um total de 20 containers (Figura 3). 

  

 
  

Figura 3: Projeto Container City. Fonte: Portal Metálica, 2012 
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O México também aderiu à ideia de construir uma “Container City”, tornando-se uma das 
principais atrações turísticas na cidade de Cholula (Figura 4). Foi idealizado pelo designer 
gráfico Gabriel Esper Caram, o local possui 5.000m², sendo composto por 
50 containers marítimos. Esse projeto não se aplicou apenas para residências habitacionais, 
mas também foram construídos bares, lojas, livrarias, galerias de arte, restaurantes, padarias 
e até hotéis. 
 

       

Figura 4: Container City México. Fonte: Portal Metálica, 2012 
 
A Redondo Beach House (Figura 5), no sul da Califórnia é um outro bom exemplo de 

projeto executado com o uso de containers (PORTAL METÁLICA, 2012).  
 

    

Figura 5: Redondo Beach House. Fonte: Portal Metálica, 2012. 
 

4. Projeto e modelagem  
Após definição do terreno e levantamento planialtimétrico do mesmo, foram feitos 

estudos volumétricos para a definição da forma da edificação e composição com containers 
(Figura 6). Inicialmente foram estudados os volumes com elementos de papelão criados 
manualmente, para em seguida serem  modeladas com o uso do software Revit Architecture, 
que trabalha através da plataforma Building Information Modeling. Esse processo permite 
simular, através de um modelo, as informações do edifício. Através deste conceito, é possível 
identificar os possíveis problemas de projeto e corrigi-los de forma que o erro não chegue 
ao local da obra.   
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Figura 6: Estudo volumétrico. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Para a modelagem, houve algumas dificuldades com relação à utilização do Revit, pois, 

o projeto não é um modelo convencional. Porém, ainda assim, o uso da ferramenta 
simplificou expressivamente o tempo e identificações de problemas se comparado aos 
métodos convencionais. A residência é composta de dois pavimentos e faz uso de cinco 
containers de dois tamanhos diferentes. Nas Figuras 7, 8 e 9 é possível fazer a leitura do 
projeto.  

  
Figura 7: Plantas dos pavimentos (térreo à esquerda e superior à direita). Fonte: elaborado pelos 

autores.  
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Figura 8: Elevações (da esquerda para a direita, leste e norte acima, oeste e sul a baixo). Fonte: 

elaborado pelos autores.  
 
 

 

    
Figura 9: Perspectivas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.1 Recorte de janelas e portas  
Após a definição dos encaixes dos containers, os mesmos são avaliados quanto aos 

recortes a serem feitos para a implantação das janelas, portas e aberturas. Os recortes são 
executados por empresa especializada conforme definido no projeto, bem como, as soldas, 
molduras, correções do container em relação aos amassados, danificações devido ao seu 
período de serviços com transporte de cargas, limpeza e pintura anticorrosiva.  

Na modelagem, devido ao fato da estrutura do container não obter uma superfície plana, 
ao inserir portas e janelas, erros eram indicados, pois, o perfil dessas aberturas não coincidia 
com a estrutura da parede do container (com reentrâncias). Foram obtidas duas soluções.  

A primeira solução (Figura 10) foi dada através da inserção de uma parede comum (1), 
porém, com o mesmo material da parede container (aparentando ser a moldura da janela) e 
mais espessa de forma que esta parede ultrapassasse a parede do container (5) e a parede 
interna de drywall (2). Criando essa parede, foi executado o corte de geometria da mesma 
para as paredes do container (4) e a parede de drywall (2), porém, as paredes de container 
(5) não são paralelas à parede que está cortando, então, foi executado o processo de editar 
perfil em cada face da parede inclinada. Por fim, inseriu-se a parede cortina (3) dentro da 
parede de auxílio (1).  
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Figura 10: Corte de geometria e parede cortina. Fonte: elaborado pelos autores.  

 
 

A segunda solução (Figura 11) visa editar o perfil de cada face da parede do container (2 
e 3) que cruza a janela, inclusive a parede interna de drywall (5) criando-se uma abertura. 
Então, insere-se uma parede para auxílio espessa (1) do mesmo material que o container que 
atravesse as duas superfícies (aparentando ser a moldura da janela) e por fim adiciona-se 
uma janela (4) na parede de auxílio (1).  
 

    
Figura 11: Edição de perfil. Fonte: elaborado pelos autores.  

Nessa etapa são importantes os detalhes e dimensões dos cortes, os quais não pode haver 
erros, pois, impossibilita as correções no local da obra. Uma vez que o BIM trabalha com a 
simulação da construção, com todos os componentes e detalhes destrutivos, faz-se necessário 
tais cuidados. Os recortes para este projeto são enviados em plantas para a empresa 
especializada. Os containers foram numerados (Figura 12) e, posteriormente, feito o projeto 
de cortes e aberturas dos containers individualmente, como é possível ver um exemplo na 
Figura 13.  

    
Figura 12: Identificação dos containers. Fonte: elaborado pelos autores.  
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Figura 13: Projeto de cortes e aberturas (container 5). Fonte: elaborado pelos autores.  

 
A fundação é uma etapa que pode ocorrer em paralelo aos recortes. Devido à estabilidade 

do container, não é necessária uma implantação de fundações profundas. Portanto, para o 
projeto é utilizada uma fundação do tipo radier armado.  

A montagem pode ser executada em apenas um dia, conforme o arquiteto Danilo Corbas 
(CORBAS, 2011). Os módulos chegam ao local por caminhões e são encaixados com a ajuda 
de guindastes. Esses containers são ancorados entre si e formam esqueleto estrutural do 
projeto. Assim, a casa está montada, sem nenhuma utilização de alvenaria ou outros 
materiais relacionados.  

No modelo foi utilizada Lã de PET como isolante térmico e acústico. Para o projeto foi 
utilizado o comando massa no local e identificado onde deve haver esse isolamento. 
Também foi inserido este isolamento em paredes onde passam tubos hidráulicos e elétricos, 
para eliminar o ruído causado pelas tubulações junto ao metal.  
 

    
Figura 14: Exemplo de acabamento. Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Optou-se pela utilização de gesso acartonado para a implantação das paredes (lado 
interno) e forros, devido à sua praticidade, rapidez e geração de poucos resíduos ao final 
desta etapa. As placas de drywall são um material resistente à compressão e à maleabilidade 
e possui uma pequena espessura, sem diminuir muito os espaços da residência. 
Posteriormente, é aplicada a pintura no drywall. A estrutura do container é de aço, porém, 
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internamente foi projetada para que não ocorra tal percepção, mantendo o ambiente 
agradável e sem o visual do container (Figura 14).  

Para os banheiros ou áreas com bastante umidade, o gesso acartonado comum não é 
recomendado e utiliza-se o modelo de chapa de cor verde (chapa resistente à umidade), a 
qual é utilizada em áreas molhadas. Essas chapas de gesso apresentam silicone na 
composição, trazendo maior resistência à umidade. Porém, as chapas não podem entrar em 
contato com a água, pois, infiltrações podem danificar o gesso.   

Nos banheiros e na área de serviço a pintura foi aplicada somente no forro, pois, nas 
paredes serão utilizados azulejos como acabamento, diminuindo o contato de umidade com 
o gesso. Na cozinha a pintura é aplicada em todas as superfícies.  

Não há uma restrição para a utilização dos pisos para esse tipo de projeto. É aplicado 
igualmente à alvenaria convencional. Painéis de vidros são fixados na estrutura do container, 
mantendo as paredes de drywall na área interna da residência.  

A cobertura é com telhado verde (vegetação). Esse telhado se encarrega de dissipar ou 
consumir a energia do calor pela evapotranspiração e pela fotossíntese, reduzindo 
expressivamente a amplitude térmica do interior da residência (SILVA, 2012).  

Em função do número restrito de páginas, esse item relata a modelagem de forma concisa. 
No entanto, caso haja interesse, o leitor poderá ver mais detalhes no trabalho de Tissei 
(2014).  
 

5. Conclusões  
 

O presente trabalho abordou a reutilização dos containers descartados para servir como 
estrutura em um projeto residencial visando à reciclagem dos mesmos e a redução de 
resíduos de construção civil.   

O processo projetual utilizado empregou a Modelagem da Informação da Construção. 
Como as ferramentas/softwares não são feitos para projeto com containers, o desafio era usar 
o Revit Architecture para construir um modelo virtual BIM com esses elementos. 
Especificidades como as reêntrancias das faces do container necessitaram de alternativas 
para serem modeladas, não apenas como modelo virtual, mas, como modelo com 
informações. Essas informações de projeto exigem a correta modelagem para a geração de 
quantitativos, compatibilidade com as instalações prediais e fundação, bem como a 
documentação e desenhos técnicos precisos para os cortes para aberturas.   

Formas foram estudadas para o desenvolvimento da modelagem e, dentre elas, duas foram 
apresentadas nesse trabalho. A Modelagem da Informação da Construção é uma 
plataforma útil para diferentes tipos de projetos e sistemas construtivos, mas, em vezes são 
necessários estudos quanto à melhor forma de uso das ferramentas e comandos.   
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Resumo 
O presente artigo estabelece diretrizes a partir da utilização do sistema BIM, as quais devem 
consistir na gestão e análise de edificações sustentáveis. A pesquisa realizada consiste em uma 
revisão da literatura sistemática, sendo utilizado como instrumento de pesquisa o Google 
Acadêmico para a seleção dos artigos referentes ao tema, os quais devem apresentar conceitos de 
sustentabilidade e sua aplicação em construções sustentáveis, além da identificação dos benefícios 
do sistema BIM como forma de contribuir para a melhor gestão da sustentabilidade em projetos da 
construção civil. Com isso, busca estabelecer conexão entre produções científicas e suas 
aplicabilidades no setor da construção civil, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. Os 
resultados deste estudo definem diretrizes que devem ser levadas em conta para a gestão e análise 
do projeto de construções sustentáveis.  

 

Palavras-chave: Sistemas BIM; Gestão; Avaliação; Edificações Sustentáveis. 

 

 

Abstract 

Em inglês, na mesma fo This article establishes guidelines based on the use of the BIM system, 
which should consist of the management and analysis of sustainable buildings. The research 
carried out consists of a review of the systematic literature, being used as a research tool Google 
Scholar for the selection of articles related to the subject, which should present concepts of 
sustainability and its application in sustainable constructions, in addition to identifying the benefits 
of the system BIM as a way to contribute to the better management of sustainability in construction 
projects. With this, it seeks to establish a connection between scientific production and its 
applicability in the construction sector, in order to support decision making. The results of this 
study define guidelines that should be taken into account for the management and analysis of 
sustainable building projects.  

 

Keywords: BIM systems; Management; Evaluation; Sustainable Buildings. 
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1. Introdução 
 

Os elementos das atividades de construção de uma edificação, induzidos e controlados 
pelo homem, podem interagir com o meio ambiente e provocar impactos positivos ou 
negativos que ocorrem em toda a sua cadeia produtiva, que vai desde a concepção, 
construção, operação, manutenção até a sua demolição ou restauração. Dessa forma, o 
setor da construção civil enfrenta atualmente o desafio da busca de novas práticas visando 
o desenvolvimento sustentável de seus projetos. Sendo que, estas práticas devem abordar 
as etapas de projeto, atividade de construção e o uso e manutenção da edificação.  

Sendo assim, este estudo evidenciará que a adição do sistema BIM integrado a criação 
de edificações sustentáveis, representa um subsídio aos profissionais da área para 
reduzirem o consequente impacto ao meio ambiente, pela avaliação de alternativas mais 
eficientes; uma vantagem competitiva imediata, fornecendo informações importantes, 
economias de custos e melhor coordenação e qualidade para o projeto; e ainda contribui 
para uma maior interação entre os arquitetos e outros profissionais, uma vez que o 
desenvolvimento sustentável depende desta interdisciplinaridade de conhecimentos. 

Portanto, o presente estudo ilustrará as capacidades do uso do BIM para a gestão e 
análise da sustentabilidade no campo da construção civil, por meio de uma revisão de 
literatura realizada através de artigos, livros, dissertações, teses e sites da internet onde se 
encontram informações já disponíveis acerca do assunto, a fim de esclarecimento dos 
conceitos que envolvem o panorama geral da pesquisa e que possam fundamentar e dar 
suporte à compreensão do objeto de estudo. 

 

2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Edificações Sustentáveis 
 

No setor da construção civil, desde as etapas inicias de planejamento e projeto até a sua 
operação e manutenção, influenciam diretamente no consumo de recursos naturais, nas 
alterações promovidas ao clima, no conforto e na saúde da população que nelas interage. 
Como resposta a essa integração do ser humano no meio ambiente, propõe-se uma 
edificação mais econômica, humana e coerente com as tecnologias disponíveis e com a 
ideia de preservação ambiental, saúde dos seres vivos e bem estar dos usuários, ou seja, a 
busca por esse desenvolvimento sustentável se fez presente na indústria da construção 
civil, representada pela transição para uma arquitetura sustentável, capaz de responder 
positivamente aos desafios ambientais e suas inevitáveis infraestruturas para atender às 
necessidades da crescente população do mundo, cabendo ao arquiteto o conhecimento 
básico de todos os conceitos relativos à sustentabilidade para a concepção de projetos de 
edifícios mais eficientes, com conforto para os usuários e uso racional de energia. 

Para tanto, são necessários políticas integradas e adequadas às especificidades do 
contexto local que promovem a sustentabilidade na construção, contemplando todo o 
processo envolvido, o desempenho da edificação em si, a infraestrutura que a atende e o 
uso de recursos naturais. Devem ser estipulados parâmetros e metas mensuráveis que 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

orientem as boas práticas, auxiliados por regulamentações, incentivos fiscais e programas 
de conscientização (TAIPALE, 2012). 

Como o conceito de sustentabilidade pressupõe o equilíbrio das dimensões ambientais, 
sociais e econômicas (tripé da sustentabilidade) e envolve inúmeras áreas, a sua 
interpretação na construção passou por evoluções: inicialmente com ênfase nas questões 
ambientais de recursos limitados e redução dos impactos; posteriormente, o foco passou 
para pontos técnicos da própria edificação, por requisitos construtivos relacionados à 
energia; em seguida, obteve mais uma melhoria pela consideração de aspectos sociais e 
econômicos nas edificações; e mais recentemente, foram incorporados também aspectos 
culturais do ambiente construído, relevantes para a construção sustentável. Por isso, a 
conceituação de edifícios sustentáveis é complexa e ampla, principalmente nos seus 
aspectos econômicos e sociais, mas podem ser definidos como aqueles que provocam um 
mínimo de impacto desfavorável a todas as escalas do ambiente (local, regional e global) e 
de riscos à saúde humana, enquanto que aperfeiçoam a eficiência em gestão de recursos e 
cumprem requisitos de desempenho operacional. Desta forma, deve levar-se em 
consideração todo o seu ciclo de vida, com a integração cuidadosa da arquitetura com os 
projetos complementares (engenharia elétrica, hidráulica, mecânica e estrutural) e o 
envolvimento de todos os membros da equipe de projeto e operadores do edifício (trabalho 
multidisciplinar) (FOSSATI, 2008). 

 

2.2. Sistema BIM 
 

Com a tecnologia do BIM, como descrito no livro “BIM Handbook” (2008), modelos 
virtuais e mais precisos de uma construção são desenvolvidos digitalmente. Eles ajudam no 
projeto ao longo de suas fases, permitindo uma melhor análise e controle quando 
comparado aos processos manuais. Quando terminados, estes modelos gerados por 
computador contêm a geometria precisa e os dados necessários ao suporte da construção, 
fabricação e atividades de aquisição pelas quais as edificações são construídas. 

O BIM contempla muitas das funções necessárias para modelar a construção como um 
todo, fornecendo a base para novas capacidades de projeto, construção e mudanças dos 
papéis e relacionamentos entre as pessoas de uma equipe de projeto. Quando bem adotado, 
facilita um projeto e processos de construção mais integrados, que resultam numa melhor 
qualidade das edificações e num menor custo, bem como na redução da duração do projeto. 
Também, o BIM abrange geometria, relações espaciais, análise de luz, informações 
geográficas, quantidades e as propriedades dos componentes de construção (por exemplo, 
detalhes dos fabricantes). Pode ser usado para demonstrar o ciclo de vida do edifício, 
incluindo os processos de construção instalação e operação. Quantidades e propriedades 
compartilhadas de materiais podem ser facilmente extraídas. Escopos de trabalho podem 
ser isolados e definidos. Sistemas, conjuntos e sequências podem ser apresentados em uma 
escala relativa, com toda a instalação ou grupo de instalações (BAIA, 2015). 
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Figura 1: O ciclo de vida de um modelo BIM. Fonte: Eastman, Teicholz, Sacks e Liston (2008). 

 
A figura 1 mostra o ciclo de vida de um modelo BIM. O ciclo de vida começa com o 

planejamento da construção a níveis preliminares. Em seguida, são realizados alguns 
modelos conceituais para estudo de viabilidade da obra. Os modelos virtuais com poucos 
detalhes podem ser gerados nessa fase. Definido o modelo a ser construído, o projeto entra 
em desenvolvimento, em geral um modelo 3D (BIM 3D). Entretanto, não é só um modelo 
3D. O modelo tem de conter informações dos materiais a serem empregados, camadas de 
revestimento, detalhes de acessórios e peças, etc, isto é, o modelo tem de ser abastecido 
com informações da construção. Depois o projeto pode ser simulado para definição 
estrutural. Aprovado nessa última fase, o projeto gera documentação para fase de 
orçamento e planejamento. O planejamento é chamado de BIM 4D e o custo como BIM 
5D. Com uso das informações geradas na fase de BIM 3D é possível simular virtualmente 
a construção do prédio e os custos dessa construção. Os passos seguintes são a fabricação 
de peças e execução real em canteiro de obra. O prédio entrando em operação entra a 
preocupação com o meio ambiente, também chamando de BIM 6D. Obviamente, essa fase 
está ligada ao prédio desde sua concepção. Por fim, o prédio pode ser demolido ou entrar 
em reformas, onde recomeça um novo ciclo de vida (EASTMAN, TEICHOLZ, SACKS e 
LISTON, 2008). 

 

2.2.1. Dimensões do Sistema BIM 
 

Uma das características do modelo BIM é a sua disponibilidade e a conexão de 
informações que se tornam parte do projeto, conhecidos como dimensões do modelo BIM. 
“Quanto mais dimensões tiver o modelo, maiores serão os tipos de informações possíveis 
de serem modeladas a partir deles, tornando as tomadas de decisão mais complexas e 
acertadas” (CAMPESTRINI et al.,2015). 
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O BIM 3D é um modelo computacional contendo as informações espaciais e 
informações dos elementos do projeto (pilares, vigas, lajes, paredes, portas, janelas, 
tubulações etc.). Dele será possível extrair informações sobre a compatibilização espacial 
do projeto, as especificações de materiais e acabamentos, quantitativo de materiais, 
geração de pranchas 2D automáticas e passeios virtuais (CAMPESTRINI et al.,2015). Mas 
não é só um modelo 3D. O modelo 3D deve estar relacionado com informações (materiais, 
por exemplo) a serem utilizados na construção do empreendimento, permitindo que estas 
mesmas informações sejam utilizadas posteriormente para a fase de planejamento, 
fabricação de componentes, custos e manutenção posterior (BAIA, 2015). 

O BIM 4D é a integração das informações do BIM 3D com o cronograma das obras. 
BIM 4D fornece uma capacidade interativa para visualizar, informar e ensaiar as 
sequências de construção possibilitando maior eficiência no processo de construção 
(PETERS in UNDERWOOD e ISIKDAG, 2009). Nessa fase é possível simular a 
construção da edificação. Com isso, os erros podem ser descobertos antes da construção 
como, por exemplo, equipamentos de instalações em mesma posição geométrica, 
elementos estruturais, espaços limitados para mobilização de equipamentos de construção. 
Além disso, o modelo virtual pode ser associado às ferramentas clássicas de planejamento 
(redes de precedência, cronogramas, tabelas, entre outros) para realizar o planejamento em 
si da construção e para o seu acompanhamento (BAIA, 2015). 

Associando os dados de custo ao modelo BIM 4D tem-se o BIM 5D, que permite a 
emissão de relatórios dos custos subsequentes em qualquer ponto específico no tempo 
(PETERS in UNDERWOOD e ISIKDAG, 2009). A criação de modelos 5D permite que os 
vários participantes (de arquitetos, designers, empreiteiros para os proprietários) de um 
projeto de construção visualize o andamento das atividades de construção e os custos 
relacionados com o tempo, além dos próprios custos relacionados com materiais e mão de 
obra, por exemplo (BAIA, 2015). 

O modelo BIM 6D é quando se deseja obter informações sobre o uso da edificação. 
Esse recebe informações sobre a validade dos materiais, os ciclos de manutenção, o 
consumo de água e energia elétrica, entre outros. O modelo BIM 6D contendo essas 
informações poderá ser usado para extrair informações de custos de operação e 
manutenção da edificação (CAMPESTRINI et al.,2015). 

 

2.2.2. Softwares do Sistema BIM 
 

A seguir, no quadro 1 são apresentados os pontos fortes e fracos dos principais produtos 
disponíveis no mercado. 
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SOFTWARES DIMENSÕES PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Archicad 3D 

Interface intuitiva e simples de usar; 
ampla biblioteca de objetos e um rico 
conjunto de aplicações de suporte em 
construção e gerenciamento de facilities; 

Limitações nas suas capacidades de 
modelagem paramétricas; Problemas 
com projetos grandes, apesar de dispor 
de modos efetivos de gerenciar tais 
projetos, dividindo-o em grandes 
módulos. 

Bentley 3D / 6D 

Ferramentas de modelagem para quase 
todos os aspectos da indústria AEC; 
Suporta modelagem de superfícies 
curvas complexas; múltiplos níveis de 
suporte para desenvolvimento de objetos 
paramétricos personalizados; permite a 
definição de montagens de geometrias 
paramétricas complexas; suporte 
escalável para grandes empreendimentos 
com muitos objetos. 

Interface de usuário grande e não 
integrada, dificultando a navegação e 
aprendizado; Módulos funcionais 
heterogêneos com diferentes 
comportamentos de objetos; 
Bibliotecas menos amplas que 
produtos similares; deficiência na 
integração de suas várias aplicações 
reduz o valor e a amplitude do suporte 
que esses sistemas proporcionam 
individualmente. 

Revit 3D / 6D 

Interface amigável e de fácil 
aprendizado; amplo conjunto de 
bibliotecas desenvolvidas por terceiros; 
por se líder do mercado é a interface 
preferida para interligação direta; suporte 
bidirecional a desenhos, permitindo a 
geração e/ou modificação tanto via 
modelo quanto vistas; suporte a 
operações simultâneas no mesmo 
projeto; possui excelente biblioteca de 
objetos que suporta uma interface 
multiusuário. 

Projetos maiores que 220 megabytes, 
o sistema fica lento; limitações nas 
regras paramétricas para lidar com 
ângulos; não suporta superfícies 
curvas complexas. 

Tekla 
Structures 3D 

Modela estruturas que incorporam todos 
os tipos de materiais estruturais e 
detalhamento; suporte a modelos muito 
grandes e operações simultâneas no 
mesmo projeto com múltiplos usuários 
ao mesmo tempo; suporta a compilação 
de bibliotecas de componentes 
personalizados paramétricos complexos 
com pouca ou nenhuma programação. 

Funcionalidades são bastante 
complexas e difíceis de aprender e 
utilizar plenamente; O poder de suas 
facilidades de componentes 
paramétricos requer operadores 
sofisticados com alto nível de 
habilidade;  

Vico Software 4D / 5D 

O módulo de modelagem é o mesmo do 
Archicad possuindo as mesmas 
vantagens; atribuição de composições 
aos objetos do modelo, definindo tarefas 
e recursos necessários para sua 
construção; atividades de cronograma 
definidas e planejadas usando técnicas da 
linha de balanço e integração à softwares 
de planejamento; permite simulações 4D 
e 5D. 

O módulo de modelagem é o mesmo 
do Archicad possuindo as mesmas 
desvantagens. 

Synchro 4D 

Com o modelo estruturado e as 
especificações de cada componente 
devidamente inserido, as três dimensões 
espaciais da edificação podem ser 
combinadas à variável tempo, ou seja, às 
informações que compõem o cronograma 
de obra do empreendimento, o que 
envolve prazos e sequência de execução 
de atividades. O Synchro pode promover 
essa integração, a qual ajuda a visualizar 
a evolução da obra e a comparação entre 
o previsto e o realizado de forma mais 
realista. 

A ferramenta requer conhecimentos 
mais profundos de programação e 
administração de empreendimentos 
que as outras ferramentas para se tirar 
vantagem de seus recursos de análise 
de riscos e recursos. 
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Navisworks 4D / 5D 

Proporciona o levantamento de 
quantitativos para a geração de 
orçamentos e a atribuição do valor total a 
cada componente do modelo de forma 
prática. A consolidação da quantidade 
total de materiais, mão de obra e 
equipamentos extraídos da tecnologia 
para BIM torna o processo de 
orçamentação muito mais preciso, 
porque tem como referência o formato 
exato em que o empreendimento foi 
projetado e atualizado. 

Apesar de ser um processo 
automatizado, a atualização tanto do 
modelo quanto do cronograma não é 
completamente automática, uma vez 
que a ela depende do comando do 
próprio usuário. 

Vectorworks 
Architect 3D / 6D 

Possui compatibilidade total com o 
formato IFC para troca de arquivos com 
outros softwares BIM. É uma solução 
relativamente simples e barata, que tem 
como vantagem permitir projetar da 
forma tradicional, como se fosse um 
programa de CAD convencional. 

Modelação 3D razoável. Bibliotecas 
de blocos bastante limitadas. 

Quadro 1: Pontos fortes e fracos dos principais softwares BIM. Fonte: Adaptado de Baia (2015). 
 

Apesar do quadro acima mostrar softwares individuais, a indústria de softwares está 
cada vez mais oferecendo um conjunto (suites) de programas que podem ser integrados nas 
diversas etapas do BIM.  

 
2.2.3. BIM na Construção Sustentável 

 

Embora a maioria das empresas acredite que práticas sustentáveis de projeto e 
construção são de grande importância, a maioria afirma que a sustentabilidade não era uma 
aplicação primária de BIM e que a coordenação do projeto e visualização foram cada vez 
mais importante. 

Segundo Wong e Fan (2013, p. 138), 
A implementação bem sucedida de BIM é capaz de eliminar o custo extra de 
alterações de projeto durante as fases subsequentes do processo de construção. 
BIM, portanto, é também capaz de reforçar a cultura de entrega do projeto no 
futuro. Implicações sociais- soluções BIM podem contribuir para a seleção de 
melhores soluções para reduzir consumo de energia e recursos. Esta nova 
tecnologia e a abordagem também podem gerar a necessidade de mais 
profissionais e oportunidades de trabalho inovador. 

O sistema BIM é composto por softwares 3D capazes de construir digitalmente o 
projeto. Por exemplo, o Revit é a plataforma de modelagem paramétrica da Autodesk para 
edificações. Focado especialmente nos profissionais de projeto, possui uma série de 
recursos também muito importantes aos profissionais de construção, como a extração de 
quantitativos, a modelagem de detalhes construtivos e a edição de modelos para a 
verificação de viabilidade construtiva.  

Após a conclusão do modelo, é possível realizar diversas simulações energéticas do 
modelo. O BIM conta com um conjunto de soluções integradas capaz de solucionar várias 
etapas do projeto sustentável: Projeto passivo; orientação da construção; massa e forma da 
construção; aspectos arquitetônicos: colocação de janelas, saliências de telhados e 
características de sombreamento; envelope da construção; propriedades térmicas dos 
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materiais de construção; transferência térmica; conforto térmico; coleta e uso de água; 
estimativa do padrão de demanda de água; aumento da eficiência através de materiais 
hidráulicos; deslocamento do uso de água através de medidas líquidas zero; uso e geração 
de energia; estimativa do padrão de demanda de energia elétrica; aumento da eficiência 
elétrica através de instalações e controles; deslocamento do uso de energia através de 
medidas líquidas zero; período de recuperação; iluminação natural; análise dos níveis de 
iluminação natural fornecido através dos aspectos arquitetônicos do modelo de construção; 
implementação de estratégias de projeto de iluminação natural (ZEMERO, 2016). 

O sistema BIM apresenta um grande potencial para fins de projeto sustentável, pela 
mudança de paradigma projetual em relação ao processo CAD tradicional, porém ainda é 
necessário o aprimoramento dessas ferramentas no quesito interoperabilidade entre 
softwares e adequação dos softwares a aspectos particulares de etiquetagem local como a 
bioclimatologia e outras características de desempenho energético atrelado ao 
regionalismo. Só assim será possível realizar simulações com precisão, e com base no 
cenário em questão. 

 
3. Aplicação e Resultados 

 
3.1.1. BIM Aplicado em Edificações Sustentáveis 
 

Primeiramente, foi realizada uma revisão da literatura sistemática, com o intuito de 
eleger os principais artigos relacionados ao tema estudado. Para isso, foi usado como 
instrumento para essa pesquisa o Google Acadêmico. Foram selecionados apenas artigos 
nacionais publicados em importantes congressos, entre os anos de 2012 e 2016. A seguir, 
no quadro 2 é apresentado o tema desses artigos com alguns dos seus respectivos 
resultados, e que deverão contribuir para o estudo do BIM voltado para a gestão e 
avaliação das edificações sustentáveis. 
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CONGRESSOS TÍTULO DO 
ARTIGO RESULTADOS 

XIV Encontro 
Nacional de 

Tecnologia do 
Ambiente 

Construído 
(ENTAC) 

(2016) 

O Uso do BIM 
para o Projeto 

Sustentável 

Analisando a relação entre sustentabilidade e BIM pesquisada em literatura 
técnica e nos casos conduzidos por pesquisadores, percebe-se que ele pode ser 
uma ferramenta útil, permitindo redução de erros, geração de dados 
automática, resultados mais rápidos, tomada de decisões e escolha de 
alternativas antecipada, e acompanhamento do ciclo de vida. Para isto, o 
projetista deve ter seus objetivos alinhados no início do projeto, considerando 
quais as análises pretendem desenvolver e quais programas irão utilizar. Se for 
apenas um, escolher aquele que possua todas as ferramentas que necessita para 
modelar a edificação e conduzir suas análises. Se escolher dois ou mais, 
verificar, além da possibilidade de realizar o que se necessita, quais programas 
possuem maior compatibilidade entre si, visto que a interoperabilidade pode 
ser um problema. 

XV Safety, 
Health and 

Environment 
World Congress 

(2015) 
 

Ferramentas e 
Processos BIM 
de Avaliação e 

Otimização 
Energética em 

Edifícios 

A utilização de metodologias e ferramentas BIM contribuirá para a 
sustentabilidade através de previsão de consumos de energia e seus respetivos 
custos de utilização com credibilidade, fiabilidade e consistência de resultados, 
podendo ainda beneficiar de estimativas rigorosas e completas na fase inicial 
de concepção, viabilizando tomadas de decisão antecipadas; melhorarias nas 
análises de custo do ciclo de vida de um edifício, possibilitando ainda a 
medição e verificação de resultados durante a ocupação do mesmo, o que 
proporciona uma oportunidade de aprender processos e soluções 
implementadas que se verifiquem validadas. Outra vantagem associada ao 
BIM, traduz-se na sua utilização para a certificação de edifícios sustentáveis, 
através dos vários sistemas de certificação disponíveis. 

SIBRAGEC 
ELAGEC 

(2015) 

Potencialidades 
da Integração do 
BIM ao Método 
de Avaliação do 
Ciclo de Vida 

das Edificações 

O presente artigo destacou as oportunidades criadas pela integração entre o 
BIM e o método de ACV. Esta integração abre possibilidade para uma série de 
desdobramentos nas etapas de projeto e planejamento de construções 
sustentáveis, já que ambos atuam de forma inovadora na cadeia produtiva da 
construção civil. A inovação demanda que haja mudança de cultura nos 
procedimentos convencionais e absorção de novos parâmetros de trabalho, 
devido à inserção da sustentabilidade em uma interface automatizada com 
banco de dados consistente, integrado e único. O BIM, desta forma, apresenta 
potencial para contribuir diretamente na redução dos impactos promovidos pela 
indústria, através da elaboração de modelos facilitadores do fluxo de 
informações, geração de documentações, promoção de simulações e análises 
preliminares. 

VII Encontro de 
Tecnologia de 
Informação e 

Comunicação na 
Construção 

(TIC) 
(2015) 

O uso de 
Ferramentas 

BIM na 
Otimização do 

Método de 
Avaliação do 
Ciclo de Vida 
da Edificação 

(ACV) 

Conclui-se que a medição dos impactos ambientais em uma ACV simplificada 
pode ser alcançada nas próprias ferramentas BIM, mediante pré-configuração 
do modelo da construção para inserção dos dados. As operações mais 
complexas requerem o uso de outras ferramentas, exigindo o aprimoramento da 
interoperabilidade. Os formatos de arquivo proprietário permitem o fluxo de 
dados contínuo, garantindo a preservação das informações do modelo. Já, a 
ausência de intercâmbio entre as ferramentas, demonstra o retrabalho gerado 
pela duplicação da entrada de dados e recorrência às ações manuais. Portanto, a 
fragmentação do fluxo de trabalho e seus desdobramentos reiteram a 
importância de formatos abertos como o IFC.  

VII Encontro de 
Tecnologia de 
Informação e 

Comunicação na 
Construção 

(TIC) 
(2015) 

Uso de 
Ferramenta 
BIM para 

Auxiliar na 
Escolha do 

Sistema 
Construtivo que 

Gera Menor 
Impacto 

Ambiental 

As análises energéticas, no sistema BIM, podem ser realizadas para todo o 
empreendimento ou apenas para um único elemento como mostra esse estudo. 
A utilização dessa metodologia para desenvolvimento de projeto auxilia o 
profissional na escolha dos materiais de construção e consequentemente dos 
sistemas construtivos mais eficientes ambientalmente, no momento da 
realização do projeto. Dessa maneira profissionais da área da construção civil 
podem contribuir para a redução de impactos ambientais no momento da 
realização do projeto, podendo assim fazer escolhas de diferentes tipologias 
construtivas conforme os resultados das análises. 
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VII Encontro de 
Tecnologia de 
Informação e 

Comunicação na 
Construção 

(TIC) 
(2015) 

A Utilização de 
Modelos BIM 
na Gestão de 
Resíduos de 
Construção e 
Demolição 

A pouca utilização de softwares BIM com o objetivo de mensuração de 
resíduos gerados ou mesmo para a gestão efetiva dos resíduos dos canteiros é 
muito evidente no país. A experiência de autores internacionais nesse quesito 
colabora para que dentro em breve algumas práticas de projetos com foco no 
design-out-waste sejam elaboradas no Brasil, com o planejamento correto de 
reaproveitamento e descarte de alguns materiais de forma minimizada e 
ambientalmente responsável. É possível verificar que o uso de BIM favorece a 
melhoria da gestão de resíduos nos canteiros. O modelo desenvolvido durante 
o projeto pode oferecer dados e informações que possibilitam uma tomada de 
decisão mais efetiva na etapa construtiva. 

XIV Encontro 
Nacional de 

Tecnologia do 
Ambiente 

Construído 
(ENTAC) 

(2012) 

Investigação 
sobre 

Ferramentas 
Computacionais 
de Avaliação do 

Desempenho 
Térmico 

Apropriadas ao 
Contexto BIM 
para Aplicação 
em Projetos de 

HIS 

Contudo, apesar de muitas ferramentas já virem sendo utilizadas em 
simulações de desempenho térmico, e algumas delas caminham para se 
tornarem ferramentas BIM, o seu uso ainda requer uma evolução para superar 
algumas limitações. Existem aspectos de ordem prática a serem trabalhados e 
melhorados para que essas simulações de desempenho sejam introduzidas no 
processo projetual com maior eficiência. Sabe-se, por exemplo, que os 
programas disponíveis para a indústria da AECO (Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação) ainda não são inteiramente interoperáveis, devido à 
falta de padronização em vários aspectos, o que dificulta a troca de 
informações de forma confiável e completa entre os programas afins e ou 
cooperativos. O formato de arquivo definido para isto, o Industry Foudation 
Class – IFC, ainda não está adequadamente implementado. Essa é uma questão 
essencial para o sucesso das aplicações, sendo o aperfeiçoamento desta 
característica determinante para a consolidação do paradigma BIM. 

XIV Encontro 
Nacional de 

Tecnologia do 
Ambiente 

Construído 
(ENTAC) 

(2012) 

Estudo de 
Viabilidade do 
Uso de BIM 

para Mensurar 
Impactos 

Ambientais de 
Edificações por 

Energia 
Incorporada e 

CO2 
Incorporado 

Apesar das limitações e da necessidade de uma planilha eletrônica como apoio, 
o uso do Revit Architecture 2012 pode ser de grande valia para as decisões de 
projeto que visam diminuir os impactos ambientais e, uma vez criados os 
elementos construtivos, uma edificação pode ter o seu layout alterado e, 
automaticamente, serem obtidos resultados novos quanto aos impactos. Pode-
se experimentar a troca de tipos de elementos (cada qual com sua composição 
de materiais) até a obtenção de um resultado satisfatório. Os resultados obtidos 
pela ferramenta Revit Architecture 2012 e, principalmente, a comparação dos 
mesmos com o método tradicionalmente usado para cálculo da energia 
incorporada e CO2 incorporado de edificações comprovam que é possível 
utilizar o conceito BIM para mensurar impactos ambientais a contribuir para a 
concepção de projetos ambientalmente conscientes. 

Quadro 2: Revisão da literatura sistemática. Fonte: Elaborado pela Autora. 
 
 

4. Considerações Finais 
 

O BIM pode ser útil na busca pela sustentabilidade, pois permite a multidisciplinaridade 
de informações em um único modelo rico em dados e representações digitais. Dele podem 
ser extraídos e analisados dados apropriados a vários usuários com necessidades 
específicas, gerando informações que podem ser usadas na tomada de decisões visando à 
melhoria do desempenho da edificação e sustentabilidade. Ele pode ser usado tanto 
sozinho quanto em combinação com outros programas para análises mais completas. 

A temática abordada neste estudo buscou o aprimoramento do processo projetual para 
fins sustentáveis, através da apresentação das tecnologias de projeto e simulação utilizadas 
na atualidade, tendo como propósito o melhor dimensionamento do tempo de trabalho e a 
consequente prática de forma mais racional e sustentável, buscando o aperfeiçoamento 
com o estudo de tecnologias potenciais que vêm se destacando internacionalmente, como a 
tecnologia BIM. É importante que se invista nessa mudança para alavancar a 
sustentabilidade, pois é um nicho ainda pouco explorado. 
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Resumo 
As principais estratégias bioclimáticas para edificações em Florianópolis é a ventilação e o uso de 
massa térmica com aquecimento solar. O objetivo desta pesquisa é verificar o conforto térmico de 
ambientes reais em uso, comparado ao conforto térmico externo. O método está dividido em três 
partes: (a) caracterização dos apartamentos monitorados, mostrando que atendem às estratégias 
bioclimáticas; (b) equipamentos usados durante um ano de medição das temperaturas e umidades; 
(c) determinação porcentual das horas em conforto (interno e externo) usando o software Analysis 
Bio. Os resultados obtidos para os apartamentos estudados mostram que percentualmente ocorreu 
mais horas de conforto térmico nos ambientes internos se comparado ao ambiente externo. Mas o 
desconforto por calor, no período analisado, foi superior em alguns ambientes internos do que ao 
ambiente externo.  
 

Palavras-chave: Conforto térmico; Carta bioclimática; Avaliação bioclimática de edificações. 

 

Abstract 

There are two main bioclimatic strategies for buildings in Florianópolis: natural ventilation, and 
thermal mass with solar heating. The objective of this research is to verify the thermal comfort in 
occupied apartments, comparing with the external thermal comfort. The method is divided into three 
parts: (a) characterization of the monitored environments, showing their according with the 
bioclimatic strategies; (b) equipment that were used during a year of measuring of temperatures and 
humidities; (C) determination of percental of hours in comfort (internal and external) using Analysis 
Bio software. The results obtained show that the percental of hours of comfort occurred indoor when 
compared to the external environment; although, thermal discomfort due high temperatures and 
humidity, during the analyzed period, was higher in some rooms of two apartments than in the 
external environment. 
 
Keywords: Thermal comfort; Givoni bioclimatic chart; Buildings bioclimatic analysis 
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1. Introdução 
 

As construções além de proteção a intempéries, precisam garantir ao ser humano o 
conforto térmico, mesmo em condições climáticas adversas. O conforto térmico dá-se em 
um conjunto de variáveis ambientais e fisiológicas. As principais variáveis ambientais para 
o conforto térmico estão diretamente relacionadas a temperatura, umidade, velocidade do ar 
e radiação incidente. As fisiológicas, atendem as exigências humanas, e estão relacionadas 
ao funcionamento do organismo humano (FROTA; SCHIFFER, 2000). 

A American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE, 2010) define conforto térmico como o estado da mente que expressa satisfação 
do homem com o ambiente térmico que o circunda. Muitos estudos vêm sendo realizados 
sobre conforto térmico, devido a mudança climática que vem ocorrendo no mundo. Estudos 
que desenvolvem índices de conforto térmico para o ser humano procuram determinar os 
graus de conforto ou desconforto por frio ou calor, variando alguns dos parâmetros e as 
condições que podem proporcionar sensações semelhantes (FROTA; SCHIFFER, 2000).  

Conhecendo-se os fatores e os limites de conforto térmico humano, este pode ser buscado 
dentro de uma edificação através do uso de medidas passivas: ventilação cruzada; 
sombreamento; medidas que englobam as características da edificação, como orientação, 
forma, disposição das aberturas, envoltória, cor da parede, cobertura, entre outros; e medidas 
ambientais (CHAVES et al., 2016).  

A NBR 15.220 (ABNT, 2003), subdivide o Brasil em oito zonas bioclimáticas, e define 
as características principais dessas zonas e dá diretrizes construtivas para cada uma dessas 
zonas. Florianópolis encontra-se na zona bioclimática três, tendo como principais estratégias 
bioclimáticas para as edificações: ventilação e aquecimento solar com massa térmica nas 
vedações. O programa Analysis Bio desenvolvido na UFSC, permite que os dados de 
temperatura e umidade relativa sejam plotados sobre a carta bioclimática adaptada de Givoni 
(GOULART et al., 1994), e calcula a porcentagem de horas do ano em conforto ou não, e 
qual estratégia construtiva mais apropriada para alcançar a sensação de conforto.  

Este trabalho buscou medir a temperatura e umidade de apartamentos ocupados, durante 
o período de um ano, sem interferir na sua utilização. Estas residências atendem aos critérios 
das estratégias bioclimáticas para Florianópolis, e possuem todas a mesma configuração de 
planta, mas com diferentes orientações solares e ocupações. 

O objetivo deste artigo é verificar o atendimento ao conforto térmico de apartamentos em 
uso na cidade de Florianópolis, comparando ao conforto térmico externo à edificação. 
 

2. Revisão 
 

O conforto térmico depende de uma série de fatores fisiológicos associados a fatores 
ambientais, como velocidade do vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar entre outros 
(RUPP; VÁSQUEZ; LAMBERTS, 2015). Além dessas variáveis, também se tem a atividade 
física e a vestimenta que interferem no conforto térmico do indivíduo (LAMBERTS; 
DUTRA; PEREIRA, 2014). 
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Segundo Buriol et. al. (2015) o clima de uma região está entre o principal fator que 
condiciona o comportamento humano, esse interfere principalmente na alimentação, 
vestimenta e tipo de atividade que o indivíduo realiza. 

Para este estudo optou-se pela utilização da carta bioclimática de Givoni, que é uma 
adaptação sobre a carta psicrométrica, no qual são propostas estratégias construtivas para 
adequar a construção ao clima. Os dados de temperatura e umidade do ar sobre o diagrama 
psicrométrico, permite determinar quais estratégias bioclimáticas a serem adotadas para uma 
determinada localidade. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).  

Sendo assim, para obtenção das cartas bioclimáticas surgiu a necessidade da criação de 
ferramentas. Segundo Miranda et. al. (2010) devido à complexidade das variáveis envolvidas 
para a abordagem bioclimática, várias ferramentas vêm sendo aprimoradas: gráficos de 
insolação; diagramas de sombras; entre outros. Atualmente as ferramentas são de forma 
digital, como é o caso do Analysis Bio. O programa Analysis Bio foi desenvolvido por 
pesquisadores do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade 
Federal de Santa Catarina (LABEEE/UFSC) e é uma ferramenta para a obtenção de cartas 
bioclimáticas, tendo como referência a carta bioclimática de Givoni para países em 
desenvolvimento. O programa Analysis Bio caracteriza-se, dessa forma, como ferramenta 
de auxílio nas fases iniciais de projetos, assim como, ferramenta complementar nos 
processos de simulação computacional (MIRANDA et. al. 2010). Através da carta 
bioclimática de Givoni é possível saber se em função de dados de temperatura e umidade se 
está em conforto térmico, por exemplo, ou se está em desconforto, e qual seria a estratégia 
construtiva indicada para se alcançar o conforto térmico.   

A Figura 1 apresenta a imagem da carta bioclimática de Givoni plotada com o ano 
climático de referência (TRY – Test Reference Year) de Florianópolis. Um ano climático de 
referência é um ano típico de dados climáticos do local, ele é selecionado entre vários anos 
de medições climáticas, eliminando os anos de dados com temperaturas médias mensais 
extremas. (GOULART et all, 1998). Como resultado o software Analysis Bio apresenta que 
79% das horas do ano climático de referência estão na zona de desconforto, sendo 38% das 
horas desconforto por calor e 41% desconforto por frio, sobrando assim 21% de horas de 
conforto. As principais estratégias construtivas para evitar o desconforto por calor são o uso 
da ventilação em 35,5% das horas do ano, e o desconforto por frio nas edificações é 
amenizado em 35,4% das horas do ano pela adoção de massa térmica e aquecimento solar 
(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).  

De acordo com Souza e Rodrigues (2012), a utilização da ventilação natural como 
estratégia para o conforto térmico é importante, e num projeto que precise de ventilação 
natural, deve-se avaliar em detalhes as condições climáticas e as condições locais.  

Os valores de abertura mínimo em um ambiente são de 1/6 (16,67%) da área do piso 
segundo o Código de Obras de Florianópolis (CÂMARA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, 2000), mas sem especificar se é para ventilação ou para iluminação. No 
RTQ-R (Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 
Edificações Residenciais) é feita esta diferenciação, onde a área efetiva para ventilação é a 
“parcela de área do vão que permite a passagem de ar” (INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2012). Pelo RTQ-R percentual de área 
mínimo para ventilação em relação à área útil do ambiente é de 8%. Logo, se todas as 
edificações aprovadas para construção em Florianópolis atendem ao valor mínimo do 
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Código de Obras, e usarem janelas de correr, estas atendem também ao RTQ-R. O conceito 
de ventilação cruzada pode ser usado para uma unidade autônoma ou para um ambiente, 
desde que a unidade ou o ambiente possua aberturas em duas fachadas de orientações 
diferentes.   

 

 
Figura 1: Carta Bioclimática de Florianópolis com dados de ano climático de referência Fonte: 

Lamberts et al (2014). 
 

Para se ter uma ideia quantitativa da massa térmica a ser utilizada m Florianópolis, 
buscou-se o que é preconizado pela NBR 15.575 (ANBT, 2013). A NBR 15.575 (ABNT, 
2013) estabelece requisitos e critérios para que uma edificação tenha o mínimo desempenho 
exigido pelos usuários. Com relação ao desempenho térmico, esta norma possui duas formas 
de verificação ao seu atendimento: (i) através dos sistemas construtivos de vedações verticais 
e coberturas com relação aos critérios de transmitância térmica e capacidade térmica; (ii) 
através da verificação de temperaturas internas em edificações (ou protótipos em tamanho 
real), ou simulações computacionais. A Tabela 1 é um resumo dos valores de transmitância 
térmica e capacidade térmica para a zona bioclimática onde está situada Florianópolis.  

 

Transmitância Térmica (U) Capacidade Térmica (C) 
α ≤ 0,6 α > 0,6 

C ≥ 130 kJ/(m².K) U ≤ 3,7 W/(m².K) U ≤ 2,5 W/(m².K) 
*α é a absortância à radiação solar da superfície externa da parede 

Tabela 1 – Valores de Transmitância térmica e capacidade térmica para vedações verticais Fonte: 
adaptado da NBR 15.575 (ABNT, 2015b) 

 
3. Procedimentos Metodológicos 

 
O método está dividido em três partes: (a) caracterização dos ambientes; (b) 

equipamentos usados; (c) determinação porcentual das horas em conforto. 
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3.1 Caracterização do ambiente 
 

As medições foram realizadas em um condomínio multifamiliar, no qual foi possível 
trabalhar com apartamentos com a mesma planta (Figura 2), porém com orientações solares 
diferentes. Foram dois os ambientes monitorados por apartamento: a suíte e a sala. Estes 
ambientes têm somente uma abertura por ambiente e as aberturas da sala e da suíte estão na 
mesma orientação solar. A suíte tem paredes em duas orientações solares diferentes. Os três 
apartamentos monitorados não pertencem ao mesmo bloco e não estão localizados todos 
mesmo andar, mas evitou-se apartamentos do último andar devido a carga térmica da 
cobertura. A Figura 3 mostra: a localização dos apartamentos nos quatro blocos que fazem 
parte do condomínio analisado; a orientação solar dos apartamentos; e também os critérios 
de designação dado aos apartamentos (A, B e C). Observa-se ainda que os apartamentos são 
todos de canto.  

Todos os apartamentos possuem condicionador de ar quente e frio na sala e na suíte, e 
não se teve controle do acionamento ou não destes equipamentos durante o período das 
medições. Todas as aberturas dos ambientes de grande permanência são com sistema de 
correr (janelas dormitórios e porta janela da sala) 

 

  

Figura 2: Croqui da Planta baixa do apartamento 
tipo. Fonte: elaborado pelos autores a partir de 

dados fornecidos pela construtora. 

Figura 3: Croqui de localização dos 
apartamentos nos edifícios. Fonte: elaborado 

pelos autores sobre imagem Google Earth. 

 
A Figura 4 apresenta um croqui do sistema construtivo de parede externa, cujos dados 

foram obtidos junto com a construtora. As dimensões dos componentes da parede são: tijolo 
com 0,135m x 0,185m x 0,185m; espessura da argamassa de 0,01m; e espessura do reboco: 
0,015m. 
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Transmitância térmica “U” = 2,13 W/(m².K)  
Capacidade térmica = 151,67 kJ/(m².K) 

Figura 4 – Croqui do sistema construtivo da parede externa. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

3.2 Medição das temperaturas 
 

Para a aquisição dos dados de temperatura e umidade relativa do ar, foram utilizados 
quatro modelos diferentes de aquisição de dados (data loggers) da Onset Corporation, 
conforme Tabela 2. Os dados coletados foram transferidos pelo software próprio do 
equipamento a um computador pessoal, para posterior tratamento e análise. Para a medição 
das temperaturas externas foi utilizado o modelo U23-001, ideal para ambientes externos, e 
colocado na parte externa da sacada do Apartamento C. Os outros equipamentos foram 
dispostos sobre móveis de madeira, buscando sempre a centralidade dos ambientes e 
evitando serem colocados próximos a paredes que tenham contato com o exterior.  

 
Modelo Imagem Faixa de medição Acurácia  
HOBO® Temp/RH 
Data Logger  
 
U12-011 

 

-20°C a 70°C ± 0,35 °C 

HOBO® 
Temp/RH  
Data Logger  
 
UX100-003 

 

-20°C a 70°C ± 0.21°C 

HOBO® Pro v2  
 
U23-001 

 

-40°C a 70°C ± 0.21°C 

HOBO® Pendant® 
Temp/Light 
Data Logger  
UA-002-08  

-20°C a 70°C ± 0.53°C 

Tabela 2: Descrição dos sistemas de aquisição utilizados para medição das temperaturas. Fonte: 
Elaborado pelos autores a partir dos manuais dos equipamentos. 

 
A aquisição de dados das temperaturas e umidade relativa do ar dos ambientes salas, 

suítes e ambiente externo, foi feita de quinze em quinze minutos, durante o período de um 
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ano (julho de 2015 a junho de 2016), e posteriormente feita a média hora a hora numa 
planilha do Excel.  

 

3.3 Determinação dos percentuais de horas em conforto 
 

Através dos dados horários obtidos por medição in loco gerou-se um arquivo próprio para 
leitura pelo Analysis Bio (arquivo texto com extensão .try), para cada um dos ambientes que 
foram monitorados. Após obter-se cada arquivo, gerou-se as cartas bioclimáticas para cada 
ambiente interno e do ambiente externo. O programa gera relatórios em forma de texto e 
histogramas que fornecem dados percentuais das horas de conforto, desconforto e principais 
estratégias construtivas em função dos dados climáticos. 

 
4. Resultados 

 
As duas principais recomendações para obtenção de conforto segundo a carta 

bioclimática de Givoni é a ventilação para evitar o desconforto por calor, e massa térmica 
com aquecimento solar para evitar desconforto por frio. 

Com relação a ventilação, os apartamentos atendem ao que é preconizado pelo RTQ-R 
de abertura mínima de 8% da área de piso, visto que atendem ao Código de Obras de 
Florianópolis, e são todas esquadrias de correr nos dormitórios e sala. Com relação a 
ventilação cruzada, por terem aberturas em fachadas com orientação diferentes, a unidade 
habitacional, no caso os apartamentos, atendem também.  

Com relação a massa térmica, o sistema construtivo das paredes dos apartamentos 
monitorados (Figura 4) atende tanto os aspectos de transmitância térmica quanto de 
capacidade térmica da NBR 15.575 (Tabela 1). Com relação ao ganho térmico solar, somente 
o apartamento B é que tem fachadas a leste e sul, sendo que a suíte e a sala tem aberturas 
orientadas a sul. O apartamento A possui os ambientes monitorados com aberturas a norte, 
e o apartamento C possui aberturas da sala e suíte com orientação a oeste. 

As cartas bioclimáticas de Givoni com a plotagem dos dados de temperatura e umidade 
do período de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, tanto do ambiente externo, quanto 
das suítes e salas dos apartamentos, são apresentados na Tabela 3. Nesta Tabela também 
apresenta-se os resultados percentuais de conforto e desconforto obtidos através dos 
relatórios do software Analysis Bio. 

A primeira observação a ser feita é com relação as condições de conforto externa do 
período de julho de 2015 a junho de 2016 (Tabela 3) com o ano climático de referência 
(TRY) em Florianópolis (Figura 3). No período desta pesquisa, a porcentagem de horas de 
conforto foi 29,3 pontos percentuais superior do que o TRY. A porcentagem de horas de 
desconforto por calor foi muito próxima, 38% no TRY e 39,6% no ano de desta pesquisa. 
As horas em desconforto por frio foram 41% no TRY, e nas medições pouco menos da 
metade, 20,1% das horas em desconforto por frio. Desta forma pode-se dizer que o ano de 
dados desta pesquisa, apresentou um ano com temperaturas mais elevadas no período mais 
frio, se comparadas com as temperaturas do ano climático de referência. 
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Tabela 3: Cartas bioclimáticas plotadas com dados de temperatura e umidade medidos de 01 de julho 
de 2015 a 30 de junho de 2016, e porcentagem de horas de conforto e desconforto. Fonte: Elaborada 

pelos autores a partir de dados obtidos no programa Analysis Bio. 

Ex
te

rn
o 

 

 

 Conforto: 40,3% Desconforto frio: 20,1% 
Desconforto calor: 39,6%  

 Sala Suíte 

A
pa

rt
am

en
to

 A
 

  

 Conforto: 65,6% Desconforto frio: 2,6% 
Desconforto calor: 31,8% Conforto: 56,6% Desconforto frio: 6,1% 

Desconforto calor: 37,3% 

A
pa

rt
am

en
to

 B
 

  

 Conforto: 56,4% Desconforto frio: 0,5% 
Desconforto calor: 43,1% Conforto: 49,0% Desconforto frio: 1,4% 

Desconforto calor: 49,6% 

A
pa

rt
am

en
to

 C
 

  

 Conforto: 66,2% Desconforto frio: 2,7% 
Desconforto calor: 31,1% Conforto: 36,2% Desconforto frio: 1,0% 

Desconforto calor: 62,8% 
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Através dos resultados gerados pelas cartas bioclimáticas (Tabela 3), pode-se verificar 
que as horas de conforto nos ambientes internos tendeu a ser superior em 8,7 pontos 
percentuais a 25,9 pontos percentuais acima da porcentagem de conforto em relação ao 
ambiente externo. A única exceção foi a suíte do apartamento C, que apresentou 4,3 pontos 
percentuais de horas de conforto abaixo do que as horas de conforto do ambiente externo.  

Quando se analisa o desconforto por frio, o que se observa é uma diminuição da 
porcentagem das horas de desconforto dos ambientes internos com relação ao ambiente 
externo. Internamente variou de 1% a 6,1% as horas de desconforto por frio, enquanto 
externamente a porcentagem foi de 20,1% de horas de desconforto. Esta melhora foi de 13,5 
a 19 pontos percentuais. 
Com relação ao desconforto por calor, o que se observa é que apesar da existência de 
condicionadores de ar em todos os ambientes analisados, três deles apresentaram mais horas 
de desconforto de calor que o ambiente externo no mesmo período. Sendo que nos três 
ambientes (Sala e Suíte apart. A, Sala Apart. C) que apresentaram menor quantidade de horas 
de desconforto por calor que o ambiente externo, este valor foi somente entre 2,3 a 8,5 pontos 
porcentuais melhor. Os dois ambientes do apartamento B apresentaram valores 3,5 (sala) e 
10,0 (suíte) pontos percentuais acima das 39,6% de horas de desconforto por calor do 
ambiente externo. A suíte do apart. C foi a que apresentou maior horas de desconforto por 
calor, 62,8% das horas do ano. Ou seja, mais da metade das horas do ano a suíte tinha 
condições climáticas internas, que segundo a carta bioclimática de Givoni, precisaria de 
algum tipo de sistema de resfriamento. Destas horas, 61% caíram na região onde a ventilação 
garantiria o conforto. 

 
5. Considerações Finais 

 
Esta pesquisa tinha como objetivo comparar o conforto térmico em apartamentos em uso 

frente ao comportamento térmico do ambiente externo. Nos apartamentos monitorados 
durante um ano o que se verificou foi que a edificação, e possivelmente o comportamento 
dos usuários, garantiu que os ambientes apresentassem percentualmente uma melhora no 
conforto térmico se comparado ao conforto do ambiente externo. 

Os critérios de uso de equipamentos de condicionamento de ar e ocupação da edificação 
foi levantado em uma primeira entrevista com os moradores, mas não foi feito nenhum 
monitoramento do uso dos condicionadores de ar ou da ocupação dos apartamentos durante 
a pesquisa. 

O que se observa é que o desconforto por frio é amenizado nas edificações, mas o 
desconforto por calor, no ano analisado, foi superior nos ambientes internos do que no 
ambiente externo. Especificamente com relação ao apartamento C, o casal de moradores por 
serem aposentados e viajarem muito, possivelmente mantiveram o apartamento fechado nos 
períodos quentes, não se utilizando da ventilação natural.  
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Resumo  
A demanda por edificações com caráter sustentável está cada vez mais crescente no mercado. Em 
virtude disto, a Modelagem da Informação na Construção (BIM) integrada a Avaliação do Ciclo de 
Vida (ACV) da edificação pode contribuir na geração de alternativas de projetos sustentáveis. O 
presente trabalho consiste em uma pesquisa exploratória relacionada à conexão entre o BIM e a 
ACV em etapas iniciais de projeto. Assim, o objetivo é analisar o estágio em que se encontra o 
processo de integração entre estas duas abordagens, para identificar as potencialidades e principais 
desafios. Para tal, é feito um levantamento das ferramentas computacionais que viabilizam esta 
relação em estudos científicos e fabricantes de software. Conclui-se então, que o diálogo entre BIM 
e ACV é eficiente e possibilita a tomada de decisão precoce em projetos. Entretanto, existe a 
necessidade de aperfeiçoamento na interoperabilidade entre os programas para melhorar o processo 
de modelagem e avaliação. 

Palavras-chave: Modelagem da Informação na Construção (BIM); Avaliação do Ciclo de Vida 
(ACV); Ferramentas computacionais. 

 
Abstract 

The demand for sustainable buildings has gradually increased in the past few decades. For such 
reason, Building Information Modelling (BIM) integrated with Life Cycle Assessment (LCA) of 
buildings can contribute to the creation of sustainable project alternatives. The present work 
consists in an exploratory research on the connection between BIM and ACV on initial project 
stages. Therefore, the objective of the present work is to analyze to what extent has the integration 
process between these two approaches developed in order to identify the main challenges and 
capabilities. With such goal in mind, a survey of tools that enable this interaction was conducted 
based on scientific studies and software manufacturers information. It can be seen that the 
dialogue between BIM and ACV is efficient and allows early decision-making in projects. 
However, there is a need for improvement in interoperability between softwares to improve 
modelling and evaluation processes. 

Keywords: Building Information Modeling (BIM); Life Cycle Assessment (LCA); Computational 
tools.  
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1. Introdução 
 

O setor da construção civil é responsável por gerar um grande impacto no meio 
ambiente devido ao consumo excessivo de recursos naturais. Conforme enfatiza Araújo e 
Cardoso (2010, p.6) “A etapa de construção de um edifício responde por uma parcela 
significativa dos impactos negativos causados ao meio ambiente, principalmente as 
consequentes perdas de materiais e à geração de resíduos”. Em virtude disto, a indústria da 
construção está cada vez mais interessada em construir edificações sustentáveis, ou seja, 
edifícios que possam ser ambientalmente amigáveis.  

A demanda por edificações com caráter sustentável está cada vez mais crescente no 
mercado, o que possibilita um consumo consciente e eficiente dos recursos e contribui para 
a preservação ambiental.  Visto que, a construção sustentável pode ser definida como a 
gestão responsável do ambiente construído, fundamentada nos princípios ecológicos e no 
uso eficiente de recursos (MACHADO E MOREIRA, 2015 apud PINHEIRO 2003). 

O presente trabalho corresponde a uma pesquisa exploratória relacionada à Modelagem 
da Informação na Construção (BIM) e a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) da edificação. 
O estudo tem como objetivo analisar o estágio em que se encontra o processo de integração 
entre estas duas abordagens. Deste modo, é feito um levantamento, de caráter preliminar, 
das ferramentas computacionais que viabilizam a integração entre BIM e ACV.  

O intuito deste artigo é mostrar pesquisas que já foram feitas relacionadas ao assunto e 
listar os softwares existentes no mercado que se propõem a fazer a avaliação do ciclo de 
vida integrada ao BIM. A pesquisa justifica-se na possibilidade que o BIM tem de auxiliar 
na tomada de decisão em fases preliminares de projeto, pois o processo no qual a 
Modelagem da Informação na Construção está relacionada possibilita a interoperabilidade 
das informações, a multidisciplinaridade, bem como a colaboração e integração simultânea 
entre os projetistas. 

A importância de que ocorra a integração entre o BIM e a ACV corresponde ao fato de 
que a equipe de projeto pode utilizar requisitos sustentáveis no projeto ainda na fase de 
concepção, como também pode contribuir nas certificações ambientais dos edifícios. Como 
descreve Ilhan e Yaman (2016, p.1) “com o BIM, os designers podem otimizar o projeto de 
construção de forma eficiente nas fases iniciais de todo o processo e produzir uma solução 
melhor”. 

Ter plena consciência dos possíveis impactos ambientais nas primeiras fases de projeto 
é de fundamental importância, pois estes impactos podem ser minimizados a tempo pelos 
agentes envolvidos no projeto. Consistindo assim na tomada de decisões quanto à escolha 
de materiais, componentes, sistemas, processos, entre outros. A utilização de ferramentas 
para avaliar impactos ambientais agregam informações ao projeto, facilitando nas análises 
de emissão de poluentes ao meio ambiente, de gastos energéticos, entre outros aspectos. 
(MARCOS; YOSHIOKA, 2015). 

A possibilidade de integrar as ferramentas BIM com ACV pode contribuir na geração 
de alternativas de projeto. Tendo assim, a interoperabilidade entre os dados e informações 
contidas nos modelos para a concepção de projetos de cunho sustentável, juntamente com a 
avaliação dos possíveis impactos ambientais e a possibilidade de minimizá-los ainda na 
fase conceitual, ou seja, nas primeiras etapas de elaboração do projeto. Como bem sintetiza 
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Jrade e Jalaei (2013, p.2) apud Azhar e Brown (2009) “As primeiras fases de projeto e pré-
construção de um edifício são os momentos mais críticos para tomar decisões sobre suas 
características de sustentabilidade”. 

Ferramentas computacionais específicas para ACV já existem, tais como: Eco Quantum 
Life Cycle; Green Building Advisor USA; ATHENA Impact Estimator for buildings; LCA 
Calculator Tool; Eco-Scan; Envest2; Autodesk Ecotect Analysis; entre outros. O se propõe 
fazer neste artigo é um levantamento das abordagens que integrem esse processo com as 
ferramentas BIM. Sejam elas incluídas no software como um aplicativo ou plug-in, ou um 
programa especifico que possibilita troca de informações com as plataformas BIM. 

Este documento está estruturado inicialmente em uma breve conceitual da Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV) e da Modelagem da Informação na Construção (BIM), em seguida 
são apresentados os Procedimentos Metodológicos utilizados para a elaboração do presente 
artigo. Depois os Resultados e Discussões da pesquisa, e as Considerações Conclusivas do 
trabalho. Por fim, são mostradas as referencias utilizadas. 

 

2. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
 

A Avaliação do Ciclo de Vida consiste na análise referente à cadeia produtiva e avalia o 
impacto ambiental de um produto, procedimento ou atividade durante um ciclo completo, 
ou seja, todas as etapas de sua existência. Alguns autores definem a ACV como um 
processo do “do berço ao túmulo”, sem que haja uma renovação deste produto, já outros 
autores defendem que a ACV deve ser do “berço ao berço”, onde ocorre o processo de 
reutilização deste produto. O ciclo de produção comumente conhecido é caracterizado pela 
extração e processamento de matérias-primas, fabricação, transporte e distribuição do 
produto, passando pelo uso, a manutenção, reciclagem, e reutilização e em seguida pelo 
descarte final do produto.  

De acordo com a NBR ISO 14040: 2009: Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de 
vida – Princípios e estrutura, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é definida como uma 
ferramenta de analise do desempenho ambiental de edificações. Tendo como principal 
objetivo identificar e quantificar os impactos ambientais. 

"A ACV se apresenta como ferramenta estratégica e instrumento reconhecido mundialmente na 
avaliação do desempenho ambiental de empreendimentos de diversas naturezas, permitindo 
identificar oportunidades de melhoria do perfil ambiental de edifícios nas diversas fases do 
ciclo de vida" (EVANGELISTA; TORRES; GONÇALVES p.8). 

A norma apresenta uma estrutura da Avaliação do Ciclo de Vida distribuída por fases 
em que a ação deve ocorrer (ver Figura 1). As técnicas apresentadas na NBR ISO 14040 
correspondem a:  

b) definição do objetivo e escopo; 

c) análise do inventário do ciclo de vida; 

d) avaliação do impacto do ciclo de vida; 

e) interpretação do ciclo de vida. 

 

http://www.autodesk.com/ecotectanalysis
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Figura 1: Estrutura e aplicações da ACV [fases de uma ACV]. Fonte: ABNT NBR 14040 

 

No que se refere à aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida a norma ressalta que é 
importante estar atento às condições em que o estudo será realizado, pois pode haver 
diferenças quanto a aspectos e características locais, regionais e globais. Além disto, a 
norma atenta também para a importância de verificação da qualidade dos dados a serem 
utilizados, deve-se verificar se eles são acessíveis e se estão disponíveis com facilidade. 

A norma referencia outros documentos mais específicos relacionado a ACV, tais como: 
ISO 14041, ISO 14042 e ISO 14043, que possuem foco nos materiais e sistemas e 
conceitos de sustentabilidade, com o foco na redução do impacto ambiental. A ACV ajuda 
na tomada de decisões devido ao seu caráter de avaliação dos aspectos ambientais de um 
produto ou serviço e seus possíveis impactos ambientais. 

Tendo como base os relatórios da ACV, os projetistas podem identificar os impactos 
ambientais dos materiais utilizados e decidir qual a melhor alternativa sustentável a ser 
utilizada ainda em fases iniciais de projeto. Conforme descreve Jrade e Jalaei (2013) apud 
Ries e Mahdavi (2001, p.2) “Nesse estágio, o projetista deve ser capaz de adquirir, 
armazenar e organizar dados ACV para os componentes de tal forma que possa ser usado 
para gerar feedback durante o processo de projeto”.  

 

3. Modelagem da Informação na Construção (BIM) 
 

Segundo Eastman et al. (2014, p.13) o BIM é “uma tecnologia de modelagem e um 
grupo associado de processos para produção, comunicação e análise do modelo de 
construção”. Por definição relaciona tecnologias e processos, com objetivo de desenvolver 
uma prática de projeto integrado e colaborativo, no qual as partes envolvidas no projeto se 
interagem um único modelo virtual de edifício. 
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A BuildingSMART, que se configura como uma organização internacional que visa 
melhorar o intercâmbio de informações entre aplicações de software utilizadas na indústria 
da construção civil, sintetiza bem o caráter da Modelagem da Informação na Construção: 

"[...] o Building Information Modeling (BIM) é uma representação digital das características 
físicas e funcionais de uma instalação. Um modelo de informação de construção é um recurso 
de conhecimento compartilhado para informações sobre uma instalação que constitui uma base 
confiável para decisões durante seu ciclo de vida; Definido como existente desde a concepção 
inicial até a demolição". (http://buildingsmart.org/standards/technical-vision/). 

 

A Modelagem da Informação na Construção (BIM) não corresponde apenas ao uso de 
ferramentas computacionais, estando também relacionado aos aspectos de integração, 
colaboração, interoperabilidade e multidisciplinaridade na elaboração de projetos. O foco 
principal está relacionado à troca de dados e informações inseridas no modelo, a partir da 
criação de parâmetros, relacionados às atividades desempenhadas pela equipe de projeto. 

Ilhan e Yaman (2016) apud Vanlande; Nicolle e Cruz (2008) descreve que a modelagem 
da informação na construção facilita a integração, e a colaboração na indústria da 
construção, fornecendo uma representação tridimensional (3D) de um projeto incluindo 
todos os parâmetros de seus componentes. O processo de operação e aplicação do BIM é 
ilustrado pela imagem abaixo: 

 
Figura 2: Esquema estrutural e aplicações do BIM. Fonte: www.lr.org (adaptado). 

 

A Modelagem da Informação na Construção (BIM) tem como principal característica o 
intercâmbio de informações a partir de indicadores paramétricos inseridos no modelo a fim 
de aperfeiçoar a tomada de decisão pelos projetistas em fases inicias de projeto, de modo 
colaborativo, integrado e simultâneo, minimizando assim os retrabalhos desnecessários e 
possibilitando uma eficiência maior no projeto.  
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Segundo Jrade e Jalaei (2013) a utilização dos conceitos do BIM ajuda os projetistas a 
desenvolver modelos digitais que permitem visualizar a edificação antes que a sua 
implantação física ocorra. Já Ilhan e Yaman (2016, p.1) descrevem que “os benefícios do 
BIM, como a tomada de decisões eficaz, análise melhorada, acesso mais fácil à informação 
e certificação mais simples de edifícios ecológicos proporcionam uma solução otimizada 
para a concepção e construção sustentável”. 

Ter a possibilidade de fazer alterações no projeto ainda no processo de concepção se 
torna mais viável para a qualidade do projeto do que no andamento, no caso, na obra 
propriamente dita, em virtude das restrições que são acarretadas devido à dificuldade das 
mudanças, como custos, tempo e até disponibilidade de material. As modificações feitas 
ainda no inicio do projeto contribui na possibilidade de identificar e mitigar os possíveis 
impactos causados pelo edifício, contribuindo assim para a preservação ambiental 

Deste modo, a aplicação da Modelagem da Informação na Construção (BIM) pode 
viabilizar o processo de elaboração de edificações de cunho sustentável. Como mostra 
Ilhan e Yaman (2016, p.3) “Uma vez que o BIM oferece uma oportunidade para inserir 
informações multidisciplinares dentro de um modelo, sua crescente importância é 
proporcional à crescente demanda por certificação da sustentabilidade”. 

 

4. Procedimentos metodológicos 
 

O estudo aqui desenvolvido tem como objetivo identificar as potencialidades e 
principais desafios da integração entre a Modelagem da Informação na Construção (BIM) 
com a Avaliação do Ciclo de Vida de edificações com base nas pesquisas já realizadas. 

Foi feito um levantamento de estudos nacionais e internacionais e o recorte da pesquisa 
levou em consideração de 2011 a 2016. Para este documento foram considerados apenas 
três artigos internacionais (ver Quadro 1). Além das informações científicas, também foi 
realizada uma pesquisa online nos sites das principais empresas de software relacionados à 
Arquitetura, Engenharia e Construção, para analisar quais programas computacionais 
existentes atualmente no mercado possuem relação ou estão diretamente ligados ACV 
integrada ao BIM (ver Quadro 2). 

A coleta das informações ocorreu a partir da busca das palavras-chaves (“BIM and 
LCA”; “Life Cycle Assessment and Sustainability”; “Building Information Modeling and 
Sustainability”; “BIM and Building Assessment Tools”; “BIM and LCA and Tools”) em 
base de periódicos internacionais e anais de congresso nacionais: CAPES; SCIENCE 
DIRECT; SCIELO; INFOHAB; TIC; ENTAC. Abaixo estão listados os artigos que 
serviram de base para este trabalho: 

o Estudo (1): A 3D analyzer for BIM-enabled Life Cycle Assessment of the whole process 
of construction 

o Estudo (2): Integrating building information modelling with sustainability to design 
building projects at the conceptual stage 

o Estudo (3): Green building assessment tool (GBAT) for integrated BIM-based design 
decisions 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 PERIODICO ORIGEM ANO AUTORIA 

Estudo 
(1) 

International Journal 
Science and 

Technology for the 
Built Environment 

Princeton, Nova 
Jersey, EUA 2012 

Tugba Kulahcioglu, 
Jiangbo Dang, e 
Candemir Toklu. 

Estudo 
(2) 

International Journal 
of Building 
Simulation 

Ottawa, Ontário 
K1N 6N5, Canadá. 2013 Ahmad Jrade e 

Farzad Jalaei 

Estudo 
(3) 

International Journal 
Automation in 
Construction 

Istambul, Turquia 2016 Bahriye Ilhan e 
Hakan Yaman 

Quadro 1: Lista dos artigos científicos estudados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A pesquisa foi desenvolvida com o foco em ferramentas computacionais que subsidiem 
o processo de avaliação do ciclo de vida da edificação. Nesta busca foram também 
encontrados aplicativos e plug-ins, bem como softwares. O levantamento foi feito e os 
programas que executam e/ou possibilitam a ACV integrado ao BIM estão listados abaixo, 
sendo estes dados coletados diretamente nos sites das empresas.  

FABRICANTE PRODUTO FUNÇÃO EXERCIDA 
(informações extraídas do site da empresa) 

Autodesk PLM 360 Gerenciamento do ciclo de vida de produtos 
(PLM) na nuvem 

Bentley AssetWise ALIM Software de gerenciamento de informações do 
ciclo de vida do recurso 

Trimble PROLIANCE Software de gerenciamento de programas de 
custos para o ciclo de vida do edifício 

CAD Technology EcoDomus Software de gestão do ciclo de vida de edifícios 

KT Innovations, 
Thinksetp e 
Autodesk 

Tally 
Aplicativo que quantifica o impacto ambiental 
dos materiais de construção para a avaliação de 
todo o edifício e faz análises comparativas das 

opções de concepção de projeto. 

Bionova Ltd 360optime 
(One Click LCA) 

Software de construção LCA para LEED, 
BREEM, DGNB e outros 20 sistemas. Permite 
relação direta com Excel, QTD, IFC, Revit ou 

outro software de CAD. 
Quadro 2: Síntese dos softwares e aplicativos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5. Resultados e discussões 
 

O Quadro 3 identifica os artigos já anteriormente mencionados e corresponde a uma 
síntese das pesquisas analisadas, apresentando a proposta e o objetivo do estudo, expondo 
também os procedimentos metodológicos realizados, as ferramentas computacionais 
utilizadas e os resultados e conclusões dos autores.  
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 OBJETIVO DA 
PESQUISA 

PROCEDIMENTOS 
METODOLOGICOS 

FERRAMENTAS 
UILIZADAS 

RESULTADOS E 
CONCLUSÕES 

Es
tu

do
 (1

) 

Protótipo baseado em 
um software 3D para 
análise da Avaliação 
do Ciclo de Vida da 
edificação usando a 

plataforma BIM. 
 

Intuito de apoiar o 
processo de tomada de 

decisão durante as 
fases iniciais do 

projeto e na seleção de 
materiais em termos de 

impacto ambiental. 

Os dados iniciais foram 
obtidos de um projeto 
em formato IFC para o 

programa Blender. 
 

Os dados inseridos no 
Blender serviram de 
base pata exportação 
das informações do 

modelo para a 
ferramenta de analise 
do Ciclo de Vida dos 

componentes do 
edifício. 

CAD 3D 
(elaboração do 

modelo) 
 

Google Sketchup 
(conversão de 

formatos) 
 

Blender 3D 
(plataforma de 

implementação) 
 

GaBi 4.0 
(Avaliação do Ciclo de 

Vida) 

ACV ainda possui 
problemas e desafios, 

em virtude da 
complexidade dos 

sistemas existentes no 
edifício. 

 
A proposta é que o 

BIM integrado a ACV 
possa minimizar 

alguns problemas, 
como por exemplo, a 

consistência das 
informações e 

compatibilidade de 
projetos. 

Es
tu

do
 (2

) 

Sistema de 
gerenciamento de 

dados com 
informações 

relacionadas a 
materiais verdes e 

certificações 
ambientais para 

elaboração de projetos 
sustentáveis. 

 
Uso de uma ferramenta 
BIM, e uma ACV, para 
estimativa de ganho de 
pontos por certificação 

e identificação dos 
custos da construção. 

Divide-se em quatro 
fases:  

 
(1) criação do banco de 

dados;  
(2) elaboração do 

modelo 3D na 
ferramenta BIM;  
(3) módulo que 

interliga o projeto 3D 
com a ferramenta 

ACV;  
(4) módulo de 

certificação verde 
(pontos LEED). 

Autodesk Revit 
Architecture 
(modelagem) 

 
Microsoft Excel 

 
Athena Impact 

Estimator 
(estimava do impacto 

ambiental) 
 

Ps.: Uso de uma 
construção real como 

base para implantação 
do modelo sugerido. 

Possibilidade de 
incorporar diferentes 

informações 
relacionadas a 

edificações 
sustentáveis integradas 
nas etapas iniciais de 

projeto.  
 

A limitação consiste na 
impossibilidade de 

aplicação do modelo 
na fase de 

detalhamento do 
projeto e que também 
não engloba todos os 

elementos verdes 
existentes. 

Es
tu

do
 (3

) 

Elaboração de uma 
ferramenta 

automatizada de 
integração que 

processa modelos 
BIM, gera a avaliação 

verde e destaca 
potenciais melhorias 

do projeto sustentável, 
possibilitando a analise 

de alternativas 
sustentáveis. 

O modelo é baseado na 
ferramenta de 

avaliação de edifícios 
sustentáveis (GBAT). 

 
 O modelo é construído 

estabelecendo as 
relações entre os 

elementos de 
construção e os tipos 

de edifícios. 

Microsoft Excel 
(base de dados de 
materiais verdes – 

GMDB) 
 

Graphisoft ArchiCAD 
(biblioteca de materiais 

verdes – GML) 
 

Ferramenta de 
avaliação de edifícios 

verdes (GBAT) 

O modelo integrado 
garante eficiência e 
dados precisos na 

geração de projetos de 
construção sustentável. 

 
Deve ser utilizada uma 
ferramenta apropriada 
de avaliação do ciclo 

de vida para calcular o 
número de créditos 

obtidos. 
Quadro 3: Síntese dos artigos científicos analisados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os estudos apontaram que o fluxo das informações e integração dos dados entre as 
ferramentas BIM e ACV possui eficácia, entretanto alguns pontos ainda precisam ser 
melhorados, pois a retroalimentação em alguns casos precisou ser feita manualmente, não 
havendo assim automatização no processo.  
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Algumas conversões de formato de arquivo e ajustes realizados nos estudos foram feitas 
para que ocorresse a exportação e importação dos dados do modelo entre os programas, 
não ocorrendo uma intercambiabilidade de informação efetiva. Entretanto, este fator não 
comprometeu os estudos desenvolvidos. É possível perceber no quadro que todas as 
pesquisas analisadas utilizaram mais de uma ferramenta computacional para gerar os dados 
relacionados à ACV e poder mensurar os impactos ambientais causados pelo edifício. 

Observa-se também que os Estudos (2) e (3) adotaram o uso de certificações ambientais 
como critério de avalição, diferente do Estudo (1) que não se baseou neste aspecto. A 
inserção de informações nos modelos referente às certificações podem auxiliar na tomada 
de decisão dos projetos quanto a escolha dos materiais. Sendo assim, um aspecto bastante 
relevante na ACV. Contudo, é importante ter cautela com a aplicação de critérios de 
certificação ambiental e ganho de pontos, pois pode comprometer a concepção de projetos 
de cunho sustentáveis, já que existem outros vieses relacionados à sustentabilidade. 

Outro fator notado é que apenas o Estudo (2) utilizou a modelagem de um edifício 
existente para a pesquisa, os outros dois estudos, (1) e (3), modelaram um edifício como 
exemplo. Entretanto, como o foco dos estudos foi explicitar a possibilidade da integração 
das ferramentas não houve comprometimento dos resultados. 

A relevância da interoperabilidade é evidente nas pesquisas. Todavia, percebe-se que o 
formato IFC é mencionado apenas nos estudos (1) e (3), e não aparece no estudo (2). 
Segundo Ilhan e Yaman (2016, p.2) o formato IFC “é uma especificação aberta, 
internacional e padronizada para dados BIM trocados e compartilhados entre aplicativos de 
software usados pelos vários participantes em um projeto de construção de edifícios”. Isto 
é de extrema importância, pois ao se trabalhar com o intercâmbio das informações entre 
programas computacionais, esse formato de arquivo é um dos mais difundidos no mercado 
atualmente. Neste caso, é necessário que este aspecto seja levado em consideração. 

No Estudo (1) a principal abordagem da pesquisa foi à utilização do BIM baseada em 
IFC, com integração aos processos de AVC. Os autores fizeram uso de um programa de 
computador de código aberto para modelagem tridimensional como base para a 
implantação do protótipo idealizado, no caso o Blender 3D. O uso da ferramenta Sketchup 
foi necessário para a conversão do IFC em KMZ para que as informações fossem 
importadas para o Blender. E a ferramenta GABI foi utilizada para a analise do ciclo de 
vida dos componentes do edifício com base nos dados da ECOINVENT. 

Foi observado que o processo é otimizado, ou seja, ele ocorre de forma mais rápida e 
acelerada. Porém a pesquisa enfatiza que existem questões em aberto neste assunto, tais 
como: “Como tornar materiais ou produtos comparáveis dentro de certos contextos? Como 
fazer uso de informações específicas do local em ACV? Como levar em consideração os 
regulamentos e a conformidade?” (KULAHCIOGLU; DANG; TOKLU, 2012, p.9). 

No Estudo (2) os autores descreveram que esta proposta de metodologia pode ser usada 
para inserir requisitos sustentáveis em fase conceitual de projeto, levando em consideração 
os possíveis impactos ambientais. O método utilizado para a comunicação entre as 
ferramentas BIM e AVC ocorreu através de um banco de dados externo relacionado aos 
componentes certificados. Este banco de dados tinha que ser modificado manualmente, o 
que dificultou o intercâmbio das informações, e perdeu o caráter da automação.  
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Além disto, os autores descreveram outra limitação do sistema, que se refere à aplicação 
do modelo na fase de detalhamento do projeto e por não englobar todos os elementos 
verdes existentes. Porém, estes fatores não prejudicaram de forma significativa a proposta, 
visto que, há uma complexidade na elaboração de projeto e uma lista ampla de elementos 
classificados como verdes. 

Já o Estudo (3) tem como base uma estrutura de troca de dados no formato IFC a partir 
de ferramentas BIM integradas e fez uso da categoria materiais do BREEAM Europe 
Commercial para o modelo. Primeiramente é produzida uma base de dados dos materiais 
verdes no Excel e em seguida a biblioteca de materiais verdes no ArchiCAD, depois se tem 
a geração do modelo BIM. Com o modelo pronto, o mesmo é exportado em IFC para a 
ferramenta de ACV, para que seja feito o cálculo referente a certificação ambiental. 

Segundo os pesquisadores, Ilhan e Yaman (2016, p.1) “esta ferramenta serve como uma 
prova de conceito de que os dados verdes relevantes para a certificação BREEAM podem 
ser processados automaticamente e usados para informar o projeto”. Entretanto destacam 
que o banco de dados de materiais foi inserido manualmente, vista como uma limitação no 
processo. Porém, este pesquisa não teve prejuízos consideráveis, pois conseguiu cumprir o 
papel no qual se propôs. 

Além destes estudos supracitados, foram encontrados alguns softwares que se propõem 
a analisar o Ciclo de Vida das Edificações, em alguns casos como uma abordagem 
especifica no produto, ou aos custos da edificação e até mesmo no impacto ambiental de 
um material. Todas as descrições referentes aos aplicativos são apresentadas no Quadro 02. 
É importante ressaltar que estes softwares não foram avaliados do ponto de vista de sua 
eficácia. Assim, se faz necessário que um estudo seja feito para testar a aplicabilidade 
destas ferramentas para apoio a tomada de decisão de projeto. 

 

6. Considerações finais 
 

Baseado nas análises foi possível perceber que a integração entre as duas abordagens 
aqui exposta – BIM e ACV – é viável e permite a tomada de decisão em projetos nas fases 
iniciais, todavia alguns pontos referentes à automatização do processo ainda necessitam ser 
aperfeiçoados. O intercâmbio das informações entre as ferramentas computacionais precisa 
ser analisado, pois alguns estudos mostraram que a troca dos dados não ocorreu de modo 
eficaz, já que algumas alterações foram feitas manualmente. Neste aspecto, o formato IFC 
(Industry Foundation Class) tem de ser mais explorado para que o fluxo das informações 
possa ser integrado, otimizando assim o processo de modelagem e avaliação de projetos.  

Outro ponto analisado nos estudos está relacionado às certificações ambientais, que 
permitem a avaliação dos aspectos ambientais ainda no modelo virtual, para assim escolher 
qual a melhor alternativa de projeto. Este é um aspecto muito interessante, pois é capaz de 
avaliar os impactos ambientais a partir de requisitos sustentáveis pré-estabelecidos e com 
isso obter um resultado mais consistente. Entretanto é importante ter cautela já que apenas 
o critério de certificação ambiental por si só não caracteriza o conceito de sustentabilidade. 
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Além disto, outra questão relevante está associada aos elementos sustentáveis, já que 
foi ressaltada em um dos estudos a dificuldade de ter uma biblioteca atualizada em razão 
da infinidade de materiais sustentáveis existentes no mercado e a forma como os dados 
associadas aos materiais serão inseridos e utilizados nas ferramentas computacionais. Este 
enfoque é extremamente importante, em virtude de que é necessária uma capacidade ampla 
de armazenamento e processamento dos dados, como também um conhecimento técnico 
dos profissionais. 

A partir da pesquisa torna-se evidente que, fazer uma avaliação do ciclo de vida de uma 
edificação consiste em uma atividade bastante complexa, sendo necessário o entendimento 
dos processos relacionados à ACV, bem como ao uso das ferramentas computacionais. Em 
virtude disto, talvez seja mais aplicável fazer a análise de um elemento específico ao invés 
do edifício todo, como por exemplo, de um material construtivo, e a partir disso gerar um 
comparativo com outros materiais. 

Do mesmo modo, a indústria da construção civil, os projetistas e os demais agentes 
envolvidos no projeto devem estar dispostos a cooperar entre si, bem como a incorporar 
estas ferramentas como prática de projeto. Em virtude de que, para que o intercâmbio das 
informações possa ocorrer de modo eficiente entre o BIM e ACV é importante ter acesso 
instantâneo aos dados necessários para a avaliação em estágios iniciais de projeto, 
mantendo a qualidade das informações. Provavelmente, o uso de um plug-in incorporado 
aos softwares já existentes seja mais viável, em razão da dificuldade que os projetistas 
possam vir a ter em necessitar usar mais de um programa computacional. 

Como proposta para trabalhos futuros, torna-se viável escolher um dos softwares e/ou 
aplicativos descritos pelas empresas e fazer uma analise da aplicabilidade para avaliar sua 
eficácia. Com foco na avaliação de um produto da edificação ou sistema, já que o edifício 
como um todo demanda muito mais tempo para se debruçar sobre as informações. 
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Resumo 

A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, as máquinas começaram a fazer parte do 
cotidiano do homem, contribuindo para o conforto da população, mas também poluindo a atmosfera, 
contaminando o ar, o solo e a água e causando o ruído nas cidades. Atualmente a legislação municipal 
para disciplinar os ruídos é geralmente ineficaz, encontrando várias dificuldades, como: conflitos 
com a legislação (estadual, federal, Normas Brasileiras, Conama, Cetesb, etc.), falta de fiscais 
especializados em acústica, falta de técnicos especializados em isolamento acústico de edificações, 
falta de uma estrutura técnica de fiscalização. Assim, o objetivo deste trabalho é estabelecer os 
parâmetros básicos que devem estar relacionados na formulação de uma lei municipal para 
disciplinar as emissões de ruídos urbanos e a estrutura administrativa necessária na fiscalização. A 
metodologia empregada estabelece os aspectos legislativos e normativos sobre meio ambiente que 
encaminham para os parâmetros fundamentais de uma lei municipal. Conclui-se com um rol de 
instruções obrigatórias no texto de uma lei municipal e para a estrutura de fiscalização. 

 

Palavras-chave: Ruído Urbano; Legislação; Normas 

 

Abstract 

With the Industrial Revolution, the machines began to be part of the daily life of man. These 
machines, besides contributing to the comfort of the population, also pollute the atmosphere, 
contaminating the air, the soil and the water and causing the noise in the cities. Currently the 
municipal legislation to discipline noise is generally ineffective, encountering several difficulties, 
such as: conflicts with legislation (state, federal, Brazilian Standards, Conama, Cetesb, etc.), lack of 
specialized auditors in acoustics, lack of specialized technicians in Soundproofing of buildings, lack 
of calibrated measuring equipment. Thus, the objective of this work is to establish the basic 
parameters that should be related to the formulation of a municipal law to discipline the emissions 
of urban noise and the necessary administrative structure in the inspection. The methodology used 
establishes the legislative and normative aspects about the environment that lead to the fundamental 
parameters of a municipal law. It concludes with a list of mandatory instructions in the text of a 
municipal law and for the inspection structure. 

 

Keywords: Urban noise; Legislation; Standards 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

1. Introdução 
 

Nos últimos anos, os altos níveis de ruído transformaram-se em uma das formas de 
poluição que atinge maior número de pessoas.  A poluição sonora não se restringe apenas a 
regiões de grande concentração industrial, como a poluição atmosférica; nem a estritas 
regiões, como a poluição radioativa; nem a regiões produtoras de álcool, como a poluição 
dos rios.  O barulho está presente em qualquer comunidade, em qualquer tipo de trânsito de 
veículos, em qualquer processo fabril, em qualquer obra civil (FERNANDES, 2016). 

Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 360 milhões de pessoas no mundo 
sofrem de perda auditiva por exposição ao ruído (WHO, 2015a) e que 1,1 bilhão de pessoas 
jovens podem estar com a audição em risco pelo uso de equipamentos portáteis de música 
(WHO, 2015b). Na Europa cerca de 40% da população nos países da União Europeia está 
exposta ao ruído do tráfego rodoviário com níveis superiores a 55 dB(A), 20% é exposto a 
níveis superiores a 65 dB(A) durante o dia e mais do que 30% está exposta a níveis superiores 
a 55 dB(A) durante a noite (WHO, 2011). 

Nos USA, 10 milhões de americanos já sofreram danos auditivos irreversíveis do ruído 
enquanto que 30 a 50 milhões estão expostos a níveis de ruído perigosos diariamente (BHI, 
2016). O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) afirma que 4 
milhões de trabalhadores americanos são expostos diariamente a níveis prejudiciais de ruído, 
enquanto que dez milhões de pessoas já têm a perda auditiva. Em 2007, cerca de 23 mil 
casos foram notificados de perda auditiva ocupacional, sendo responsáveis por 14% das 
doenças ocupacionais (NIOSH, 2016). 

No Brasil o ruído ambiental também perturba: o programa PSIL da Prefeitura da cidade 
de São Paulo recebe perto de 100 reclamações diárias sobre perturbações por ruído (PSIL, 
2016). Em Belo Horizonte o programa Disque Sossego recebe cerca de nove reclamações 
por dia, sendo os bares, boates e casas de shows os campeões em reclamação (PERUCCI, 
2015). A cidade do Rio de Janeiro é a capital nacional do ruído com 328 reclamações diárias, 
que respondem por 70% de todas as queixas endereçadas a Secretaria do Meio Ambiente 
(TRIGUEIRO, 2016). 

De um modo geral, as legislações municipais existentes são ineficazes, encontrando 
várias dificuldades, como: conflitos com a legislação estadual, federal, normas brasileiras, 
Conama, Cetesb, etc., falta de fiscais treinados na área de acústica, falta de técnicos 
especializados em avaliação acústica, falta de equipamentos de medida calibrados, falta de 
recursos materiais para uma fiscalização efetiva, falta de apoio jurídico/policial no 
cumprimento dos mandatos. 

Assim, o objetivo deste trabalho é estabelecer os parâmetros básicos que devem estar 
relacionados na formulação de uma lei municipal para disciplinar as emissões de ruídos 
urbanos e a estrutura administrativa necessária na fiscalização. 
 

2. Metodologia 
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Para atingir o objetivo deste trabalho executou-se uma pesquisa bibliográfica onde 
coletou-se os parâmetros que podem balizar a confecção de uma legislação municipal sobre 
a emissão de ruídos urbanos.  O objetivo da legislação é permitir que a população, durante o 
dia e a noite, não seja incomodada por ruído gerados por qualquer fonte. 

 

3. Valores de Referência 
 
A seguir são apresentados os parâmetros de ruído que podem balizar a confecção de leis 

municipais. 
 

3.1 Níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde 
 

Os níveis máximos de ruído recomendados pela Organização Mundial da Saúde para 
ambientes de convivência humana estão na Tabela 1. 
 
 

Tabela 1 – Níveis limites de ruído, segundo a Organização Mundial da Saúde 

Locais Nível de ruído 
Limite – dB(A) 

Interferência na comunicação – torna difícil a conversa entre duas 
pessoas, ou dificulta falar no telefone, ou ouvir rádio ou televisão. 50 

Risco de perda auditiva – a pessoa exposta pode contrair perda de audição 
induzida por ruído para exposições de 8 horas diárias. 75 

Perturbação do sono – a pessoa não relaxa totalmente durante o sono, não 
atingindo os estágios mais profundos do sono e reduzindo o tempo. 30 

Estresse leve com excitação do sistema nervoso e produção de 
desconforto acústico. 55 

Perda da concentração e do rendimento em tarefas que exijam capacidade 
de cálculo. 60 

Escolas – no interior das salas de aulas. 30 
Hospitais – em quartos e apartamentos. 35 

Fonte: Bergund, Lindval, Schwela (1999) 
 
 

3.2 Níveis Recomendados pelas Normas Brasileiras 
 

Existem duas Normas Brasileiras que tratam do assunto ruído e perturbação da 
comunidade.  São a Normas NBR 10.151 (ABNT, 2000) e a NBR 10.152 (ABNT, 1987).  
Estas normas estão sendo revisadas pela ABNT, usando como referências as normas ISO 
1996 (ISO, 2016; ISO, 2007). A NBR 10.151 indica um método bastante detalhado de 
avaliação de ruídos em comunidades. Define os equipamentos de medição (medidor de nível 
de pressão sonora e calibrador), a calibração e ajuste, os procedimentos para medição no 
exterior e interior de edificações e a avaliação dos níveis de ruído, estabelecendo um nível 
critério de avaliação em função do zoneamento urbano do município (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Nível de critério de avaliação para ambientes externos, em dB(A) 
Tipo de área Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 
Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: Norma Brasileira NBR 10.151 (BRASIL, 2000) 
 
 

Tendo em vista se tratar de uma metodologia usada e aceita em todo o mundo, o método 
proposto pela NBR 10.151 é fortemente recomendável a sua adoção pelas leis municipais. 
Recomenda-se o texto proposto por Valadares (2008) sobre o detalhamento do método das 
medições dos níveis de ruído proposto pela norma. 
 A Norma NBR 10.152 fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico 
em ambientes diversos.  Estes níveis são apresentados na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Valores de ruído para conforto acústico, segundo a NBR 10.152 

LOCAIS dB (A) NC 
Hospitais   

Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centro Cirúrgico 35 – 45 30 - 40 
Laboratórios, Áreas para uso público 40 – 50 35 - 45 
Serviços 45 – 55 40 - 50 

Escolas   
Bibliotecas, Salas de música, salas de desenho 35 – 45 30 - 40 
Salas de Aula, Laboratórios 40 – 50 35 - 45 
Circulação 45 – 55 40 - 50 

Hotéis   
Apartamentos 35 – 45 30 - 40  
Restaurantes, Salas de Estar 40 – 50 35 - 45 
Portaria, Recepção, Circulação 45 – 55 40 - 50 

Residências   
Dormitórios 35 – 45 30 - 40  
Salas de Estar 40 – 50 35 - 45 

Auditórios   
Salas de Concertos, Teatros 30 – 40 25 -30 
Salas de Conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 – 45 30 - 35 

Restaurantes 40 – 50 35 - 45 
Escritórios   

Salas de Reunião 30 – 40 25 -35 
Salas de gerência, salas de projetos e de administração 35 – 45 30 - 40 
Salas de computadores 45 – 65 40 - 60 
Salas de Mecanografia 50 – 60 45 -55 

Igrejas e Templos (cultos meditativos) 40 – 50 35 -45 
Locais para esporte   

Pavilhões fechados para espetáculos a ativid. esportivas 45 –60 40 - 55 
Fonte: Norma Brasileira NBR 10.152 (ABNT, 1987) 
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Verifica-se na Tabela 3 que os níveis são fixados em dB(A) e com referência às Curvas 

NC (Noise Criteria).  Estas curvas (Figura 1) foram fixadas pelo pesquisador Leo Beranek 
e trata-se de curvas representadas em um plano cartesiano que apresenta no eixo das 
abscissas as bandas de frequências e, no eixo das ordenadas, os níveis de ruído.  Cada curva 
representa o limite de ruído para uma da atividade, tendo em vista o conforto acústico em 
função da comunicação humana (BERANEK, 1989). 
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Figura 1  - Curvas Critério de Ruído Balanceadas (NCB). Fonte: Beranek (1989) 

 

3.3 As Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
 

O CONAMA é um conselho do Ministério do Meio Ambiente, que dita as diretrizes 
sobre a poluição no Brasil.  A legislação do CONAMA tem validade em todo território 
nacional.  A Resolução CONAMA n. º 1/90 estabelece critérios, padrões, diretrizes e normas 
reguladoras da poluição sonora.  Em seus itens I e II a resolução indica que “são prejudiciais 
à saúde e ao sossego público, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis 
pela norma NBR 10.151 e que os níveis de ruídos gerados na comunidade não podem 
ultrapassar os limites previstos na norma NBR 10.152”. Portanto, por ser uma resolução de 
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órgão federal, as legislações municipais não podem ser conflitantes com as Normas 
Brasileiras NBR 10.151 e NBR 10.152. 

 
3.4 - Resoluções da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB 
 

A CETESB é um órgão do Estado de São Paulo que compõe Sistema Ambiental 
Paulista, responsável pela gestão ambiental no território do estado de São Paulo. Possui duas 
normas que indicam níveis de conforto para a comunidade: 
  - A norma L.11.032 (CETESB, 1992a) indica os níveis de ruído para conforto 
acústico em ambientes internos e externos de áreas habitadas (Tabela 6); 
  - A norma L.11.034 (CETESB, 1992b) indica os níveis de ruído para conforto 
acústico em recintos internos de edificações (Tabela 7). 
 

Tabela 6 - Nível de ruído em ambientes internos e externos de áreas habitadas 

Classifica 
ção de área Período 

Nível de ruído [dB(A)] 

Ambiente 
externo 

Ambiente interno 

Janelas 
abertas 

Janelas 
simples 

fechadas 

Janelas 
duplas (*) 
fechadas 

Estritamente 
residencial 

das 7 às 19 h 50 40 35 30 
das 19 às 22 h 45 35 30 25 
das 22 às 7 h 40 30 25 20 

Predominante
mente 

residencial 

das 7 às 19 h 55 45 40 35 
das 19 às 22 h 50 40 35 30 
das 22 às 7 h 45 35 30 25 

Diversificada 
(residências, 
com., ind.) 

das 7 às 19 h 60 50 45 40 
das 19 às 22 h 55 45 40 35 
das 22 às 7 h 50 40 35 30 

Predominante
mente 

industrial 

das 7 às 19 h 65 55 50 45 
das 19 às 22 h 60 50 45 40 
das 22 às 7 h 55 45 40 35 

Estritamente 
industrial 

das 7 às 19 h 70 60 55 50 
das 19 às 22 h 70 60 55 50 
das 22 às 7 h 70 60 55 50 

(*) 2 vidros separados por uma camada de ar. 
Fonte: norma Cetesb L.11.032 (CETESB, 1992a) 

 
 

3.5 – Critérios da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
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 A Portaria 3.214, de 08/06/78, aprova as Normas Regulamentadores do Capítulo V, 
Título II da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho (BRASIL, 1978).  Nestas 
Normas existem duas indicações de níveis de ruído em locais de trabalho: 
 

Tabela 7 - Critérios de ruído para recintos internos de edificações (Cetesb, 1992b) 
Recintos Curva NBC dB(A) 

Auditórios e Anfiteatros 
a) Sala de uso múltiplo 
b) Saguão – sala de espera 
c) Sala para concertos, teatro e recitais 
d) Igrejas, templos e capelas 

 
Não exceder 30 

35 a 45 
10 a 15 

não exceder 30 

 
Não exceder 38 

43 a 53 
18 a 23 

não exceder 38 
Cinema 
a) Sala de projeção 
b) Sala de espera 

 
Não exceder 30 

30 a 45 

 
Não exceder 38 

43 a 53 
Consultórios médicos e dentários 
a) Sala de espera 
b) Sala de consulta 

 
35 a 45 
25 a 40 

 
43 a 53 
35 a 45 

Escolas 
a) Biblioteca, salas de música e salas de desenho 
b) Circulação 
c) Ginásio e pavilhões para espetáculos e atividades esportivas 
d) Salas de aula e Laboratórios 

 
30 a 40 
35 a 45 
45 a 55 
30 a 40 

 
38 a 48 
43 a 53 
45 a 60 
38 a 48 

Escritórios 
a) Escritório executivo 
b) Saguão principal, sala de recepção, atendimento e espera 
c) Sala de datilografia, taquigrafia, escrituração e computadores 
d) Salas de diretorias, cálculos, projetos, administração, reunião, 

biblioteca e laboratórios  

 
30 a 40 
35 a 45 
40 a 50 
30 a 40 

 
38 a 48 
43 a 53 
48 a 58 
38 a 48 

Estúdios para radiodifusão, televisão e gravação 
a) Profissionais 
b) Semi-profissionais 

 
10 

não exceder 25 

 
18 

não exceder 33 
Hospitais 
a) Enfermarias, berçários, centros cirúrgicos e quartos 
b) Laboratórios, área para uso do público 
c) Recepção, sala de espera 

 
15 a 40 
40 a 50 
35 a 45 

 
20 a 45 
48 a 58 
43 a 53 

Hotéis 
a) Dormitórios  
b) Sala de estar, restaurantes 
c) Sala de leitura 
d) Anfiteatros 
e) Motéis 

 
15 a 40 
35 a 45 
30 a 40 

não exceder 30 
15 a 40 

 
20 a 45 
43 a 53 
38 a 48 

não exceder 38 
20 a 45 

Residências 
a) Dormitórios 
b) Sala de estar e outras áreas da residência 

 
15 a 40 
30 a 40 

 
20 a 45 
38 a 48 

Restaurantes, bares e confeitarias 
a) Copa e cozinha 

 
45 a 55 

 
53 a 63 

Fonte: norma Cetesb L.11.034 (CETESB, 1992b) 

 
  - A Norma Regulamentadora 17, que trata de Ergonomia, em seu item 17.5.1, 
cita que as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho.  No item 17.5.2 indica que, para 
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trabalho intelectual, os níveis de ruído devem estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 
10.152 (BRASIL, 1987).  Para atividades não definidas na NBR 10.152, o nível máximo de 
ruído permitido é de 65 dB(A) ou a Curva NC 60. 
 

  - A Norma Regulamentadora 15, que trata de atividades insalubres, define os 
níveis de ruído que podem acarretar risco de perda auditiva em trabalhadores.  O nível 
máximo permitido para ruídos contínuos ou flutuantes é 85 dB(A) para exposição de 8 horas 
diárias. Para ruído de impacto, os níveis superiores a 140 dB(linear) medidos na resposta de 
impacto, ou superiores a 130 dB(C) medidos na resposta rápida (fast), oferecerão risco grave 
e iminente. 

 

3.6 – Outras legislações federais e internacionais 
 

Em primeiro lugar deve-se citar as normas ISO 1996 (ISO, 2016; ISO, 2007) que estão 
sendo usadas como referências na revisão das normas brasileiras de acústica. Também são 
importantes as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil: a Convenção da 
Organização Internacional do Trabalho N.º 148 sobre “Contaminação do Ambiente por 
Ruído” através do Decreto Legislativo N.º 56 de 14/01/82, promulgado pelo Decreto N.º 
99.534 de 19/09/90 e a Convenção N.º 155 sobre “Segurança e Saúde dos Trabalhadores” 
através do Decreto Legislativo N.º 2 de 17/03/92, promulgado pelo Decreto N.º 1.254 de 
29/09/94. 
 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

4.1 Parâmetros do texto da lei 
 

Uma legislação municipal sobre a emissão de ruídos urbanos deve ser norteada e 
delimitada pelos seguintes parâmetros: 

  - Deve ter como objetivo maior preservar o conforto acústico da população; 
  - Obrigar que todos os estabelecimentos que tenham geração de som devem 
apresentar um projeto de isolamento acústico; 
  - Não ser, rigorosamente, conflitante com a legislação federal e estadual – 
portanto, deve haver compatibilidade entre a legislação municipal e as leis, decretos, 
portarias de todos os órgãos do governo federal e estadual (ministérios, secretarias, Conama, 
Ibama, Cetesb, etc.) e com a CLT, principalmente a Portaria 3.214 em suas NR 7 e NR 15 
(BRASIL, 1978); 

  - Usar, obrigatoriamente, a metodologia de medição do ruído prevista na NBR 
10.151. Os níveis máximos de som permitidos devem ser, se possível, os estabelecidos pelas 
Normas Brasileiras NBR 10.151 e NBR 10.152; 
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  - Deve ser idêntica para todos os tipos de estabelecimentos, sejam abertos 
(bares, lanchonetes, padarias), fechados (boates, casas de shows, igrejas, academias de 
ginástica), destinados ao lazer, à cultura, educacionais, religiosos, institucionais ou 
comerciais de toda espécie. 

 

4.2 Medidas administrativas 
 

Para a implantação da legislação sobre emissão de ruídos, a Prefeitura Municipal deve, 
obrigatoriamente, criar uma estrutura administrativa com o seguinte perfil: 

  - Estruturar um departamento de fiscalização, com profissionais que tenham 
conhecimentos em medição acústica (métodos da NBR 10.151) e análise do projeto de 
isolamento acústico em edificações; 

  - Treinar os profissionais responsáveis pelas medições. Lembrar que o 
método da NBR 10.151 exige a medição do nível sonoro equivalente contínuo (Leq) em 
decibels (que é uma escala logarítmica) e a subtração do ruído de fundo; 

  - Comprar equipamentos de medição (medidores de nível de pressão sonora 
e calibradores) conforme especificações da NBR 10.151; 

  - Manter os equipamentos calibrados, submetendo-os periodicamente ao 
Inmetro ou laboratórios credenciados; 

  - Criar um documento próprio para apresentar as informações sobre as 
medições em forma de laudo técnico, assinado por um Engenheiro (BRASIL, 1966; CREA, 
2016). 

 

4.3 Conclusões 
 

Um texto de lei com os parâmetros citados contribuirá para a tranquilidade sonora 
urbana, evitando o transtorno e perturbação dos moradores próximos a estabelecimentos com 
música ambiente. A exigência de isolamento acústico garantirá o funcionamento desses 
estabelecimentos, mantendo o trabalho de profissionais como músicos, cantores, técnicos de 
som, garçons, seguranças, etc. A estruturação de um departamento de fiscalização com 
pessoal treinado em medições acústicas, uso de aparelhos de medição calibrados, emprego 
da metodologia prevista nas Normas Brasileiras e confecção de um laudo técnico assinado 
por um Engenheiro dará segurança jurídica à fiscalização. 
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Resumo 
O presente trabalho apresenta um estudo sobre a estruturação de indicadores de desempenho 

para a medição da sustentabilidade de uma organização do segmento da construção civil pesada. O 
objetivo do estudo foi apresentar o desenvolvimento de uma estrutura de indicadores de 
sustentabilidade, que envolvessem as áreas de meio ambiente, segurança do trabalho, saúde 
ocupacional e gestão de talentos, a fim de demonstrar a maturidade da organização em tornar-se 
uma empresa de referencia no seu segmento em sustentabilidade. Os procedimentos metodológicos 
adotados foram preponderantemente da pesquisa bibliográfica e documental, com levantamentos 
em dados primários existentes na organização, bem como todos os índices já apresentados nos 
relatórios das obras e empreendimentos. Os resultados alcançados por este estudo apontam para 
uma estrutura de vinte e três novas métricas e indicadores de sustentabilidade, a serem 
parametrizados e implantados nas obras e empreendimentos.  

Palavras-chave: Indicadores; Qualidade; Sustentabilidade; Planejamento estratégico; 
Construção Civil. 

 

Abstract 
The present work presents a study on the structuring of performance indicators for measuring 

the sustainability of an organization in the heavy civil construction segment. The objective of the 
study was to present the development of a structure of sustainability indicators, involving the areas 
of environment, occupational safety, occupational health and talent management, in order to 
demonstrate the organization's maturity in becoming a Reference in its segment in sustainability. 
The methodological procedures adopted were predominantly from the bibliographical and 
documentary research, with surveys on primary data already existent in the organization, as well as 
all indexes already presented in the reports of works and projects. The results achieved by this 
study point to a structure of twenty-three new metrics and sustainability indicators, to be 
parameterized and implemented in the works and projects. 

Keywords: Indicators; Quality; Sustainability; Strategic Planning; Civil construction.  
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1. Introdução 
 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a estruturação de indicadores de 
desempenho para a medição da sustentabilidade em um a organização do segmento da 
construção civil pesada. 

A existência de um indicador de desempenho em uma organização permite uma análise 
muito mais abrangente e profunda sobre a efetividade de uma gestão e de seus resultados 
do que uma simples constatação. Além de promover a cultura para a excelência, medir 
resultados sistematicamente e de forma estruturada, é de fundamental importância para 
uma organização, uma vez que possibilita a comparação com ciclos ou períodos passados. 
(FNQ, 2015a). 

Em um ambiente de forte concorrência como se verifica atualmente, as empresas 
vencedoras são aquelas que percebem e implementam mudanças necessárias que possam 
continuar satisfazendo o consumidor, não apenas fazendo pequenas monitorações 
(FERNANDES, 2004). 

A necessidade de medir o desempenho por meio de indicadores é crescente em todas as 
organizações, pois um indicador de desempenho é uma informação quantitativa e/ou 
qualitativa que expressa o desempenho dos processos em termos de eficiência, eficácia ou 
nível de satisfação. Os indicadores funcionam como ferramentas que conduzem ao 
comportamento desejado e devem dar aos indivíduos o direcionamento que precisam para 
atingir os objetivos estratégicos da organização (FNQ, 2015b). 

É importante destacar que muitas empresas possuem em seus planejamentos 
estratégicos, diversos objetivos a serem alcançados com o desenvolver dos anos e em 
acordo com as suas operações realizadas, e quando bem estruturados os indicadores,  
melhor é a confiabilidade dos mesmos. 

Dessa forma, este estudo aborda uma empresa de construção civil pesada, ao qual já 
possuía alguns padrões de medição de desempenho por indicadores estratégicos, que 
decidiu ampliar esta, envolvendo também as áreas de meio ambiente, segurança do 
trabalho, saúde ocupacional e gestão de talentos, a fim de desenvolver e estruturar 
indicadores que possam demonstrar a maturidade da organização em tornar-se uma 
empresa referente em sustentabilidade. 

 

2. Fundamentação teórica 

 
Nesse capítulo serão apresentados os principais conceitos teóricos referentes aos 

indicadores utilizados para o desenvolvimento desse trabalho e das pesquisas na empresa. 
Iniciando pelo tema sobre indicadores de desempenho e seus principais atributos, 
terminando com os indicadores de sustentabilidade. 
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2.1 Indicadores de desempenho 

 

Como definição um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações 
sobre uma dada realidade, tendo como característica principal um poder de sintetizar 
diversas informações, retendo apenas o significado essencial dos aspectos que estão sendo 
analisados (CAMPOS e MELO, 2008). 

Indicadores são representativos qualificáveis, de processo, de produtos e outras 
atividades. O objetivo é permitir aos gestores acompanhar os resultados obtidos pela 
organização, com propósitos de adotar medidas corretivas que se façam necessárias 
(LUCINDA, 2010). 

Os indicadores de negócio destinam-se a avaliar a organização como uma entidade 
fornecedora de produto e prestadora de serviço, a seus clientes potenciais, por meio de 
mensuração de parâmetros estratégicos, principalmente em seus processos de interação 
com o ambiente externo. Esses indicadores, que se denominam também indicadores de 
desempenho, que se destinam basicamente para análises permanentes por parte do corpo 
gerencial da empresa (TAKASHINA, 2002). 

De acordo com Campos e Melo (2008) dentro desses contextos, pode-se disser que os 
indicadores são ferramentas utilizadas pelas organizações para monitorar determinados 
processos quanto ao alcance de uma meta ou padrão mínimo de desempenho estabelecido. 

Segundo Lucinda (2010), os indicadores podem ser classificados em indicadores de 
qualidade e também de não qualidade, onde é medido o total de itens produzidos 
corretamente dividido pelo total de itens defeituosos, divididos pelo total de itens 
consecutivamente. Os indicadores devem ser capazes de permitir aos gestores uma 
interpretação da realidade (LUCINDA, 2010). 

Os indicadores da qualidade ainda podem ser divididos em corporativos e setoriais, ou 
mesmo estratégicos e operacionais (LUSTOSA, 2008).  

No nível operacional temos os indicadores de processo, que devem representar todos os 
processos existentes na empresa e que sejam importantes na dinâmica de criação de um 
valor para o consumidor. Dos vários grupos de indicadores de níveis operacionais surgem 
os de necessidade tática (FERNANDES, 2004). 

Já os indicadores estratégicos estão relacionados à gestão estratégica do sistema 
organizacional, e os indicadores operacionais fornecem informações sobre o desempenho 
dos processos (LUSTOSA, 2008). De acordo com Fernandes (2004), os indicadores 
estratégicos estão no último nível e representam a posição e o posicionamento da empresa.  

A separação vertical dos indicadores ocorre pela própria necessidade diferenciada da 
informação para o gerenciamento, nos três patamares básicos em que se divide uma 
empresa, conforme figura abaixo: 
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Figura 01 – Hierarquia dos indicadores. Fonte: Adaptado de Fernandes, 2014. 

 

Para Campos e Melo (2008), outro fator relevante é a finalidade dos indicadores. Eles 
servem para medir o grau de sucesso da implantação de uma estratégia em relação ao 
alcance dos objetivos estabelecidos. Entretanto, é fundamental que seja observado o fato de 
que um indicador muito complexo ou de difícil mensuração não é adequado, pois o custo 
nele empregado para sua obtenção, pode inviabilizar sua operacionalização. 

 

2.2 Principais atributos dos indicadores 
 

A tarefa básica de um indicador é expressar, da forma mais básica, e mais simples 
possível, uma determinada situação que se deseja avaliar. O resultado do indicador é uma 
fotografia do dado no momento, e demonstra sobre uma base de medidas o que está sendo 
feito no momento (FERNANDES, 2004). 

Segundo Lustosa (2008), o principal objetivo dos indicadores são explicitar as 
necessidades e expectativas dos clientes, viabilizar a aplicação de metas do negócio, 
suporte a análises críticas dos resultados dos negócios, às tomadas de decisão e ao controle 
e planejamento, bem como contribuição para a melhoria de processos e produtos da 
organização. Para o autor os principais atributos dos indicadores são os seguintes:  

x Adaptabilidade: capacidade do indicador em dar resposta às mudanças de 
comportamento e exigência dos clientes, podendo ser desnecessários a qualquer momento, 
e, portanto tende a ser substituídos; 
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x Representatividade: o indicador deve captar as etapas mis importantes e críticas dos 
processos; 

x Simplicidade: o indicador deve ser fácil de aplicar e ser entendido; 

x Rastreabilidade: facilidade de identificar a origem dos dados, seu registro e 
manutenção; 

x Disponibilidade: facilidade de acesso e disponível a tempo; 

x Economia: não se deve gastar muito tempo procurando dados, e o custo de 
obtenção dos mesmos devem ser menor que o benefício de obtê-los; 

x Praticidade: o indicador deve funcionar na prática para tomada de decisões. 
Para Fernades (2004) os indicadores precisam externar credibilidade e, para tanto, 

devem ser gerados de forma criteriosa, assegurando a disponibilidade dos dados e 
resultados mais relevantes no menor tempo e custo possível. Bem como precisa atender os 
critérios e atributos, destacando-se entre eles a seletividade, simplicidade e clareza, 
abrangência, rastreabilidade e acessibilidade, comparabilidade, estabilidade e rapidez de 
disponibilidade, bem como baixo custo de obtenção. 

De acordo com Lucinda (2010), existem diferentes tipos de indicadores, dentre eles 
podemos citar: 

9  Indicadores Estratégico: aqueles que indicam o andamento da organização em 
direção a consecução de sua visão de futuro;  

9  Indicadores de produtividade: medem a relação de insumos do processo ou 
atividades e suas saídas (produtos). Medem a eficiência do processo e atividades. 

9  Indicador de Capacitação: medidas que expressa informações sobre a estimativa da 
produção, capacidade instalada e número de empregados. 

9  Indicadores de Efetividade: indicadores de impacto, aos quais medem os impactos 
do processo sobre a clientela. 

9  Indicadores de qualidade: Medem as medidas de satisfação ou insatisfação dos 
clientes. Resultados dos processos e de sua eficácia. 

Considerando os atributos e tipos de indicadores, que a seguir apresentaremos, além dos 
já citados, a perspectiva dos indicadores de sustentabilidade.  

 

2.3 Indicadores de sustentabilidade 
 

Para Bellen (2006) o processo de desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade 
deve contribuir para uma melhor compreensão do que seja desenvolvimento sustentável.  

Os indicadores de sustentabilidade fornecem informações sobre o desempenho 
econômicos, ambientais e sociais da organização, relacionados aos seus aspectos materiais, 
que são aqueles que refletem impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da 
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organização ou influenciam substancialmente as avaliações e decisões das partes 
interessadas no negócio da organização (GRI, 2015). 

A dimensão econômica da sustentabilidade trata dos impactos econômicos na 
organização e sobre as suas partes interessadas, assim como nos sistemas econômicos em 
nível local, nacional e global. A dimensão econômica ilustra o fluxo de capital entre as 
diferentes partes interessadas e os principais impactos econômicos da organização sobre a 
sociedade como um todo, levando em consideração seu desempenho econômico, sua 
presença no mercado, suas práticas de compras, etc. (GRI, 2015). 

A dimensão ambiental da sustentabilidade refere-se aos impactos da organização sobre 
ecossistemas, incluindo aspectos bióticos e abióticos (GRI, 2015). Os Indicadores de 
desempenho ambiental visam demonstrar práticas organizacionais no sentido de minimizar 
os impactos ao meio ambiente decorrente de suas atividades. Esses indicadores referem-se 
ao uso de recursos naturais demonstrados, iniciativas de gerenciamento ambiental, os 
impactos significativos relacionados ao setor e a atividade e as respectivas ações de 
minimização (CAMPOS e MELO, 2008). 

Conforme as diretrizes do GRI (2015) a dimensão social da sustentabilidade diz respeito 
aos impactos da organização sobre os sistemas sociais em que ela atua, nela abordam-se as 
práticas trabalhistas e direitos humanos, sociedade como um todo, e também a 
responsabilidade pelo produto entregue. Um dos aspectos relacionados com a dimensão 
social é treinamento e a educação, aonde consta o número de horas de treinamento 
realizado pelos colaboradores. Também é relevante citar a saúde e a segurança do trabalho, 
como um aspecto da dimensão social, aonde constam tipo de taxa de lesão, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, colaboradores com alto risco, etc. (GRI, 2015). 

 

3. Metodologia 
 

A caracterização metodológica desta pesquisa, segundo Vergara (2008) e Gil (2010), 
possui mais similaridades com pesquisa qualitativa; quanto aos objetivos, situa-se em três 
categorias: exploratória, descritiva e explicativa, os tipos de pesquisa, segundo os autores, 
não são mutuamente exclusivos, o que permite classificá-lo nestes três tipos.  

Em relação aos procedimentos adotados para a coleta de dados, esta pesquisa foi 
composta preponderantemente da pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa 
bibliográfica focou na reflexão sobre as melhores práticas para a estruturação de 
indicadores de sustentabilidade. Já a pesquisa documental, buscou analisar os dados 
primários existentes na organização, com levantamentos nos índices apresentados nos 
relatórios das obras e empreendimentos.  

 

4. Aplicação e resultados  
 

A empresa analisada, e escolhida para o desenvolvimento desse projeto possui sede em 
Concórdia - SC e atua no ramo da Construção Civil Pesada, com foco na execução de 
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obras e terraplanagem em empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, solar e 
eólica, obras de artes especiais, edificações residenciais, comerciais e industriais. 

Desde sua fundação, ela vem executando serviços em empreendimentos importantes no 
setor elétrico brasileiro, construções de pontes, realocação de estradas vicinais e núcleos 
comunitários. A partir de 2004 atua em empreendimentos de porte no setor de geração de 
energia elétrica através do uso de fontes renováveis, especializando-se na construção de 
PCHs, UHEs e Complexos Eólicos no Brasil. 

Vem contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país, obtendo destaque no 
mercado em que atua, prestando serviços com qualidade e respeito ao meio ambiente, 
criando parcerias com clientes e fornecedores. Em 2011 obteve a certificação de seu 
Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nos requisitos da NBR ISO 9001:2008.  

Buscando a melhoria contínua, a empresa desenvolveu um sistema de gestão integrada, 
denominados Sistema de Sustentabilidade (S³), nele atuam as áreas de qualidade, meio 
ambiente, saúde ocupacional, segurança do trabalho e também gestão de talentos. 

Dentro da gestão estratégica da empresa, foram traçados alguns objetivos a serem 
alcançados pela gestão até o ano de 2020. O objetivo estratégico que corresponde à área da 
sustentabilidade é: “Tornar-se empresa referência em Ações de Sustentabilidade”.  

Através desse objetivo estratégico, foi composto um plano de ação para desenvolver 
essa competência antes da estimada data. Uma das formas encontradas foi através de 
acompanhamento de indicadores hoje relacionados às áreas da sustentabilidade da 
organização. 

Na sequência foram realizadas reuniões com os responsáveis de cada área da 
sustentabilidade, e definidos prazos referente aos estudos e as definições de quais 
indicadores seriam utilizados. 

Assim que definidos os indicadores, foram desenvolvidos memórias de cálculos, para 
que os números e índices entregues ao sistema de gestão mantivessem o mesmo padrão e a 
garantia dos dados informados.  

Os mesmos foram encaminhados aos seus responsáveis nas obras e empreendimentos, 
para tabulação de dados e preenchimentos dos indicadores, ao qual devem ser 
encaminhado ao sistema de gestão mensalmente para compilação e análise crítica dos 
dados para a direção.   

Foram então desenvolvidos e aprimorados indicadores para o início do ano de 2016, os 
mesmos veem sendo compilados em base de dados, e assim que encerrado o ciclo anual, as 
metas hoje definidas passarão por uma análise crítica podendo sofrer alterações para o 
exercícios seguintes (Ver Quadro 01 – Indicadores de sustentabilidade). 
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Área Indicador Como mede Meta Periodicidade 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

Pesquisa de satisfação do cliente 
interno; Pesquisa em forma de questionário 80 % de colaboradores 

Satisfeitos Semestral 

Pesquisa de satisfação do cliente 
externo; 

Pesquisa em forma de questionário 
(critério de satisfação notas de 01 a 05) Satisfação média ≥ 3 Semestral e/ou 

trimestral 

Reclamações do cliente; Número de ações corretivas de 
clientes/tratamento das ações 

Número decrescente de ações 
corretivas abertas pelo cliente Mensal 

Não Conformidades Internas; Total de ações tratadas / número total 
de ações 

Número crescente de ações 
tratadas Mensal 

Oportunidades de Melhoria. Quantidade de oportunidades abertas 
(ações preventivas) p/ período ≥ 01 ação preventiva por mês Mensal 

  

Quantidade de Acidentes Fatais Número total de acidentes fatais 0 Mensal 

Quantidade de acidentes com 
afastamento, 

Número total de acidentes com 
afastamento 0 Mensal 

Quantidade de acidentes sem 
afastamento 

Número total acidente sem 
afastamento 0 Mensal 

Quantidade de dias perdidos de 
trabalho por trabalhador Dias de afastamento ou debitados   Mensal 

Taxa de Frequência de acidentes com 
afastamento e sem afastamento  Nº de acidentes / horas trabalhadas > 4,05  Mensal 
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Nº de Horas Homens de Exposição 
ao Risco   

Total de horas trabalhadas incluindo 
horas extras Quantidade de horas Mensal 

Taxa de gravidade  Dias perdidos e transportados / horas 
trabalhadas Sem meta ainda definida  Mensal 

Meio 
Ambiente 

Total de Resíduos de Classe I e II por 
m³ 

Volume (m³) total de resíduos classe II 
destinados a reciclagem > 50 % Mensal 

Números de acidentes ambientais de 
alto risco 

Número total de acidentes ambientais 
classificados como alto risco 0 Mensal 

Número de incidentes ambientais de 
alto risco; 

Número total de incidentes ambientais 
classificados como alto risco 0 Mensal 

Número de ocorrências ambientais 
não tratadas; 

Nº de ocorrência relacionadas à meio 
ambiente não tratadas dentro do prazo 
acordado. 

0 Mensal 

Saúde 
Ocupacional 

Quantidade de atestados médicos 
recebidos Afastamento de local de trabalho ≥ 0,5 dos funcionários Mensal 

Quantidade de exames periódicos e 
ocupacionais; Realização de exames  100 % dos dispostos nos 

programas Mensal 

Consultas clinicas, efetuadas no 
canteiro de obras; Atendimento de colaboradores -  Mensal 



  

 
 

 

ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 
   

Número de atendimento da 
enfermagem junto aos ambulatórios de 
todas as obras;  

Procura e/ou queixas dos 
colaboradores 

Número decrescente de 
atendimentos Mensal 

Gestão de 
Talentos 

Número de horas de treinamento; Tempo média de horas de treinamento 
por colaborador 

≥ 4,00 horas de treinamento 
por colaborador (média) Mensal 

Indicadores de Treinamento  Tempo dedicado a treinamentos em 
relação ao total de horas trabalhadas 

Aumento crescente de horas 
treinadas Mensal 

Produtividad
e Atendimento ao cronograma da obra Itens de cronograma previsto x o 

realizado ≥ 75% Mensal 

Quadro 01 – Indicadores de sustentabilidade. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme apresenta o Quadro 01, após a coleta de dados de todos os indicadores 
estratégicos referente ao ano 2016, os mesmos passaram por análise crítica, junto à 
diretoria da empresa, sendo assim definidos quais indicadores serão importantes para 
alcançar as premissas do planejamento estratégico da empresa rumo a sustentabilidade de 
seu negócio. 

Em segundo momento, os indicadores serão analisados criticamente e levados para 
aprovação e homologação pela alta direção, os mesmos vão passar a ser uma informação 
documentada do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ. 

Assim que inserido no SGQ da empresa, o mesmo será repassado para os chamados 
“designados de sustentabilidade”, pessoas aos quais são responsáveis pelo sistema de 
sustentabilidade de cada obra. 

Cada obra, obrigatoriamente deverá preencher todos os indicadores, com dados precisos 
referentes ao mês anterior e encaminhar até o quinto dia útil para o sistema de gestão da 
qualidade corporativo. 

Recebido os dados, deverão ser feitas as tabulações, validadas juntos com as áreas 
responsáveis pela sustentabilidade, sendo estas apresentadas em reunião de coordenação 
mensal, aonde participam alta direção, engenheiros residentes e coordenadores 
corporativos. 

 

5. Considerações finais 
 

Por meio deste estudo foi possível constar a importância da implementação de 
indicadores de sustentabilidade para o sucesso do negócio, que possibilita a gestão dos 
processos com bases em resultados reais, passando credibilidade e demonstrando o grau de 
evolução das práticas desenvolvidas.  

A estruturação de metas e controles visando à sustentabilidade de obras e 
empreendimentos, junto ao planejamento estratégico da organização, visa permitir a 
ampliação das análises para a tomada de decisões e a aplicação de melhorias ao sistema de 
gestão, com vistas à maturidade da organização no segmento. 

Foi possível concluir com o estudo, considerando as métricas e os controles do 
planejamento estratégico da organização, que é possível implantar novas métricas 
estratégicas inserindo os indicadores de sustentabilidade. Sendo estes estruturados, 
parametrizados e implantados nas obras. 

A continuação desse projeto se dará até o término de 2016, aonde será possível analisar 
criticamente junto ao compilado de indicadores de sustentabilidade, os quais são 
indispensáveis para a organização e quais sofrerão alterações com relação às metas 
estipuladas para os próximos anos. Na sequência será verificado como o conjunto de todos 
os indicadores, juntamente com sua área de atuação, demonstram a maturidade da 
organização em tornar-se uma empresa de referência em sustentabilidade, contribuindo 
para alcançar o planejamento estratégico para 2020. 
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Resumo 

O etileno acetato de vinila (EVA) é um polímero utilizado na confecção de materiais escolares, 
esportivos e no setor calçadista. Este gera resíduos, logo é necessário a sua reutilização. Visando 
isso, o trabalho tem como objetivo estudar placas produzidas a partir de EVA/cimento como isolante 
acústico e desta forma dar um destino a este material. Neste sentido a melhor mistura EVA/cimento 
foi estudada. Com a placa produzida foram investigadas suas características, para isto foram 
realizados os ensaios de absorção de água, acústica, e inflamabilidade e análise microscópica. Os 
resultados mostraram que a placa apresenta uma redução acústica mais eficiente nas frequências entre 
800 e 1000Hz quando comparada a uma parede de concreto. Desta forma o material mostra-se viável 
para o isolamento acústico possibilitando assim um novo destino produtivo para o resíduo de EVA. 

 

Palavras-chave: EVA; Reaproveitamento; Isolamento Acústico 
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Abstract 
Ethylene vinyl acetate (EVA) is a polymer used in the manufacture of school supplies, sports and 
footwear. The production process generates substantial amounts of residues, which should be reused. 
The aim of this study was to examine if plates produced from a mixture of EVA and cement can be 
used for acoustic insulation, thus giving a proper destination to the residues. For that purpose, the 
best mixture of EVA and cement was examined. The characteristics of the manufactured plates were 
analyzed, and water absorption, acoustic, flammability, and microscopic tests were carried out. The 
results showed that the acoustic reduction of the plates was more efficient in the frequencies between 
800 and 1000Hz as compared to concrete walls. This finding allows to conclude that EVA plates can 
be used for acoustic insulation, thus giving a proper destination to the residues. 
 
Keywords: EVA; Reuse; Insulation. 
 

1. Introdução 
 

O etileno acetato de vinila (EVA) é um polímero utilizado em indústrias calçadistas, em 
materiais escolares, em materiais esportivos, dentre outros. É um polímero termofixo, o que 
significa que ele é de difícil reprocessamento (POLARI FILHO, 2005). A decomposição de 
seus resíduos é lenta podendo levar entre 250 a 400 anos.  

Seus resíduos representam de 2 a 3% da produção, e como o EVA é uma espécie de 
borracha expandida leve, gera um material remanescente que ocupa grande volume e acaba 
necessitando de muito espaço em seu armazenamento e para sua disposição final, 
sobrecarregando desta forma os aterros. Logo, o descarte destes resíduos constitui um sério 
problema ambiental. 

Devido aos problemas ambientais recorrentes e a busca pelo desenvolvimento sustentável 
é necessário criar formas para gerenciar este descarte da forma adequada ou mesmo 
reaproveitá-lo em outros processos produtivos. Assim, para atender ao desejo de projetar 
materiais duráveis que cumpram a iminente demanda dos conceitos de construção 
sustentável, faz-se necessário a aplicação de novos materiais e métodos de produção.  
Atualmente, diversos estudos têm sido realizados com o intuito de introduzir resíduos de 
outros processos produtivos na construção civil. O que se tem observado é que a construção 
civil pode absorver esses materiais remanescentes e convertê-los em matéria prima. O setor 
já é, atualmente, um grande reciclador de resíduos de outras indústrias (DEMIREL, 2013; 
MALAIŠKIENĖ et al, 2011; MARQUES et al, 2016). Neste sentido, encontram-se na 
literatura pesquisas que constataram que o EVA na forma de aparas pode ser utilizado como 
agregado leve na construção civil (BEZERRA, 2002; UCHÔA et al, 2015; SILVA et al, 
2014; ANDRADE e MEDEIROS, 2012). 

Assim, o trabalho apresenta os resultados obtidos com a incorporação de EVA, na forma 
de aparas, em uma pasta de cimento e no formato de placas, no estudo sobre seu 
comportamento frente ao isolamento acústico. Além disso, foi realizado a caracterização 
microestrutural da placa, a absorção de água, e a inflamabilidade da mesma. Por fim, 
verificou-se a eficiência do isolamento acústico das placas em decorrência do revestimento 
externo empregado na mesma, comparado com uma caixa de concreto convencional e uma 
caixa de gesso acartonado. 
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2. Metodologia 
 

2.1 Resíduo 
 
O resíduo de EVA, proveniente da indústria calçadista, foi recebido na forma de aparas 

em tamanhos variando entre 1 a 2 cm conforme pode ser visualizado na Figura 1.    

 
Figura 1 – Resíduo de EVA. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
O resíduo foi misturado a uma pasta de cimento com o objetivo de gerar uma placa do 

tamanho 20cm x 40cm x 2,0cm. Através desta placa piloto observou-se as características 
deste novo material, com vistas a uma aplicação ecoeficiente, onde o conforto habitacional 
poderá estar aliado ao reaproveitamento de um resíduo do setor produtivo. 

 

2.2 Preparação dos Corpos de prova 
 

O procedimento dessa etapa constituiu-se em realizar a montagem de corpos de prova 
prismático 20cm x 40cm x 2,0cm para escolher a melhor proporção entre os materiais 
cimento CP-V, EVA em forma de aparas e água.  A escolha dos traços de estudo se baseou 
no trabalho de SOUZA JUNIOR (2013), onde foram executados as seguintes proporções de 
materiais 1:0,62:0,35; 1:0,62:0,45 e 1:0,62:0,55 (cimento:EVA:água). O procedimento da 
montagem de corpo de prova consistiu na colocação da mistura já homogeneizada dos 
materiais no molde (Figura 2). 
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Figura 2 - Mistura dos materiais, e colocação do mesmo na caixa molde. Fonte: elaborado pelos 
autores. 

 
Após a acomodação da mistura, o molde foi levado a uma prensa hidráulica onde foi 

aplicada uma carga de cinco toneladas sobre o material, sustentada por vinte e quatro horas. 
O molde foi retirado da prensa e a placa foi desformada, conforme Figura 3. 

                   
Figura 3 - Aplicação de 5 toneladas e placa pronta após 24 horas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
A escolha do melhor traço foi feita visualmente, através da comparação dos corpos de 

prova e pela trabalhabilidade na execução do mesmo, durante o procedimento de montagem 
do corpo de prova.  Também foi testado um revestimento com papel kraft e outro com gesso 
para melhorar o acabamento final do material. 
 

2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise de Imagem por Microscopia 
Estereoscópica 

 

Fotomicrografias das placas EVA/cimento foram realizadas por microscopia eletrônica 
de varredura em um equipamento JEOL modelo JSM 6060, operando a uma voltagem de 10 
kV. A porosidade da placa foi analisada e tratada estatisticamente através do software ImageJ 
Version 1,51h. A coleta das amostras para análise por microscopia estereoscópica Binocular 
(Stemi DV4, Zeiss) foi feita à 14 % de umidade, com o medidor de umidade (Marca Moisture 
Meter MD-2G) inserido a 8,5 mm na amostra.  

 
2.4 Absorção em água 

O procedimento seguiu o método gravimétrico preconizado pelo Standard Test Method 
for Water Absorption of Plastics D 570-98. O resultado apresentado é aquele obtido pela 
média da repetição de três corpos de prova. Inicialmente a amostra foi seca em estufa a 50°C 
durante 24 horas. A pesagem do material seco foi realizada em uma balança digital com 
precisão de 0,01g da marca Shimadzu (modelo BL 3200H).  Em seguida, a amostra foi 
imersa num banho de água destilada a uma temperatura de 25°C. A amostra foi deixada nesta 
condição durante 24 horas, após este período foi retirada da imersão, seca com toalhas de 
papel e pesada novamente. O índice de absorção de água é, então, obtido segundo a 
expressão A=((Msat-Ms)/Ms) x 100. Onde: A=Absorção de água (%);  Msat - Massa da 
amostra saturada (g); Ms - Massa da amostra seca (g) 
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2.5 Inflamabilidade 
 

Para o ensaio de queima foram usadas amostras no tamanho de 0,3cm x 13cm x 1cm com 
o melhor traço estudado. O ensaio seguiu a norma UL 94 (teste queima vertical e horizontal). 
A norma brasileira sobre inflamabilidade é baseada nesta norma internacional, mas é voltada 
para o PU, logo optou-se por utilizar a norma internacional.  

 
2.6 Avaliação de isolamento acústico 

 
Para a realização do ensaio de isolamento acústico foi feita a montagem de uma caixa 

produzida com placas EVA/cimento, para verificar o comportamento de redução sonora. As 
placas de EVA/cimento, EVA/cimento/papelkraft e de EVA/cimento/gesso foram 
produzidas com encaixe macho e fêmea para a montagem das caixas que foram utilizadas 
no mesmo ensaio (Figura 4).  

As normas relacionadas a isolamento acústico que merecem destaque abordam o conforto 
acústico em áreas habitadas. São elas a NBR10151/2000 (Acústica - Avaliação do ruído em 
áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento) e NBR 15575/2013 
(Edificações habitacionais - Desempenho). Entretanto, nenhuma delas descreve um 
procedimento experimental para verificação de eficiência do material. Portanto, adotou-se 
os experimentos desenvolvidos por ANDRADE et al (2012) e SOUZA JUNIOR(2013). 

Além disso, foi feita a montagem de uma caixa de concreto convencional e uma outra de 
gesso acartonado, afim de comparar o comportamento destas com as caixas de EVA. 

 

                     
Figura 4 – Montagem da caixa produzida a partir das placas EVA/cimento. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 
Para a montagem da caixa de gesso acartonado, foi utilizado um material comercial. A 

mesma foi cortada mantendo as dimensões do material desenvolvido. Para a junção entre as 
placas foi utilizado cola de gesso e fita crepe. 

Com todas as caixas finalizadas, deu-se início aos ensaios de avaliações de isolamento 
acústicos. Este consiste em realizar a medição do nível de intensidade sonoro detectado por 
um decibilímetro (Instrutherm – Modelo DEC 300), a partir de uma fonte sonora (mp3) 
emitindo em uma sala enclausurada, buscando evitar a interferência sonora externa. A 
medição foi feita em quatro pontos com distância equivalente de 0,71 m medidos a partir do 
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centro da emissão da fonte sonora e afastamento de 1,0 m das paredes da sala (ABNT NBR 
10151/2003). Em cada ponto foram realizadas seis medições, utilizado-se tons puros nas 
frequências de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz. 

Para verificar a eficiência na redução sonora foi realizado uma medição do som ambiente 
da sala que era de 27,9 dB e do som sem nenhuma barreira de todas as frequências, 
definindo-se assim o som ambiente. Posteriormente a fonte sonora foi colocada dentro de 
cada caixa (concreto, EVA/cimento, EVA/cimento/papelkraft, EVA/cimento/gesso e gesso 
acartonado) para se realizar as medições a partir da emissão sonora nas diferentes 
frequências. Além disso, foi realizado o ensaio colocando as caixas de EVA dentro da caixa 
de concreto, afim de simular o seu uso e conferir a sua eficiência como isolamento acústico 
quando a mesma for incorporada em parede de concreto. Este esquema está ilustrado na 
figura 5. 

 
Figura 5 – Sistema caixa EVA/cimento dentro da caixa de concreto com som MP3 dentro. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

3. Resultados 
 

3.1 Apresentação dos Corpos de prova 
  

O melhor traço obtido foi de 1:0,62:0,45 (cimento:EVA:água), pois proporcionou a 
melhor cobertura das aparas de EVA pelo cimento e com a melhor trabalhabilidade dos 
traços.  Referente ao acabamento do material, usou-se papel kraft (Figura 6a) e gesso (Figura 
6b) durante a moldagem nos dois lados da placa para melhorar o revestimento do produto 
final.  

(a)                                                            (b) 

 
 

 
 
 

Figura 6 - Placa de EVA/cimento acabada com (a) papel kraft e (b) gesso. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 
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3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise de Imagem por Microscopia 
Estereoscópica 
 
 

Na Figura 7 é apresentada a fotomicrografia realizada sobre a placa EVA/cimento em 
uma região de fronteira entre uma partícula de EVA e da fase cimentícia. 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Micrografia da Placa de EVA/cimento. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Como pode-se notar ocorre a coesão entre as fases sendo difícil a identificação da 

fronteira. A adesão das fases pode ser atribuída principalmente a pressão aplicada na 
preparação das placas, tendo em vista que a interfase EVA e cimento promove interações 
intermoleculares fracas do tipo van der Waals e dipolo-dipolo, deste modo o cimento deve 
realizar o encapsulamento do EVA. 

A Figura 8 apresenta os cortes transversais da placa EVA/cimento com aumento de 400x, 
evidenciando a porosidade das diferentes partículas de EVA presente no corte.  

 

 
Figura 8. Imagens dos cortes transversais de uma placa EVA/cimento evidenciando o EVA (a) branco, 
(b) azul e (c) preto, com as respectivas imagens tratadas dos cortes transversais abaixo de cada corte 
original. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

A análise da imagem evidencia que existe diferença significativa entre os tipos de EVA, 
encontrados no resíduo, em relação ao número e tamanho de partículas. Os diâmetros dos 
poros pode ser visualizado no histograma de frequência apresentado na Figura 9. 

 

EVA 

EVA 
 

Cimento 
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Figura 9. Histograma de frequência do EVA Azul, Branco e Preto. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Os histogramas (Figura 9) mostram que para o material de cor azul o tamanho médio dos 
poros está entre 1,3 e 1,9 mm, já o material branco apresenta uma distribuição entre 1,0 e 
2,0 mm e o material de cor preta entre 1,1 e 1,8 mm. Existe uma diferença significativa entre 
o diâmetro médio de poros do material de cor preta quando comparado com os demais. 

 
3.3 Absorção em água 

 
O valor de absorção de água de 20% foi encontrado a partir da média de três medidas 

realizadas.  A absorção de água ocorre devido aos microporos existentes no material como 
foi visualizado na micrografia (Figura 8). A adesão entre cimento e EVA foi suficiente para 
não permitir que o material se deformasse com a absorção de água, não exibindo rachaduras 
ou quebra da placa. Também foi constatado que após 24h o material perdeu completamente 
a água, deste modo não sendo evidenciada adsorção de água ao material, devido as possíveis 
ligações intermoleculares entre a água e parte polar (-CO2-) do EVA, bem como ao cimento. 
 

3.4 Inflamabilidade 
Os materiais desenvolvidos foram investigados quanto a capacidade de propagar chama 

na direção vertical e horizontal, pois esses apresentam a possibilidade de uso como isolante 
acústico nestas posições, por exemplo,  paredes e teto/piso. 

A Figura 10 ilustra o resultado da queima vertical. Os testes de queima mostraram que 
não houve a extinção da chama, a combustão foi auto sustentável levando a queima completa 
dos corpos de prova de EVA/cimento (Figura 10a). No ensaio, os corpos de prova se 
consumiram por inteiro, consequentemente, não se encaixando em nenhuma classificação da 
norma. O material queimou totalmente num tempo médio de 2,59s. Considerando que a peça 
tem 135 mm, pode-se dizer que a velocidade de queima foi de 52,12 mm/s (0,05 m/s). Logo 
percebe-se que a placa não apresenta característica anti-chama, mesmo com a presença de 
cimento. Na busca por melhores resultados, foram produzidos novos corpos de prova, tendo 
como diferencial a adição de Alumina tri-hidratada (ATH) usado como agente anti-chama e 
supressor de fumaça (Figura 10b). Foi então utilizado 40% da massa de cimento de ATH. 
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(a)                                                                           (b) 

Figura 10 – Ensaio de queima vertical das amostras de EVA/cimento (a) sem ATH e (b) com ATH. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Neste caso o ensaio mostrou que o ATH evitou a queima de todas as peças ensaiadas 
(Figura 10b). Um estudo mais detalhado pode ser realizado sobre o uso de anti-chama no 
material. Nesta condição o encapsulamento do EVA na placa mostrou-se eficiente, sendo 
que nenhum corpo de prova emitiu gotas ou fagulhas que incendeiam o algodão e a classificação 
da UL 94 foi de V0 (Quando a soma dos tempos de duração da chama não for superior a 50 
segundos e, a camada de algodão não incendiar por gotejamento do material) para todos os 
corpos de prova.  

 A Figura 11 apresenta o ensaio de queima horizontal do material. Neste caso, após 30s 
de exposição a chama, o fogo se extinguiu sem propagação, ou seja, a combustão não atingiu 
a marca de 25 mm como indicado pela UL 94. As amostras apresentadas na Figura 11b são 
resultado do ensaio de queima horizontal. 

(a)                      (b)       
Figura 11 – (a) Ensaio de queima horizontal das amostras de EVA/cimento em execução e (b) resultado 

final. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Os resultados indicam que a placa apresenta resistência ao fogo quando este sofre 

exposição à chama horizontalmente. Indicando que a placa poderia ter utilização em chão 
ou teto numa habitação. 

 
3.4 Avaliação de isolamento acústico 
 

A Figura 12 apresenta os resultados de curvas de audibilidade das caixas de 
EVA/cimento, EVA/cimento/papelkraft e EVA/cimento/gesso. Deste modo foi verificado o 
efeito do acabamento no tratamento acústico. 
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Figura 12 – Perfil de nível de intensidade Sonora das caixas EVA/cimento, EVA/cimento/papelkraft e 

EVA/cimento/gesso. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Pode-se observar que as três placas apresentaram uma redução em relação ao som 
emitindo pela fonte sonora. As placas produzidas reduzem o nível de intensidade em até 
15dB à 1000Hz. Pode-se comentar também que os diferentes acabamentos não interferem 
no resultado de proteção acústica.  Indicando que a placa apresenta propriedades eficientes 
para este fim.  

A Figura 13a apresenta as avaliações sobre isolamento acústico dos novos materiais 
quando posicionados dentro da caixa feita de concreto. A Figura 13b apresenta as avaliações 
em relação a caixa de gesso acartonado, já que o mesmo vem sendo cada vez mais utilizado 
no Brasil com a finalidade de proteção acústica. 

 
           (a)                                                                                            (b) 

Figura 13 – (a) Comparativos dos níveis de Intensidade Sonora em Relação a Caixa de Concreto e (b) a 
Caixa de Gesso Acartonado. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Foi possível constatar em todos os ensaios (Figura 13a e 13b) que todas as caixas 

montadas resultaram em uma redução dos níveis de intensidade sonora detectados, se 
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comparada ao som detectado sem nenhuma barreira. Esta propriedade foi atribuída 
principalmente a estrutura de microporos do EVA que absorveu as ondas sonoras. 

Em relação a simulação da utilização das placas de EVA em uma estrutura de concreto, 
como pôde ser visto na Figura 13a, para frequências mais baixa as placas apresentaram 
comportamento de isolamento acústico semelhante ao apresentado pela caixa de concreto. 
Mas em frequências mais elevadas observa-se um comportamento diferente. Para 
intensidades sonoras emitidas pela fonte a uma frequência superior a 200Hz, os níveis de 
intensidades detectados pelo equipamento são menores quando foi utilizado a caixa estudada 
dentro da caixa de concreto do que aquela obtida com apenas a caixa de concreto. Este 
comportamento no isolamento acústico em altas frequências é típico de materiais porosos e 
fibrosos. Na frequência de 500 Hz pode ser observado uma redução de até 35 dB no nível 
sonoro detectado a partir da caixa de EVA/cimento dentro da caixa concreto, em relação ao 
som emitido. Enquanto a caixa de concreto sozinho reduz 19,5 dB. 

Na Figura 10b, para frequências entre 300 e 800Hz, as caixas de EVA/cimento 
apresentaram uma redução maior no nível de intensidade sonora detectado, do que na caixa 
de gesso acartonado. Na frequência de 500 Hz observa-se que a caixa de gesso apresentou 
uma redução de 13 dB no nível sonoro detectado, enquanto que a caixa de placas 
EVA/cimento apresenta valores reduzidos na ordem de 20 dB. Para frequências fora da faixa 
mencionada, observa-se um comportamento semelhante no uso dos diferentes materiais. 

Estes resultados indicam que o material desenvolvido com acabamento de papel kraft e 
gesso mostraram-se eficazes no comportamento como isolante acústico indicando que estes 
poderiam substituir a brita leve dentro de uma parede de concreto ou ainda uma parede de 
gesso acartonado.  O material estudado ainda apresenta a vantagem do controle de espessura 
e de distribuição de partículas, garantindo resultados de isolamento acústico mais eficientes.   
 
Conclusões 

O ensaio de absorção de água mostrou uma valor de 40% para a placa, resultado coerente 
com um material que apresenta microporos, comprovado pelas análises  microestruturais. 

No ensaio de queima a placa mostra que quando utilizada em situações verticais precisa 
da adição de um anti-chama. Mas ela pode ser utilizada em situações horizontais, como chão 
e teto por exemplo.   

Os resultados de acústica mostraram que as placas com e sem acabamento não interferem 
em algumas frequências e melhoram o desempenho em outras. Vale agora focar novos 
estudos na estrutura física da placa buscando um desempenho melhor em frequências baixas 
também.  
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Resumo 

A busca de novas alternativas para a sustentabilidade na construção civil vem sendo foco de 
estudos nos últimos anos, visando amenizar os impactos causados pelas ações antrópicas no meio. 
O bambu é um material com excelentes propriedades mecânicas, de rápida produção para fins 
estruturais (a partir de 3 anos), baixo custo de produção, leve, de origem natural e totalmente 
renovável. Este trabalho tem como objetivo verificar a possibilidade da utilização do bambu em 
lajes de edificações, na forma mista com concreto leve. Para isto, foram desenvolvidas e ensaiadas 
duas lajes, onde a parte inferior é de bambu da espécie DendrocalamusGiganteus, e a parte 
superior uma capa de concreto leve com argila expandida. Em uma das lajes todas as varas são 
cortadas no meio da seção, e na outra, foi mantida a seção natural na região dos nós, na tentativa de 
melhorar a interface de aderência. Apesar de terem sido ensaiadas somente duas lajes, é possível 
constatar o ganho significativo de resistência da laje com seção completa na região dos nós. 
 

Palavras-chave: Bambu; Laje Mista; Desenvolvimento Sustentável; Construção em Bambu 

 

Abstract 

The search for new alternatives for sustainability in civil construction has been the focus of studies 
lately, trying to slow down the impacts caused by anthropic actions in the environment. The 
Bamboo is a material with excellent mechanical characteristics with quickly grown for structural 
use (tree years), lower production cost, lightweight, natural and renewable. This paper aims to 
evaluate the use of bamboo in buildings floors as flat slab with permanent shutter. For this, two 
slabs were developed and test, on the bottom were place the bamboo shutters of 
DendrocalamusGiganteus species and at the top a lightweight concrete with expanded clay. One of 
the flat slabs all bamboo rods has been saw at the middle, and in the other, the section of the nodes 
was maintained, trying to increase the interface strength. Although only two slabs were evaluate, it 
is possible to verify the singnificative strength increase by using the flat slab with complete nodes. 

 

Keywords: Bamboo; Concrete slab; Bamboo buildings; Sustainable development. 
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1. Introdução 
 

A sustentabilidade vem sendo muito debatida nos últimos tempos. Como a construção 
civil é uma das maiores geradoras de resíduos, temos que buscar novos materiais e novas 
técnicas que melhorem a eficiência das construções e diminuição dos impactos ambientais 
causados. Isso pode ser viabilizado reduzindo o consumo dos materiais tradicionais, 
substituindo por materiais de fontes renováveis, e com menor consumo energético na sua 
cadeia produtiva. Neste cenário, o bambu surge com uma alternativa viável, pois se trata de 
um material renovável que utiliza apenas energia solar para sua produção. 

O Brasil tem um grande potencial de cultivo de bambus, pois os mesmos se adaptam 
com facilidade no clima e o solo. Por ser uma espécie de rápido crescimento e grande 
abundância, o bambu também se apresenta como um material de baixo custo (Oliveira, 
2006). 

O objetivo principal deste trabalho é o de verificar a possibilidade da utilização do 
bambu em lajes mistas com concreto leve nas edificações. As lajes têm como finalidade 
conduzir as cargas de utilização para as vigas e pilares da edificação, garantindo segurança 
e conforto ao usuário. De acordo Ghavami (2004), um dos fatores mais importantes para a 
resistência última deste tipo de laje é o cisalhamento na interface bambu-concreto. Sendo 
assim, neste estudo foram ensaiadas em laboratório duas lajes: em uma laje todas as varas 
de bambu foram seccionadas no meio (Figura 1), e na outra laje manteve-se a seção natural 
das varas nas regiões dos nós (Figura 2), com a finalidade de verificar a sua eficiência ao 
cisalhamento. No estudo foi utilizado bambu da espécie DendrocalamusGiganteus. 
 

 
Figura 1 - Laje sem nós. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

 
Figura 2 - Laje com nós. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

Além do estudo experimental, neste trabalho também foram realizadas simulações 
teóricas do comportamento, com o objetivo de contrastar com os resultados obtidos dos 
ensaios. 
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2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Coleta do bambu 
 

As varas foram coletadas no bambuzal localizado no interior do campus da 
Universidade Estadual de Londrina (Figura 3), escolhidas de acordo com suas idades e 
diâmetros, de forma a garantir uma homogeneidade na coleta.  

 

 
Figura 3 - Bambuzal da UEL. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.2. Execução das lajes mistas 
 

Em função das limitações dos equipamentos do laboratório, definiu-se que as duas lajes 
teriam 3 m de comprimento, e uma largura próxima de 70 cm. Como o diâmetro externo 
médio das varas utilizadas para ambas as lajes foi de 13 cm, decidiu-se utilizar 5 varas, 
resultando em uma largura de 65 cm. A partir da meia cana dos bambus cortados ao meio 
(6,5 cm de raio externo), foi utilizada uma capa de concreto leve de 6,5 cm, totalizando 
uma espessura total da laje de 13 cm, coincidindo com diâmetro externo médio dos 
bambus. 
 

2.2.1. Laje com varas de bambu a meia cana 
 

Para montagem da laje foram escolhidas três varas com diâmetros e espessuras 
próximas. As varas foram cortadas ao meio na seção transversal com comprimento de três 
metros, obtendo-se assim seis peças de bambu “meia-cana”. 

As seis peças foram dispostas de forma arbitrária, tentando minimizar possíveis folgas 
entre as varas no sentido longitudinal (Figura 4 e Figura 6). Após a distribuição das varas 
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cortadas na fôrma, foi adicionada uma malha de 30 × 30 𝑐𝑚 com taliscas de bambu, com 
a finalidade de melhorar a distribuição das tensões, e homogeneizar a laje como um todo 
(Figura 5). 
 

 
Figura 4 - Laje meia-cana. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 
Figura 5 - Malha de taliscas. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 
Figura 6 - Espaçamento entre peças. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como pode ser observado na Figura 6, devido à falta de retilineidade natural do bambu, 
algumas folgas entre as varas longitudinais chegaram a aproximadamente 4𝑐𝑚. Para evitar 
a perda da pasta de concreto durante a concretagem, e a movimentação das peças na forma, 
os elementos de bambu foram grampeados, com a colocação de uma fita de papel crepado 
nas junções das peças.  
 

2.2.2. Laje com varas de bambu a meia cana entre nós e seção plena nos nós 
 

Foi mantida a seção transversal natural das varas de bambu da laje numa de extensão de 
~ 10 cm na região dos nós (Figura 7). Para isso, após a marcação da posição dos cortes, foi 
utilizada uma serra circular para efetuar os cortes da seção das varas, de forma a ter as 
meias canas na região entre nós. Após os cortes com a serra na direção ortogonal às varas, 
foram utilizados martelo e formão para romper na direção longitudinal à região a ser 
destacada da peça. 

Neste caso, devido à presença da seção completa das varas junto aos nós, não foi 
possível utilizar a mesma malha da laje anterior, pois as taliscas longitudinais ficariam 
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impedidas de serem colocadas. Assim sendo, foram disposta taliscas somente na direção da 
largura da laje (L=65 cm), a cada 30𝑐𝑚, aproximadamente. 

Da mesma maneira que a laje anterior, as varas de bambu foram grampeadas entre si 
para evitar movimentação das peças na fôrma, e com fita de papel crepado para evitar a 
perda de pasta de concreto. 
 

 
Figura 7 - Bambus com nós inteiros. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 
Figura 8 - Disposição das taliscas na laje 
com nós. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.3. Concretagem 
 

Para o concreto foi utilizado agregado leve de argila expandida, seguindo o traço 
encontrado no site da empresa Cinexpan, indicado para concreto de 𝑓 ,  de 15 𝑀𝑃𝑎, que 
consiste em 1: 2,38: 0,68 e relação água-cimento de 0,63. O traço escolhido foi ensaiado e 
verificado. 

A concreto foi produzido em betoneira com capacidade de 400 𝑙𝑡𝑠 do laboratório de 
materiais de construção da Universidade Estadual de Londrina. 

Durante a produção e colocação do concreto, houve uma dificuldade em se obter uma 
mistura homogênea, pois a argila expandida ficou suspensa. Por outro lado, também 
observou-se uma separação entre o agregado graúdo e a pasta. Após a concretagem 
observou-se a suspensão do agregado leve (Figura 9). 

Durante a concretagem foi observado que a estanqueidade da laje estava satisfatória, 
não havendo perda de pasta de cimento entre as varas de bambu. 

Após a cura do concreto, foi realizada uma regularização da capa com utilização de 
argamassa de cimento e areia (Figura 10). 
 

~10 cm 
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Figura 9 - Laje após concretagem. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 10 -  Laje após regularização da capa. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.4. Ensaio de Flexão 
 

O ensaio de flexão foi realizado no Laboratório de Estruturas da Universidade Estadual 
de Londrina. Para o ensaio, utilizou-se um pórtico de reação para de até 70 𝐾𝑁, acoplado 
de um macaco hidráulico e uma célula de carga com capacidade de 100 𝐾𝑁. 

O ensaio foi realizado aplicando-se uma carga pontual no centro do vão da laje, 
distribuída transversalmente por um perfil metálico. Três transdutores de deslocamento 
(LVDT) foram colocados no centro do vão, sendo um em cada extremidade da laje e um ao 
centro no macaco hidráulico, como mostrado na Figura 11. O posicionamento dos 
transdutores pode ser observado na Figura 12. 

O ensaio de flexão foi realizado continuamente em velocidade constante até a ruptura da 
laje, sendo transferidos os dados de carga e deslocamento diretamente para o sistema de 
aquisição de dados. 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 11 – Posições dos LVDT´s. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 
Figura 12 - Posições dos LVDT's 1 e 3. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 

Ao fim do ensaio foram retirados testemunhos para verificar a resistência do concreto 
utilizado na laje, com diâmetro de 50𝑚𝑚 e altura de aproximadamente 100𝑚𝑚. 
 

3. Resultados e Discussões 
 

3.1. Laje com varas de bambu a meia cana 
 

Conforme pode-se observar na Figura 13, a ruptura da laje ocorreu por compressão da 
capa de concreto, com um descolamento da parede do bambu do concreto entre os nós, em 
vários pontos (Figura 15 eFigura 16). O bambu não apresentou ruptura à tração, o que 
permitiu um comportamento dúctil da laje como um todo. Foi observado também 
escorregamentos do concreto em relação ao bambu na região dos apoios (Figura 14). 

 

 
Figura 13 - Ruptura da capa de concreto. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 
Figura 14 - Deslizamento da massa de concreto no 

apoio. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 15 - Descolamento da aba do bambu 

externo. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 16 - Descolamento local do bambu no 

centro da laje. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No gráfco da Figura 17, com a relação Carga × Deslocamento (𝛿), pode ser observado o 
comportamento inicial até 22𝐾𝑁 foi linear, dando início à fase plástica da laje, suportando 
uma carga máxima de 30𝐾𝑁. Ao final do ensaio a laje teve uma deformação superior ao 
curso do LVDT (100𝑚𝑚), porém até o fim do carregamento o comportamento foi dúctil, 
não apresentando uma ruptura brusca. 

 

 
Figura 17 - Diagrama Carga × Deslocamento, laje com varas a meia cana. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

3.2. Laje com varas de bambu a meia cana entre nós e seção plena nos nós 
 

No ensaio dessa laje foi observado um ganho na rigidez do conjunto em relação a laje 
cujas varas de bambu são completamente a meia cada. 

A ruptura final ocorreu também na capa de concreto, porém por cisalhamento e 
compressão Figura 18. Da mesma forma que a laje anterior, houve deslizamento da massa 
de concreto em relação ao bambu na região dos apoios Figura 21, porém com menor 
intensidade. Foi observado também o cisalhamento dos nós do bambu, indicando que o 
mesmo estava trabalhando como conector entre o bambu e a capa de concreto (Figura 19 e 
Figura 20). 
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Figura 18 - Ruptura da capa de concreto, laje 

com nós. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 19 - Ruptura do nó de bambu. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 
Figura 20 - Ruptura do nó de bambu. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

 
Figura 21 - Deslizamento do concreto nos apoios. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No gráfico da Figura 22 pode-se observar um comportamento mecânico quase linear da 
laje até a carga de 45𝐾𝑁, a partir do qual se inicia a falha dos mecanismos resistentes da 
laje. A ruptura foi de forma também de forma dúctil, porém um pouco menos que a laje 
cujas varas de bambu são em sua totalidade em meia cana. Apresentou grandes 
deslocamentos após que a carga máxima fosse atingida. 

Como no caso da outra laje, o limite final do gráfico da Figura 22 foi limitado pelos 
medidores de deslocamentos no total 90𝑚𝑚. 
 

 
Figura 22 - Diagrama Carga × Deslocamento, laje com varas a meia cana entre nós e seção plena nos 

nós. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.3. Análise teórica das lajes com relação a interface entre o bambu e o concreto 
 

Com o objetivo de contrastar os resultados experimentais obtidos nos ensaios das lajes 
com uma análise teórica, foi elaborada uma planilha de cálculo para determinar os 
deslocamentos teóricos da laje segundo duas hipóteses. Na primeira, considerou-se que os 
materiais estão perfeitamente conectados, ou seja, com perfeita transferência de esforços 
na ligação concreto-bambu, e na segunda, desconsiderou-se totalmente a interface de 
ligação, com os dois materiais resistindo às tensões internas separadamente. Em ambos os 
casos foi considerado que as varas de bambu são a meia cana. 

Foram consideradas as dimensões medidas nas lajes executadas e ensaiadas. Para as 
propriedades mecânicas do bambu foi utilizado o valor de módulo de elasticidade obtido 
por CARBONARI et al (2015) de 21,85𝐺𝑃𝑎. Para o concreto, os testemunhos retirados 
das lajes foram ensaiados à compressão, além da densidade. O módulo de elasticidade do 
concreto foi estimado de acordo com o EUROCODE 2 (2004) para concretos leves, que 
corresponde a 16𝐺𝑃𝑎, com o 𝑓  𝑑𝑒 14,7 𝑀𝑃𝑎 e densidade (𝜌) 𝑑𝑒 1770 𝑘𝑔/𝑚³. 

Considerando as propriedades físicas, mecânicas e geométricas na planilha de cálculo, 
foram obtidos os comportamentos mecânicos da laje, cujos diagramas estão apresentados 
no gráfico da Figura 23. 
 

 
Figura 23 - Curva teórica Carga × Deslocamento. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como pode ser observado no gráfico da Figura 23, o diagrama onde os materiais da 
seção são considerados perfeitamente conectados entre si (Teórico 1), apresentam um 
comportamento quase linear até a carga última, com uma pequena mudança na angulação 
pouco acima da carga de 30𝐾𝑁, onde o concreto começa a fissurar. No outro diagrama, 
onde os materiais foram considerados não conectados entre si (Teórico 2), há um primeiro 
trecho linear até uma carga de ~ 15𝐾𝑁, a partir do qual há uma mudança brusca da inércia, 
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da não fissurada para a inércia fissurada, caracterizada pela perda de resistência da capa de 
concreto. 
 

3.4. Comparativo dos resultados obtidos das lajes ensaiadas 
 

Para que fosse possível efetuar uma comparação dos diagramas carga × deslocamento 
entre as duas lajes, foi necessário uniformizar as respectivas rigidezes, pelo fato que, após 
a concretagem, as capas de concreto ficaram diferentes, uma com 4,4 cm, e a outra com 5,8 
cm. Após essa consideração, na Figura 24 constam os diagramas carga × deslocamento 
obtidos teoricamente e experimentalmente das lajes. 

Comparando os diagramas experimentais das lajes na Figura 24, fica evidente o melhor 
comportamento mecânico que apresentou a laje cujas varas de bambu possuem seção plena 
na região dos nós, em relação a outra laje onde as varas são todas a meia cana. 

Observa-se na referida figura que em ambos os diagramas as curvas obtidas nos ensaios 
das lajes ficam entre os gráficos teóricos, o que indica que em ambas as lajes os diafragmas 
do bambu atuam como conectores entre o a parte inferior do bambu e o concreto, seno 
mais evidente esta influência na laje com seção plena na região dos nós. 
 

 
Figura 24 - Comparativo. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4. Conclusões 
 

Durante a fase de concretagem foi observado que o agregado leve ficou em suspensão 
na laje, o que é indesejável, pois é na capa superior que atuam as máximas de tensões de 
compressão na flexão. 

Observou-se que mantendo a seção plena das varas de bambu na região dos nós, 
aumenta-se significantemente a resistência da laje mista bambu-concreto, em relação a laje 
onde todas as varas são em meia cana. 

Mesmo com as deficiências na interface bambu-concreto, as lajes apresentaram um 
comportamento mecânico quase linear entre carga e deslocamento, em seu trecho inicial, e 
dúctil, de muito interesse para possíveis aplicações práticas. 

Apesar de não ser representativo estatisticamente o número de lajes ensaiadas, ode 
concluir que esse tipo de laje pode ter um grande potencial de utilização em residências 
para vãos comuns, apresentando um baixo peso próprio e um bom comportamento 
mecânico. 
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Resumo 
Está prevista a construção de um novo bloco educacional no Departamento Acadêmico de 
Construção Civil – DACC, do Instituo Federal de Santa Catarina. O objetivo deste artigo é de avaliar 
o potencial de aplicação de cobertura verde no novo bloco do DACC com foco no aproveitamento 
da água da chuva para uso não potáveis, e da redução da carga térmica interna. O método deste 
trabalho foi dividido em duas etapas: (1) medição e comparação das temperaturas abaixo da camada 
drenante de dois protótipos de teto verde (argila expandida e brita) e (2) avaliação da qualidade da 
água chuva após passar pela camada drenante. Como resultado obteve-se que as temperaturas 
medidas abaixo das duas camadas drenantes são praticamente as mesmas, mas a qualidade da água 
após passar a camada drenante de argila expandida apresentou piores resultados se comparada à 
camada drenante de brita.  

  

Palavras-chave: Cobertura verde; Aproveitamento águas pluviais; Desempenho térmico; 
Qualidade da água.  

 

Abstract 

A new educational building will be designing for Academic Department of Civil Construction 
(DACC) of Federal Institute of Santa Catarina. The objective of this research is to evaluate, 
specifically for the new educational building of DACC, the potential of green roof for decrease the 
internal thermal load, and moreover for non-potable use of rainwater collected. This research 
method was divided in two parts: (1) evaluation of temperatures measurements under the drainage 
layer (expanded clay and gravel); furthermore, (2) the evaluation of rainwater quality. The analysis 
of physical-chemical evaluation of rainwater quality. As a result, the temperatures measured below 
the two draining layers are practically the same, but the quality of the water after passing the 
drainage layer of expanded clay presented worse results if compared to the gravel drainage layer.  

 

Keywords: Green roof; Rainwater collected; Thermal performance; Water quality 
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1. Introdução 
 

Espaços escolares são formas “passivas” de ensino. Segundo Kowaltowski (2011), existe 
relação da aprendizagem com a qualidade da edificação escolar, e também no 
comportamento dos seus usuários. São vários os benefícios de investir em uma edificação 
escolar sustentável, que vão desde servir de exemplo educacional, passando pela satisfação 
e sensação de conforto dos usuários, até a diminuição dos custos operacionais da edificação 
(U.S. Departamento of Energy, 2014).  

Nas edificações, grande parte da água utilizada não precisaria ser potável. Algumas 
alternativas para reduzir a demanda de água tratada são: utilização de equipamentos de baixo 
consumo de água; aproveitamento de águas pluviais; e reuso de água. 

No Câmpus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC está prevista a 
implantação de um novo bloco de salas e laboratórios para o Departamento Acadêmico de 
Construção Civil – DACC (Figura 1). Para esta nova edificação pretende-se que ela seja 
referência em questões relacionadas à sustentabilidade, e uma das diretrizes projetuais é a 
captação da água da chuva para usos não nobres.  Além da captação da água da chuva e seu 
uso, uma das estratégias sustentáveis é a utilização de coberturas verdes. Para tanto, é 
necessário avaliar a influência da cobertura verde na qualidade da água da chuva captada, 
quando comparada ao método tradicional de cobertura. 

 

 
Figura 1: Imagem da fachada leste do bloco de salas e laboratórios do DACC – IFSC, editada a 
partir de foto aérea com lente grande angular. Créditos: Luciano d'Avila  Dodl e Hugo Carlos. 

Fonte: adaptado de Abreu et all (2015). 
 
1.1 Objetivo 
 
Este artigo tem como objetivo avaliar o potencial de aplicação de cobertura verde no novo 

bloco do DACC com foco no aproveitamento da água da chuva para usos não potáveis 
aliados à redução da carga térmica nos ambientes abaixo da cobertura. 
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2. Revisão 

 
As vantagens da adoção de cobertura verde numa edificação são diversas (KWOK; 

GRONDZIK, 2013): (a) retenção e absorção da chuva; (b) diminuição do efeito da “ilha de 
calor” urbana; (c) melhoria da qualidade do ar; (d) diminuição do consumo de energia na 
edificação (refrigeração e ou aquecimento). Além de melhorar a visualização do entorno 
urbano (se comparado ao uso de coberturas refletivas).  

A partir de 2014 as edificações públicas federais devem fazer seus projetos visando à 
obtenção classe “A” da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE (BRASIL, 
2014).  Segundo os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética 
de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (BRASIL, 2010), existem critérios para 
classificação do nível de eficiência da envoltória pretendido. Especificamente com relação 
às coberturas de edificações na zona Bioclimática 3 (onde Florianópolis está situada), é pré-
requisito específico que em ambientes condicionados artificialmente a transmitância térmica 
da cobertura (Ucob) não ultrapasse o valor de 1 W/m²K e tenha cor de absortância clara, 
podendo ser o teto jardim classificado neste item de absortância clara. Apesar de não ser o 
caso da edificação deste artigo por ser de âmbito federal, especificamente em Santa Catarina, 
todas as construções de prédios públicos financiados pelo governo estadual devem prever 
sistema para captação de águas pluviais, coletados por telhados, coberturas terraços e 
pavimentos descobertos. (SANTA CATARINA, 2007). 

A moderação da temperatura interna de edificações provocada pelo telhado verde ocorre 
pelo bloqueio da radiação direta sobre a cobertura da edificação, provocado pela folhagem. 
Dessa forma vegetações mais esparsas apresentam um menor desempenho quando 
comparadas a folhagens mais densas. Sendo recomendado a utilização de vegetação com 
maior adensamento de plantas possíveis para otimizar o desempenho térmico. (WONG, 2003 
apud BEATRICE, 2011). Além disso, o fenômeno de resfriamento por evapotranspiração 
provocado pela vegetação é influenciado principalmente pela espécie de vegetal utilizado no 
telhado. A evapotranspiração é maior em vegetações do tipo pasto por terem um maior índice 
de área de folha verde por metro quadrado de cobertura. (MINKE, 2004 apud LOHMANN, 
2008). Os telhados verdes são classificados em 3 tipos: (a) cobertura extensiva, a mais leve 
com vegetação rasteira e com baixa manutenção; (b) cobertura intensiva é mais pesada, com 
vegetação alta e necessidade de manutenção; (c) cobertura semi-intensiva é o meio termo 
entre as duas anteriores. (SZOKOLAY, 1998 apud BEATRICE, 2011). 

Em pesquisas feitas em edificações com cobertura verde (PARIZOTO; LAMBERTS, 
2011) e em pequenas edificações, chamadas de células pelos seus respectivos autores 
(CARDOSO; VECHIA, 2013), a utilização de coberturas verdes contribuiu na melhora do 
comportamento térmico dos ambientes internos em climas quentes e em climas temperados. 
Abreu et all (2015) avaliaram a redução da carga térmica interna devido a utilização de tetos 
verdes em dois dias típicos de verão em Florianópolis. Conseguiu-se observar 
qualitativamente o melhor desempenho térmico da cobertura verde no período quente. Nas 
épocas mais frias do ano, a utilização de coberturas verdes, devido a sua inércia térmica, 
reduz a perda de calor interna para o ambiente externo (PARIZOTO; LAMBERTS, 2011; 
KÖHLER et all, 2002). Mas, em locais com as quatro estações do ano bem definidas, faz-se 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

necessário estudos nas estações do ano mais amenas (primavera e outono), onde a inércia da 
cobertura verde pode não ser indicada para melhorar o comportamento térmico interno. 

Edifícios escolares costumam ter um elevado potencial de captação de água da chuva, 
uma vez que contam com grandes coberturas e a maioria do seu consumo não é em geral 
para fins nobres. (MARINOSKI, 2009). Toda cobertura verde precisa de drenagem pluvial 
para o excedente de água, sendo que este excedente de água pluvial pode vir a ser 
aproveitado. Num de telhado verde com plantas rasteiras (vegetação extensiva), o solo pode 
funcionar como um filtro das águas a serem captadas (LOHMANN, 2008). Com relação aos 
cálculos de estimativa de aproveitamento de água, a única e fundamental diferença entre os 
dois métodos é o coeficiente de escoamento superficial utilizado, 0,90 para telhas cerâmicas 
(ROCHA, 2009) e 0,27 para telhados verdes. De acordo com Lohmann (2008), esta diferença 
de aproximadamente um terço é devida pela grande perda de água causada pela 
evapotranspiração.   

A NBR 15.527 (ABNT, 2007) apresenta os requisitos para aproveitamento de água da 
chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis como: descargas de vasos 
sanitários; irrigação; lavagem de veículos; lavagem de pisos; espelhos d’água; entre outros. 
Com relação aos aspectos qualitativos da água da chuva, a NBR 15.575 (ABNT, 2013), no 
item de Adequação Ambiental, traz parâmetros de qualidade da água para usos restritivos e 
destinação não potável, que são apresentados na Tabela 1.  

 
Parâmetro Valor 
Coliformes totais Ausência em 100ml 
Coliformes termotolerantes Ausência em 100ml 
Cloro residual livre 0,5 a 3,0 mg/L 
Turbidez <2,0 Unidades de Turbidez (usos menos restritivos) ou 

 <5,0 Unidades de Turbidez 
Cor aparente < 15 unidades de Hazen 
Prever ajuste de pH para proteção das 
redes de distribuição (caso necessário) 

pH de 6,0 a 8,0 no caso de tubulação de aço-carbono ou 
galvanizado 

Tabela 1: Parâmetros de qualidade de água para usos restritivos não potáveis. Fonte: NBR 15.575 
(ABNT, 2013). 

 
Por exemplo, o pH serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de 

uma solução, numa escala logarítmica de 0 (zero) a 14, sendo 0 (zero) solução mais ácida, 7 
(sete) neutro e 14 solução mais básica. No caso da água da chuva, o pH desta sofre influência 
dos gases presentes na atmosfera (gás carbônico, dióxido de enxofre, ácido nítrico e amônia). 
(LAMBERTS et all., 2007). Enquanto a Turbidez que é devida a presença de materiais em 
suspensão (orgânica ou inorgânica, macroscópicos ou partículas pequenas) num fluido que 
alteram a propriedade ótica, pode ser definida pela “(...) intensidade da luz espalhada em um 
ângulo de 90º da luz incidente”, dentro da faixa da luz visível, e uma de suas unidades de 
medição é o NTU (Nephelometric Turbidity Unit). (disponível em 
http://www.digimed.ind.br/br/produtos/unidades%20turbidez.pdf ).  

Desta forma, para utilização efetiva do uso da água da chuva, faz-se necessária uma 
avaliação prévia da qualidade da água, e se for o caso, a utilização de sistemas de tratamento 
e ou desinfecção. Pois a qualidade da água varia conforme o local da sua coleta: antes de 
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atingir a área de captação; após escoamento pela área de captação (presença de impurezas); 
no interior do reservatório; e nos pontos de utilização. A água da chuva primeiro é 
influenciada pelos poluentes atmosféricos, após escorrer pela superfície de captação acumula 
sujeira como poeira, fezes de animais e matéria orgânica. Por isso, para melhorar a qualidade 
da água faz-se necessário o descarte do primeiro escoamento. Quando a água é armazenada 
outros fatores interferem na qualidade da água da chuva: tempo de armazenamento; 
temperatura; microrganismos indesejáveis; falta de manutenção, entre outros. (LAMBERTS 
et all., 2007). A finalidade do uso da água da chuva é que vai definir a qualidade necessária.  

 
3. Procedimentos Metodológicos 

 
Como proposta para o projeto do novo bloco do DACC optou-se pela cobertura verde 

extensiva, visto que é menor a necessidade de manutenção, e por ser mais leve torna a 
construção mais econômica (projeto estrutural com menor carga).  

O método deste trabalho é apresentado em duas etapas: (1) comparação das temperaturas 
abaixo da camada drenante (brita e argila expandida) de dois protótipos parciais de 
coberturas verdes com um telhado de fibrocimento; e (2) comparação qualitativa da água 
chuva.  

 
3.1 Método para comparação das temperaturas  
 
Segundo Parizoto e Lamberts (2011) a análise da temperatura interna do ar dos ambientes 

abaixo de uma cobertura verde não demonstra o potencial do resfriamento da cobertura verde 
no período quente. Com isto, utilizou-se de protótipos parciais (ABREU et all, 2015), 
evitando-se os gastos da construção de protótipos em dimensões reais, e a medição da 
temperatura foi feita abaixo da camada drenante e não abaixo da laje de cobertura. Estas 
temperaturas foram comparadas com a temperatura do ar e a temperatura medida no espaço 
entre a telha de fibrocimento e o forro do laboratório de Topografia do DACC (Figura 1). A 
seguir é feita primeiro a caracterização dos protótipos parciais, a descrição dos equipamentos 
utilizados, o local e o período de medição. 

Os dois protótipos parciais de telhado verde do tipo extensivo foram feitos pelos autores 
no Canteiro de Obras do IFSC. Os protótipos parciais foram assim nominados porque 
possuem dimensões de 45 cm x 45 cm de área (caixas plásticas), e foram isolados 
termicamente na lateral (Figura 2). A utilização de caixas plásticas evitou a necessidade de 
impermeabilização. O isolamento lateral e inferior foi feito com isopor e manta térmica de 
alumínio, evitando-se o ganho térmico pela lateral (que não haveria se fosse uma grande 
cobertura e a medição da temperatura fosse no centro), e desta forma considerando a 
principal influência da variação térmica externa de um teto verde, o ganho térmico superior. 
A camada filtrante nos dois protótipos tem 20 cm, mas a diferença é o material: argila 
expandida (Figura 2a) e brita 2 (Figura 2b). A barreira anti-raízes foi feita com uma manta 
geotêxtil (“bidim”). O substrato superior foi composta por 20 cm de terra e vegetação 
rasteira. 
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(a)  (b) 
Figura 2: Croqui esquemático dos protótipos parciais: (a) com camada drenante de argila expandida e 

(b) com camada drenante de brita n°2. Fonte: Abreu et all (2015). 

 
Para a medição de temperatura foi utilizado um sistema de aquisição de dados (data 

logger) da Onset Corporation, modelo U12-008 (Figura 3a). Este equipamento possibilita a 
colocação de sensores externos (TMC50-HD, Figura 3b), e apresenta acurácia de 0,25°C na 
faixa de 0° a 50°C. A escolha deste sensor foi devida ao fato deste medir a temperatura em 
meio líquido. Sensores foram colocados na parte central dos protótipos, abaixo da camada 
drenante (Figura 2a e b), e um sensor foi colocado no espaço entre o forro e a cobertura do 
Laboratório de Topografia (Figura 1). As temperaturas medidas foram transferidos pelo 
software próprio do equipamento a um computador pessoal, para posterior análise em 
planilhas eletrônicas.  

 

 

 

 

(a)  (b) 
Figura 3 –Equipamento de aquisição de dados de temperatura, modelo U12-008 (a) com sensor modelo 

TMC50-HD (b). Fonte: www.onsetbrasil.com.br 

 
O equipamento foi programado para fazer a aquisição de dados das temperaturas de cinco 

em cinco minutos, durante os dias 18 de setembro a 17 de dezembro de 2015, e 
posteriormente foi feita a média horária. O período escolhido contempla o período da 
primavera. Os dados de temperatura externa utilizados foram medidos na Estação 
Meteorológica Didática do Curso Técnico de Meteorologia do IFSC, cerca de 150 metros 
distante do local de monitoramento das temperaturas dos ambientes. 

O local onde foram colocados os protótipos parciais é próximo ao local onde será 
construído o futuro bloco de salas de aula do DACC. O seu posicionamento foi em função 
de não interferir na circulação das aulas práticas, além da proximidade com o laboratório de 
Topografia, para ter a mesma influência microclimática. A opção pela medição das 
temperaturas no forro deste ambiente específico foi porque ele é um ambiente de guarda de 
equipamentos, sem aberturas para o ambiente externo, e sem ar condicionado, somente um 
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desumidificar de ambiente. Desta forma, este ambiente permanece fechado a maior parte do 
dia, não possui variações térmicas devidas ao uso de ar condicionado, sendo seu principal 
ganho térmico através da cobertura. Além disso, no telhado deste laboratório, existe uma 
calha, que possibilita a coleta da água da chuva em dois pontos.  

As análises de comparação serão qualitativas, visto que está se avaliando coisas 
diferentes: protótipos parciais e medições em caso real. 

 
 x Dimensões ambiente interno: 4,10m x 11,20m x 

2,67m (pé-direito) 
x Paredes de tijolos rebocada nos dois lados com 

espessura de 15 cm (transmitância térmica de 2,24 
W/m²K) 

x Cobertura de telha fibrocimento + forro gesso 
acartonado 

x (transmitância térmica de 2,16W/m²K) 

   Figura 4 –Características da sala de Topografia. Fonte: adaptado de Abreu et all (2015). 

 
3.1 Comparação da qualidade da água   
 
Para a avaliação da qualidade da água, foi feita a coleta durante um dia de chuva 

moderada, e comparado o resultado de cinco amostras: água resultante da camada drenante  
de argila expandida; água resultante da camada drenante  de brita n°2; água do telhado de 
fibrocimento (foi feito o descarte inicial); água do telhado de fibrocimento (foi feito o 
descarte inicial) com uso de filtro de tecido; água da chuva diretamente. Esta avaliação não 
pretende ser técnica e efetiva, mas possibilitar uma definição de argumentos na determinação 
da escolha do sistema construtivo da cobertura. 

A coleta ocorreu depois de duas horas de chuva moderada, o que permitiu: a coleta da 
água direta da chuva sem os poluentes atmosféricos; o descarte inicial água da cobertura de 
fibrocimento sem os seus maiores poluentes; e que a água da chuva já tivesse passado pela 
terra e chegando a camada drenante dos protótipos parciais. 

As amostras de água foram coletadas em garrafas plásticas de água higienizadas e a 
avaliação foi feita no laboratório de Físico-química do IFSC. Para esta pesquisa, buscou-se 
a comparação das amostras de água para duas análises: a de turbidez e a do pH. Para uma 
aplicação prática desta água, faz-se necessário mais estudos da qualidade da água, avaliação 
de sistemas de decantação, filtragem, e desinfecção em função do uso pretendido.   

  
4. Resultados 

 
Este item está dividido em duas partes, a apresentação da distribuição das temperaturas e 

os resultados qualitativos da água chuva.  
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4.1 Distribuição das temperaturas  
 

A Figura 5 apresenta a distribuição das temperaturas medidas durante três meses que 
representam o período da primavera. 

 

 
Figura 5 – Distribuição horária da temperatura abaixo da camada drenante do protótipo parcial de 

brita, abaixo da camada drenante do protótipo de argila expandida, da temperatura abaixo da telha do 
Laboratório de Topografia, e da temperatura externa, durante os dias 18 de setembro a 17 de 

dezembro de 2015. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Na Figura 5 observa-se que a temperatura medida abaixo da telha de fibrocimento do 

Laboratório de Topografia apresenta valores superiores a temperatura externa, devido ao 
ganho térmico solar. Para uma melhor análise, serão destacados dois períodos: de 03 a 13 de 
outubro (Figura 6), período com temperaturas externas entre 14°C e 24°C; e de 04 a 15 de 
dezembro (Figura 7), período com temperaturas externas entre 19°C e 31°C. 

Pelas Figuras 6 e 7 fica evidente a tendência da temperatura abaixo da telha de 
fibrocimento seguir a temperatura externa, mas com valores superiores. Enquanto as 
temperaturas medidas abaixo da camada drenante dos protótipos parciais seguem a 
temperatura externa, mas com amortecimento das temperaturas máximas e mínimas. Quando 
existe um decréscimo repentino nas temperaturas externas (entrada de frente fria: 04 e 05 de 
outubro, e 07 e 08 de dezembro), as temperaturas abaixo da camada drenante dos dois 
protótipos permanecem acima da temperatura do ar externo. E quando ocorrem temperaturas 
externas elevadas (6 outubro e 6 de dezembro) observa-se além do amortecimento das 
temperaturas máximas um atraso térmico no pico de temperatura máxima ente 3 e 5 horas. 
Na comparação das temperaturas somente dos protótipos parciais, verifica-se que as 
temperaturas no protótipo com argila expandida ficou em geral 0,5°C abaixo da temperatura 
medida no protótipo com camada de brita. Só que este valor, está dentro da margem de erro 
da acurácia de mais ou menos 0,25°C do sensor. 
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Figura 6 – Distribuição horária da temperatura abaixo da camada drenante do protótipo parcial de 

brita, abaixo da camada drenante do protótipo de argila expandida, da temperatura abaixo da telha do 
Laboratório de Topografia, e da temperatura externa, durante os dias 03 de outubro a 13 de outubro 

de 2015. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 7 – Distribuição horária da temperatura abaixo da camada drenante do protótipo parcial de 

brita, abaixo da camada drenante do protótipo de argila expandida, da temperatura abaixo da telha do 
Laboratório de Topografia, e da temperatura externa, durante os dias 04 de dezembro a 15 de 

dezembro de 2015. Fonte: elaborado pelos autores. 
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4.2 Comparação qualitativa da água da chuva  
 

A Tabela 2 apresenta os valores de pH e Turbidez das amostras de água da chuva. 
 

Amostras pH Turbidez (NTU) 

Direto do céu 6,0 1,02 
Protótipo com camada drenante de argila expandida 5,7 128,00 

Protótipo com camada drenante de brita 5,7 10,50 
telhado (após descarte inicial) 5,9 6,21 

telhado (após descarte inicial)com filtragem 5,8 1,14 
Tabela 2: Valores de parâmetros de pH e turbidez de amostras de água da chuva coletadas em 

diferentes locais. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Os valores das análises mostram que aumentou a acidez da água da chuva após passar 

pelas coberturas, seja pelo teto verde ou pela cobertura de fibrocimento. O uso dessa água 
seria estritamente para limpeza, rega de jardim e em descargas de vaso sanitário, 
possivelmente com uso de tubulações de PVC, sendo que não precisaria ser ajustado o pH 
para proteção das redes de distribuição.  

Com relação ao parâmetro de Turbidez, apenas dois casos atenderam aos valores da NBR 
15.575 (Tabela 1), a água da chuva direto do céu e a água da chuva coletada no telhado de 
fibrocimento e que passou por filtragem. A água da chuva coletada no telhado de 
fibrocimento sem filtragem apresentou valor de turbidez aproximadamente 20% acima do 
máximo preconizado. O valor de turbidez possivelmente é alto devido ao fato do telhado não 
passar por limpeza periódica. O protótipo parcial de teto verde com camada drenante de 
argila expandida apresentou resultados quase 26 vezes maior que o definido na NBR 15.575, 
enquanto o protótipo com camada drenante de brita apresentou valor um pouco mais do que 
o dobro. Nos dois casos do teto verde far-se-ia necessário um sistema de decantação e talvez 
ainda posterior filtragem da água antes do seu uso para fins não potáveis.  

 
5. Considerações Finais 

 
A partir da revisão bibliográfica feita, definiu-se que se for adotado uma cobertura verde 

no futuro edifício do DACC, a opção mais adequada seria a do tipo extensivo. Esse tipo de 
cobertura necessita de uma menor manutenção, é mais leve e apresentar a possibilidade de 
amenização da temperatura para os ambientes internos. 

A partir das medições de temperaturas feitas durante três meses na primavera foi 
constatado que as temperaturas medidas abaixo da camada drenante de protótipos parciais 
de tetos verdes, apresentaram melhor desempenho que as medições feitas abaixo de um forro 
numa edificação existente com cobertura de telha de fibrocimento. O que se observou foi 
uma diminuição na amplitude da temperatura externa, e um bom desempenho térmico tanto 
nos períodos mais frios quanto nos mais quentes da primavera. A comparação com relação 
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as diferentes camadas drenantes, brita e argila expandida, não apresentou diferença 
significativa nas temperaturas medidas. 

Com relação à análise da água coletada logo após a passagem pelas coberturas (com 
descarte inicial da água da chuva no telhado de fibrocimento), o que se observou foi que a 
água que é captada em telhados apresenta melhor valores de Turbidez (mesmo no caso de 
telhado sem manutenção) do que as coberturas verdes. Esperava-se que a cobertura verde 
funcionasse com filtro da água da chuva. Mas os resultado das águas após passer pela camada 
drenante, principalmente de argila expandida, mostram a necessidade de decantação e 
possivelmente filtragem da água antes do seu uso para fins não potáveis.  

A maior proposta desta pesquisa foi a de produzir parâmetros técnicos que possibilitará 
aos projetistas embasarem e justificarem suas decisões. Desta forma, indica-se utilizar 
cobertura verde na cobertura do novo bloco do  DACC, tendo como foco a redução da carga 
térmica interna. Sendo que a variação de temperatura é praticamente a mesma, idependente 
da camada drenante, o uso de argila expandida é o recomendado pelo seu peso que é 
aproximadamente 1/3 do peso da brita 2, sendo necessária uma menor estrutura de 
sustentação. Mas com relação a análise de Turbidez, a água resultante da camada drenante 
de argila expandida apresentou desempenho muito inferior a da camada de brita 2. Sistemas 
de decantação e filtragem precisariam ser adotados caso seja optado pela camada drenante 
de argila expandida.  
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Resumo 

Nos últimos anos, ascende uma preocupação mundial frente aos problemas sociais decorrentes de 

desastres naturais que afetam o funcionamento eficiente das cidades. No Brasil, é notável o aumento 

progressivo de pessoas que vivenciam sob péssima qualidade de vida por habitarem em áreas de risco 

ou vulneráveis a desastres. O artigo discute sobre alguns aspectos da problemática existente em áreas 

de risco, a necessidade de resiliência das cidades e as disseminação das técnicas construtivas 

baseadas na Bioarquitetura como possível solução na recriação de valores e espaços. A análise 

realizada acerca da possibilidade de aplicação das técnicas construtivas com redução de custos e 

impactos ambientais na Ilha de São Luís - MA, possui o intuito de contribuir para o cenário atual de 

habitações precárias em vários trechos da cidade. Os resultados são obtidos através do levantamento 

de dados locais e globais, estudo de referenciais projetuais e soluções sustentáveis adotadas em 

diversos contextos. 

Palavras-chave: Áreas de risco; Bioarquitetura; Resiliência. 

 

Abstract 

In recent years, there has been a worldwide concern about the social problems arising from natural 
disasters that affect the efficient functioning of cities. In Brazil, there is a notable increase in the 
number of people living in poor quality of life because they live in areas at risk or vulnerable to 
disasters. The article discusses some aspects of existing problems in risk areas, the need for city 
resilience and the dissemination of constructive techniques based on Bioarchitecture as a possible 
solution in the recreation of values and spaces. The analysis carried out on the possibility of applying 
construction techniques with reduction of costs and environmental impacts in the Saint Louis’ Island 
– MA, intends to contribute to the present scenario of precarious housing in various parts of the city. 
The results are obtained through the collection of local and global data, study of design references 
and sustainable solutions adopted in different contexts.  

Keywords: Risk areas; Bioarchitecture; Resilience.  
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1. Introdução 
 

O meio ambiente sofre com os impactos degradantes e as alterações na sua dinâmica 
natural por inúmeras causas. O desenvolvimento urbano acelerado e desordenado aliado à 
falta de planejamento urbano, constituem uma das principais ameaças que potencializam a 
intensidade e a frequência dos riscos já existentes, tornando-os mais suscetíveis. 

Ponderam-se encostas de morros e áreas alagáveis como locais propícios à desastres 
naturais, tais como deslizamentos e inundações. Contudo, é perceptível a quantidade de 
ocupações localizadas em áreas formais ou legais nas cidades que estão submetidas às 
situações de risco, sendo estes de caráter iminente ou apenas potencial. Tais áreas constituem 
o foco deste estudo. Sabendo-se ainda que inúmeras dessas áreas são impróprias para 
habitação, em decorrência da fragilidade ou instabilidade do terreno, seja por ação natural 
ou antrópica, faz-se necessário o planejamento e gestão de riscos. 

Considera-se o risco como probabilidade de danos e perdas futuras, sendo uma 
combinação entre ameaças (naturais ou antrópicas), vulnerabilidade (propensão de perda ou 
dano) e exposição ao dano. Todavia, essa combinação não é estática, articula-se dependendo 
da capacidade de enfrentamento individual ou coletiva (resiliência) na redução dos riscos 
(Lavell, 1996). As áreas de risco, portanto, são suscetíveis à ocorrência de incidentes 
perigosos, necessitando de uma solução eficaz a fim de reduzir e controlar seus efeitos.  

Devido ao alarmante número de acidentes naturais e danos por eles provocados, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Resolução 44/236 (1989), que marcou o 
ano de 1990 como o início da Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais, 
com a finalidade principal de redução das perdas de vidas, danos e transtornos 
socioeconômicos nos países em desenvolvimento. Conforme a ONU (PNUD, 2004), cerca 
de 75% da população mundial se encontra em situação de risco de desastre provocados por 
fenômenos naturais, sendo que estes podem ser intensificados pelo mau uso do solo, 
ocupação desordenada e desmatamento.  

As áreas de risco são também consequência da falta de arquitetura e urbanismo para todos. 
O Brasil arca com uma lógica urbana contraditória ao produzir espaços de qualidade em 
limitadas áreas das cidades e não ofertar aos desfavorecidos o direito básico à moradia. No 
entanto, os meios técnicos referentes à arquitetura e urbanismo existem e são excelentes 
instrumentos. A sustentabilidade aplicada às soluções em áreas de risco possui um 
desempenho eficiente na mitigação de desastres e na promoção de qualidade de vida. 

O presente estudo possibilitará a fomentação de estudos mais profundos de soluções 
voltadas para as áreas de risco, por meio de uma ramificação da arquitetura que busca 
equilibrar as intervenções construtivas no meio ambiente, baseando-se nos aspectos da 
sustentabilidade: resiliência dos materiais, baixo custo e mínimo impacto ao meio ambiente. 
 

2. Metodologia 
 

De acordo com a classificação disposta pelas regras da metodologia científica, a pesquisa 
pode ser classificada como uma pesquisa aplicada que busca alcançar conhecimentos para a 
aplicação prática, mas também de caráter exploratório por esclarecer e desenvolver 
conceitos. A pesquisa pode ainda ser classificada como pesquisa de levantamento devido ao 
uso de leitura de livros, artigos e levantamentos bibliográficos, fundamentando uma 
significativa base teórica para a pesquisa.  
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Portanto, para uma organização eficaz e uma execução do projeto de pesquisa coerente, 
viando alçar os objetivos propostos, a metodologia adotada desde o inicio do primeiro 
semestre de 2015 divide-se em três fases. Segue abaixo:  

� 1ª Fase: Consiste no embasamento teórico e aprofundamento da temática. Nesta 
etapa são abordados conceitos de riscos, dados quantitativos, justificativas de aplicação, 
estudos acerca das cidades resilientes, dentre outros. Na fundamentação teórica, 
destacam-se os autores abaixo: 

x Allan Lavel, que trata sobre os riscos e desastres urbanos analisando a 
degradação ambiental; 

x Miguel A. Satler, que apresenta a temática do desenvolvimento sustentável 
sob a ótica da concepção de edificações e comunidades sustentáveis; 

x Johan Van Lengen que trata das técnicas e práticas de construções de mínimo 
impacto ambiental com soluções projetuais e especificidades arquitetônicas, 
enfatizando a aplicabilidade da Bioarquitetura nas mais diversas áreas; 

x Gauzin-Muller, que aborda sobre a arquitetura ecológica; 
x Greg Kats, que analisa com profundidade aspectos relacionados a custos, 

benefícios e estratégias para tornar mais sustentável o mundo que construímos. 
 

� 2ª Fase: Esta fase foi realizada através de pesquisas dos principais materiais 
alternativos naturais e técnicas construtivas tradicionais sustentáveis aplicadas nas 
construções no Brasil e em diversas partes do mundo, respaldando a possibilidade de 
construção de tais edificações na cidade de São Luís. Trata-se do aprofundamento da 
fundamentação teórica, porém voltada totalmente para o universo das propostas 
construtivas da Bioarquitetura. 
 
� 3º Fase: A última etapa é resumida à exemplificação de projetos com conceitos 
baseados na Bioarquitetura que proporcionam resiliência às comunidades e que já tiveram 
sua viabilidade comprovada. Portanto, esta fase consiste no levantamento dos projetos 
que contemplem práticas de mínimo impacto ambiental e que previnam ou eliminem os 
riscos presentes em áreas habitacionais. 
Segue abaixo o esquema explicativo das três fases citadas referentes à metodologia do 

estudo em questão (Figura 1): 
 

 
Figura 1: Metodologia. Fonte: Elaborado pela autora. 
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3. São Luís e os riscos 
 

Com todas as pesquisas realizadas através dos órgãos e profissionais competentes, cujo 
trabalho visa a identificação, prevenção, tratamento e solução dos riscos, chegou-se à 
conclusão que em São Luís não há nenhuma experiência documentada de atuação efetiva no 
combate aos riscos em áreas habitacionais de maneira sustentável. Além disso, não existem 
estudos e propostas para as habitações localizadas em tais áreas, desconsiderando totalmente 
uma solução projetual que permita a permanência de comunidades nas áreas em que existe 
a possibilidade de conviver com os riscos. A falta de recursos, técnicas adequadas e 
experiências na atuação, concomitantemente a ausência de conscientização educativa, 
tornam os riscos mais preocupantes e com efeitos mais devastadores.  

Segundo dados da Defesa Civil Municipal (2016), São Luís possui 60 áreas de risco, 
classificadas em: desabamento (como exemplo, casarões no Centro Histórico), deslizamento 
(áreas ocupadas em encostas) e alagamento (áreas próximas à córregos que anteriormente 
eram rios). O mapa a seguir (Figura 2) apresenta a localização das principais áreas de risco 
no munícipio de São Luís por tipologia de risco: Desabamentos, Deslizamentos e 
Alagamentos (GARROS, 2016): 

 

 
 

Figura 2: Mapa Síntese por tipo de Risco. Fonte: GARROS, 2016. 

 
Dessa forma, alagamentos e deslizamentos constituem os principais riscos em São Luís e 

possuem uma problemática em comum tanto em bairros mais carentes como em bairros 
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considerados nobres: a drenagem urbana. A ineficiente Drenagem Urbana maximiza as áreas 
de riscos e potencializa futuras áreas de risco na cidade. Embora grandes obras de 
macrodrenagem e microdrenagem tenham sido realizadas nos últimos anos, é notório que 
em períodos chuvosos surgem inúmeros pontos de alagamento na cidade. São apenas 
reflexos de sistemas inadequados de drenagem, cujos efeitos são ampliados com a grande 
quantidade de resíduos lançados nas vias são depositados nos fundos das galerias, reduzindo 
a capacidade de vazão e dificultando o fluxo de água até as bacias hidrográficas. Somando-
se a isto, existem os dispositivos de drenagem que não suportam o volume das águas pluviais 
por serem rasos e/ou pela falta de manutenção, além do crescimento urbano desordenado 
que potencializa ainda mais o problema de escoamento das águas. A maioria das soluções 
adotadas em relação aos excessos do escoamento das águas pluviais em São Luís possui 
caráter corretivo e emergencial apenas em trechos pontuais do sistema, sem considerar o 
sistema de drenagem como um todo e priorizando as medidas estruturais e de alto custo em 
detrimento das medidas não estruturais e de controle. 

Através das pesquisas realizadas nos setores responsáveis pela execução das obras nas 
áreas de risco, compreenderam-se os procedimentos tomados para tratamento e as soluções 
de engenharia executadas nestas áreas. Segundo as informações adquiridas com as 
entrevistas, a SEMOSP é o órgão responsável pelas situações de risco de desabamento - 
quando não compete às funções e responsabilidades do IPHAN – e, principalmente, pelos 
casos de riscos de deslizamentos (SEMOSP, 2016). Após o recebimento do laudo/solicitação 
da Defesa Civil, responsável por detectar o problema na área de risco, procede-se com o 
encaminhamento de uma equipe para fazer a vistoria geral do local juntamente do 
levantamento da área, para realizar uma análise de cada caso antes de qualquer obra. Assim 
como em outras cidades, nos casos de deslizamento em São Luís, são realizadas contenções 
com vegetação (taludes) para fincar as ribançeiras, constituindo-se de soluções econômicas, 
simples e eficazes. Outra solução utilizada nas áreas de encostas e terreno íngremes é a 
implantação de escadarias que auxiliam na contenção de deslizamento de terras e 
escoamento das águas superficiais.  

 
4. Cidades resilientes 

 
As soluções para cada área de risco devem ser analisadas minuciosamente, baseando-se 

na classificação dos graus de riscos existentes para verificação dos meios, locais e períodos 
adequados de intervenção. Uma cidade resiliente está apta a minimizar danos físicos e sociais 
decorrentes de eventos climáticos extremos e outras ameaças naturais ou induzidas pela ação 
humana, além de responder estrategicamente através de reconstruções e reestabelecimento 
de serviços básicos para retomada de atividades sociais, institucionais e econômicas após a 
ocorrência de eventos adversos (UNISDR, 2012). A resiliência de uma cidade consiste em 
mitigar e/ou antecipar os impactos dos desastres, inserindo tecnologias de alerta, 
monitoramento e alarme para resguardar a infraestrutura, bens comunitários e individuais, o 
patrimônio cultural e ambiental, e o capital econômico. 

Diante do cenário atual, diversas secretarias governamentais do Brasil buscam soluções 
nas áreas de risco. No PDAP (Plano Diretor de Água Pluvial/Fluvial) do Estado do Espirito 
Santo (ES), há grande incentivo para a construção de edificações sobre pilotis e reforços, 
sistemas de previsão de cheias em tempo real e um possível plano de evacuação em casos 
extremos. Sobre as ações e intervenções que buscam a redução dos impactos negativos, 
destaca-se a necessidade de medidas de proteção individual das edificações em áreas de risco 
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e sistemas de previsão de alertas. Portanto, observa-se um plano de ação urbana que não 
anula a convivência da população com os riscos, através de um plano de controle de águas 
que atenda às problemáticas reais existentes de forma eficaz (Secretaria de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Espirito Santo, 2014).  

Contudo, um dos maiores e mais óbvios entraves para quaisquer intervenções em áreas 
de risco são as restrições que as legislações pertinentes impõem como forma de controlar, 
planejar e orientar o crescimento da cidade, visando estimular o desenvolvimento urbano 
eficiente.  

As áreas de risco em São Luís encontram-se principalmente em Zonas de Proteção 
Ambiental (ZPA1 e ZPA2), mas também em áreas legais para ocupação e construções ao 
longo da cidade, como em Zonas Residenciais. Ressalta-se ainda que com todas as restrições 
às áreas de proteção ambiental, é evidente que o estudo não estimula qualquer intervenção 
nas áreas de risco já determinadas pela legislação, mas nas áreas urbanas residenciais que já 
possuem a ocorrência de desastres em menor escala, em áreas suscetíveis a futuros desastres, 
além das áreas classificadas com baixo grau de risco.  

É essencial frisar que se justificam as intervenções em áreas de risco que podem ser 
realizadas de acordo com parecer técnico e soluções analisadas por profissionais - tais como 
geólogos, engenheiros, arquitetos, hidrólogos, geotécnicos, urbanistas, etc. -, que apontem 
para uma construção que assegure a segurança e a qualidade de vida de seus usuários. 
Segundo Parizzi (2014): 
 

Eliminar o risco pressupõe a remoção definitiva da população da área, o que nas condições de 
carência de áreas adequadas para receber a população e de recursos financeiros suficientes, não 
é comum se observar. A redução dos riscos pode se dar pela implantação de obras de engenharia. 
A convivência em níveis relativamente seguros se dá por meio da operação de sistemas de alerta 
ou planos preventivos (PARIZZI, 2014, p.7). 

 
Dessa forma, buscam-se soluções práticas para áreas de risco já ocupadas na cidade, 

tornando possível conviver com os riscos classificados com grau inferior de vulnerabilidade. 
Essa análise de viabilidade de intervenção vem sendo abordada em vários países, obtendo 
sucesso em seus resultados (Figura 03). 

 
Figura 3: Esquema Justificativo para construção em áreas propícias a desastres. Fonte: Elaborado 

pela autora. 
 

Sobre as habitações projetadas para resistir desastres, é válido destacar que devido às 
crescentes mudanças climáticas, o número de desastres tende a aumentar. Com a população 
mais concentrada em centros urbanos, é preciso investir em infraestrutura e edificações mais 
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resilientes. Visto que tais fenômenos não devem ser mais tratados como eventualidades, é 
de caráter emergencial a proposição de Cidades mais resilientes.  
 

5. A Bioarquitetura 
 

Assim, como objetivo principal do estudo, apresenta-se a Bioarquitetura como uma 
alternativa adaptável às demandas da atualidade, flexível em seu funcionamento e sensível 
aos riscos ao aplicar técnicas que se interligam ao âmbito ambiental, econômico e social para 
a elaboração de projetos funcionais. A Bioarquitetura ganha espaço no âmbito econômico e 
social gradativamente, e cabe aos profissionais envolvidos no setor da construção civil 
impulsionar técnicas que estimulem a conservação e reaproveitamento dos recursos naturais. 

Portanto, aponta para soluções habitacionais de baixo custo, com qualidade, durabilidade, 
mínima modificação do entorno, e integrando a edificação com o ambiente natural, tais como 
(Figura 4): Adobe, o Superadobe, o Pau a Pique, o BTC e o uso do Bambu na construção. 

 

 
Figura 4: Técnicas construtivas da Bioarquitetura.  

Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/arquitetura-verde/ 
 

O Adobe é uma técnica construtiva tradicional vernacular que produz de forma 
artesanal um material de construção a base de terra crua, com barro e palha mesclados 
moldados em fôrmas por processo natural ou semi-industrial e, em seguida, secos de forma 
natural. Já o Superadobe ou “terra ensacada” é um processo construtivo que consiste em 
sacos de terra comprimida, isto é, o solo argiloso é colocado em sacos de polipropileno e 
moldados no local através do apiloamento.  

A técnica do Pau a Pique também é denominada de taipa de mão ou taipa de sebe, e 
consiste na construção de um quadro de galhos: os verticais cravados no chão e os 
horizontais encaixados nos verticais. Tal quadro é preenchido por uma trama de bambus ou 
de galhos, sendo abertos depois os espaços para janelas e portas. Por último, os buracos da 
trama são preenchidos com argila.  

O BTC (Bloco de terra comprimida) ou Tijolo de solo-cimento é um produto classificado 
como ecológico devido à sua composição, tratando-se de um bloco endurecido resultante da 
mistura homogênea e compactada de solo, cimento e água, sendo cada item aplicado em 
proporções adequadas (MOTTA et al.,2014). O BTC favorece a construção modular, 
otimizando tempo e recursos na execução da obra.  

O Bambu dentro da construção civil pode ser utilizado como estruturas/placas de vedação, 
estruturas de coberturas, piso, pilares e vigas, etc. Dentre as muitas vantagens características 
do material, pode-se citar os seguinte aspectos: estrutura forte e rígida; uso de ferramentas 
simples para manuseios; material leve; superfície dura e limpa; estrutura flexível; e fácil 

http://lecycpicorelli-bioarquitetura.blogspot.com/2011/06/construcao-de-terra-parte-21-video-das.html#axzz1cPIU3jUt
http://lecycpicorelli-bioarquitetura.blogspot.com/2011/06/construcao-de-terra-parte-21-video-das.html#axzz1cPIU3jUt
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transporte e manuseio. A inserção dessas soluções sustentáveis baseadas nos referenciais 
projetuais existentes apresenta alta eficácia.  
 

6. Referências Projetuais 
 

Após a verificação de projetos sustentáveis executados ao redor do mundo, que 
contemplem as diretrizes da Bioarquitetura, foram selecionados quatro projetos como 
referência. De forma geral, as soluções arquitetônicas mais adotadas em áreas com riscos de 
inundação e alagamentos são elevação (casas palafitas) e métodos para flutuação (casas 
anfíbias) das edificações (Figura 5).  

As Houseboats (1) já utilizadas em várias partes do mundo, são construídas com matérias 
sustentáveis, são amarradas a uma doca, possuem regulamentação dada pelo governo e são 
ligadas aos serviços públicos da cidade (energia elétrica, telefonia e rede de água e esgoto). 
As casas flutuantes funcionam como uma espécie de barco, podendo ser ou não motorizadas. 
Na maioria dos casos, as residências são construídas sobre uma estrutura de aço tubular, 
similar à utilizada nas balsas, o que garante que a habitação se mantenha estável e firme, 
mesmo com maré alta ou baixa.  

A Casa Lift (2) ou Low Income Flood-proof Technology, que em português significa 
Tecnologia à prova de Inundações de Baixo Custo, foi projetada por Prithula Prosun para 
famílias que habitam em áreas de alagamento em Bangladesh. A casa flutua com o aumento 
do nível da água por meio uma base oca de ferro-cimento e uma fundação de bambu 
preenchida com garrafas plásticas vazias. Ao invés de bloquear o caminho das águas, a 
estrutura anfíbia da habitação se adapta à natureza para se proteger das inundações. A Casa 
LIFT é autossuficiente, sem conexões com os sistemas de abastecimento da cidade, visto 
que a habitação projetada proporciona os serviços básicos aos seus usuários durante o ano 
inteiro, gerando mínima interferência ao seu entorno. Vale enfatizar que o projeto piloto 
funciona como lar de uma família de cinco pessoas, após ser colocado à prova em janeiro de 
2010. 

 

 
Figura 5: Referenciais projetuais – Inundações e Alagamentos. 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/ 
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Para as áreas com riscos de deslizamentos de terra, sendo este um fenômeno provocado 
pelo escorregamento de materiais sólidos ao longo de terrenos inclinados, também se 
apresentam soluções por meio da elevação de habitações ao possibilitar a redução de 
desastres em terrenos íngremes, áreas de encostas e relevos acidentados (Figura 6).  

No Equador e Peru, a proposta de habitação elevada (3) funciona de forma eficiente para 
abrigar as pessoas menos favorecidas socioeconomicamente devido ao baixo custo de 
execução. O elemento construtivo principal é o bambu e possui uma área de 9m². Projetado 
para até cinco pessoas, no pavimento superior situa-se a área social e no pavimento inferior 
existe o banheiro e cozinha. A casa possui uma fundação com uma solidez e resistência 
estrutural. A parte inferior é feita de betão, o resto da construção é executada em bambu e 
madeira. Em 2009, esta proposta equatoriana de habitação foi premiada por um concurso 
internacional, pois tais casas elevadas de bambu estrategicamente se adaptam às mudanças 
climáticas.  

Já as casas projetadas na Índia (4), sustentadas por estacas de bambu, permitem a fixação 
no solo sem a movimentação de terra (cortes ou aterros), que costumam destruir a estrutura 
do terreno. As habitações de três andares feitas de bambus foram projetadas por arquitetos 
indianos, teve como objetivo criar uma comunidade ecológica com unidades habitacionais 
compostas de coleta de água da chuva, reutilização de água, plantações e espaço comercial.  

 

 
Figura 6: Referenciais projetuais - Deslizamentos. 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/ 
 

Existem muitos outros exemplos práticos de habitações que se adequaram a um relevo 
bastante acidentado sem estimular deslizamentos de terra ou que são resilientes à 
alagamentos e inundações. Os estudos realizados expressaram a necessidade de repensar as 
medidas adotadas em áreas de risco na cidade de São Luís, especialmente afetadas por 
alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, fomentando estudos para concepção de 
métodos adequados à realidade local.  
 

7. Considerações Finais 
 

Uma cidade resistente precisa ser adaptável, e para ser adaptável, o ambiente construído 
pelo homem precisa também ser inovado com frequência. As referências projetuais 
apresentadas demonstram a funcionalidade e necessidade de aplicação de novas técnicas de 
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mínimo impacto ambiental na solução dos problemas tanto da cidade de São Luís quanto nas 
demais cidades do país. De forma geral, conclui-se a emergencial atuação preventiva de 
iniciativa pública e/ou privada, que propicie às famílias que moram em áreas de risco 
condições de "conviver com os riscos em segurança" através de propostas de habitações 
eficientes, promovendo a reflexão sobre o papel da arquitetura como ferramenta de 
melhorias do espaço habitado. 
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Resumo 

A pesquisa de tecnologias, novos sistemas construtivos e tipologias habitacionais para Habitação de             
Interesse Social, surge da necessidade de aliar em um mesmo projeto agilidade de construção,              
sustentabilidade, viabilidade e conforto. Dado o contexto de grandes desigualdades sociais, déficit            
habitacional, situações precárias e degradação ambiental vivenciadas atualmente, o         
desenvolvimento de novas técnicas construtivas que garanta uma moradia de qualidade aliada aos             
três pilares da sustentabilidade – social, econômico e ambiental- é essencial. Com o intuito de               
buscar materiais alternativos para inserção na construção civil, de baixo custo e sustentáveis, esse              
trabalho voltou-se para o uso do bambu e da terra, associado com materiais recicláveis, formando               
um componente de vedação em forma de painel modular. Dessa forma, o painel foi modelado e                
construído, após a análise e verificação da composição dos seus elementos, e em seguida foi               
avaliado, com o intuito de demonstrar a potencialidade e as limitações do processo adotado. 

 

Palavras-chave: Sistemas Construtivo Modular; Bambusa Tuldóides; Painel pré-fabricado 
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Abstract 
The research of technologies, new construction systems and housing typologies for Social Housing             

arises from the need to combine agility of construction, sustainability, viability and comfort in the               

same project. Given the context of large social inequalities, housing deficits, precarious situations             

and environmental degradation currently experienced, the development of new construction          

techniques that guarantees a quality housing allied to the three pillars of sustainability - social,               

economic and environmental - is essential. In order to find alternative materials for insertion in               

low cost and sustainable construction, this work turned to the use of bamboo and earth, associated                

with recyclable materials, forming a modular panel-shaped fence component. In this way, the panel              

was modeled and constructed, after the analysis and verification of the composition of its elements,               

and then it was evaluated, in order to demonstrate the potentiality and limitations of the adopted                

process.  

 

Keywords: Modular Construction; Bambusa Tuldóides; Prefabricated panel 
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1. Introdução 

Esta pesquisa desenvolveu um painel modular para uso como elemento de vedação na             
construção de Habitações de Interesse Social. O painel é constituído de uma estrutura em trama               
formada por fasquias de bambu tratado em solução aquosa com ácido bórico e Bórax preenchida               
por uma composição de CAL, FIBRAS, TERRA e CIMENTO, denominada de CALFITICE. Para             
amarração da trama de bambu, utilizou-se a garrafa PET aquecida com soprador de calor. Desta               
forma buscou-se um componente de baixo custo (materiais disponíveis na região do Estudo), com              
pouca energia incorporada e de baixa toxidade (por exemplo, para tratar o bambu contra a ação de                 
organismos xilófagos, usou-se produtos não tóxicos), que possa minimizar o desperdício de            
materiais durante a construção, evitando quebras e que possa manter o emprego de mão de obra de                 
forma a promover a equidade social. Desta forma o painel proposto integra em sua formulação a                
proposição da Sustentabilidade pelo equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental.            
(LIBRELOTTO, 2012) 

A seguir descreve-se-á cada componente utilizado no painel: o bambu (da colheita ao             
tratamento), o projeto e confecção da fôrma, a montagem do painel, o estudo do solo e sua                 
composição granulométrica. 

 
2.  Materiais e Métodos 

 

2.1 Bambusa Tuldóides 

 A espécie utilizada na pesquisa, para a construção do painel é a Bambusa Tuldoides, que               
existe em abundância na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Pode-se observar na figura 1, o               
comprimento útil, diâmetro, massa e comprimento entre nós da espécie selecionada para o estudo.             

 
Figura 1: Valores médios dos colmos de Bambusa Tuldoides Fonte: (SALGADO, 1994 apud             

TEIXEIRA, 2013) 

 

As varas selecionadas para a fabricação do painel apresentavam liquens e cor verde              
escura e não possuíam sílica (talco) ou bainhas (folhas marrons), apontando bambus aptos             
para serem cortados (ou seja, a partir de 3 anos). A espécie foi selecionada em função da                 
grande disponibilidade na região de estudo. 

Após a poda, as varas de bambu foram limpas e lixadas com lixa comum, para               
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retirada dos liquens, e colocados em uma piscina de tratamento, em uma mistura de ácido               
bórico e Bórax na proporção 2kg de ácido bórico e 1kg de Bórax para 100 litros de água.                  
Como utilizou-se 40 litros de água foram usados 800g de ácido bórico e 400g de Bórax.                
Esse tratamento foi realizado para evitar o apodrecimento e invasão de insetos que se              
alimentam do amido presente no bambu. O tratamento durou 3 dias, aguardando-se 60 dias              
para emprego do bambu no painel. Esse painel em bambu, combinado com outros             
elementos, como por exemplo, a garrafa pet, além de proporcionar um uso consciente para              
a reciclagem da PET (Politereftalato de etileno), também oferece opções de           
impermeabilização e amarração para o bambu.  

Caso queira-se evitar a tira de PET para amarração da trama, a palha é outro               
exemplo de material que pode ser associado ao bambu para compor um elemento             
construtivo sustentável. O bambu é um material que caiu em desuso com a popularização              
do concreto, entretanto é um elemento que permite uma construção ecologicamente           
correta, sendo um ótimo isolante térmico e acústico, além de ser viável economicamente.  

A figura 2 mostra os ensaios mecânicos realizados com a espécie Bambusa            

Tuldoides no que se refere a resistência à compressão, tração, massa específica aparente e              
teor de umidade. Ensaios mecânicos com essa espécie já foram realizados, conforme            
mostra a figura 2: 

 
Figura 2: Dados levantados em ensaios mecânicos na espécie Bambusa Tuldoides (Fonte: ALVES, 2004              

apud TEIXEIRA, 2013) 

  
Abaixo podem ser observadas, nas figuras 3, 4 e 5, a poda na touceira de bambu, a                  

realização de furos nos nós dos colmos do bambu, para facilitar a penetração do              
tratamento, e a piscina de tratamento com as varas submersas, respectivamente.  
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Figura 3               Figura 4                                         Figura 5  
( Fonte: autoral)  
 Após 3 dias, os bambus foram retirados da estação de tratamento e colocados para              
secar em local seco e arejado por 2 meses. Foram realizados testes com diferentes              
materiais associados ao bambu e diferentes formas de agrupamento das varas e/ou tramas. 

No painel, a trama tem a função de evitar as trincas e fissuras devidas a retração do                 
solo na secagem e garantir a estabilidade do componente. 

Além da trama, foram estudadas várias opções de preenchimento do painel, visando            
a melhor aproveitamento dos materiais e garantia de qualidade do painel. Considerando            
que os painéis na construção civil oferecem soluções rápidas e eficientes para os problemas              
na construção, como por exemplo, redução de resíduos, organização do canteiro de obras,             
rapidez e agilidade, fácil execução, economia de recursos, entre outros, também           
proporciona que a edificação seja executada em série e com qualidade elevada A opção              
pela pré-moldagem ainda assegura o emprego da mão da obra e pode ser utilizado em               
casos de construção em auto-ajuda ou mutirões.  

Assim, o uso do bambu na forma de painéis vem crescendo amplamente. Pesquisas             
apontam que o painel é uma das formas mais práticas e vantajosas de utilizar o bambu,                
pela sua rápida produção, manejo e durabilidade, respeitando as corretas formas de corte,             
tratamento, conservação e fabricação.  
 

 
 
   2.2 Painel pré-fabricado 

Primeiramente projetou-se uma forma nas medidas 50x50x10cm (altura x largura x           
profundidade) no software Google Sketchup. A forma possui 0,025m³. A forma foi            
projetada para ser inteiramente desmontável e ajustável para larguras maiores, com intuito            
de ser mais prática, permitindo a configuração de de novos módulos para ainéis maiores,              
caso sejam necessários no momento do projeto e execução da edificação. A forma do              
painel possui madeiras de 3cm nas extremidades, para facilitar a montagem e o encaixe              
entre painéis já prontos. Estas ripas moldam os encaixes do tipo macho-fêmea nas             
extremidades do painel. Nas figuras 6, 7 e 8, abaixo, pode-se perceber o modelo da forma e                 
os encaixes, respectivamente. As madeiras paralelas horizontais que servem de gravatas           
para a fôrma do painel foram furadas de 10 em 10 cm para permitir o ajuste da fôrma para                   
módulos maiores, substituindo-se os painéis laterais em compensado revestido por chapas           
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de aço galvanizado, por painéis maiores ou utilizando um painel maior no mesmo             
comprimento da gravata (diferente da ilustração da figura 6). 
  

Figura 6  
Figura 7                                                        Figura 8  
(Fonte: autoral. Desenhos realizados no Software Google Sketchup 2015)  

 
 

Após o estudo de composição e fôrma e busca por melhores resultados através de               
revisão bibliográfica, optou-se pelo modelo de painel, que mostra a figura 9 abaixo, onde              
observa-se o modelo com a trama de bambu + garrafas pet nas junções na trama, para                
obtenção de um prévio resultado do agrupamento entre bambu, pet e argamassa do tipo              
calfitice: 
 

 
Figura 9: Interior do painel.(Fonte: autoral. Desenhos realizados no Software Google Sketchup 2015,             

renderizado no Kerkythea) 

 

Como mostra a figura 10, após a desforma do painel, os encaixes projetados tipo               
macho-fêmea, tornam possível agrupá-los entre si. Dado o fato da forma ser desmontável,             
a confecção de vários tipos de painel é possível, como a confecção de um painel que                
encontra um pilar em concreto armado por exemplo, como ilustra a figura 11 e permite a                
amarração dos painéis com juntas desencontradas. Salienta-se que o elemento estrutural           
deve possuir encaixa em fêmea para inserção do painel. Outra opção é que os painéis de                
encontro com a estrutura tenham a face de união plana, neste caso a ligação painel               
estrutura deve ser assegurada com o chapiscamento da superfície de contato e fixação com              
argamassas com expansores. 
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Figura 10 : Produto esperado. Figura 11: Agrupamento de painéis formando uma            
parede 
(Fonte: autoral. Desenhos realizados no Software Google Sketchup 2015, renderizado no Kerkythea) 

  

Como proposta para composição do painel, além da trama de bambu + garrafa pet,               
o fechamento proposto é uma argamassa do tipo calfitice, que é composta por cal, fibra,               
terra (areia + argila, em porcentagens variáveis), e cimento. ( Calfitice: cal + fibra + tierra               

+ cemento em espanhol). A calfitice tem origem na Colômbia, onde foi aprimorada pelas              
mãos do Engenheiro Luis Carlos Rios. Para essa argamassa utilizou-se uma mistura de             
terra, fibra vegetal de palha arroz, cal virgem e cimento Portland do tipo CPIV. 
 

 

3. Processo construtivo do painel 

 

Para confecção do painel, foi realizado o corte das ripas de bambu para a confecção da                
trama. A trama foi construída com 9 ripas de bambu espécie Bambusa Tuldóide, secos e               
tratados, sendo 4 ripas na vertical e 5 ripas na horizontal. As garrafas pet de 250ml de água                  
mineral foram cortadas em tiras e colocadas no encontro entre duas ripas, formando uma              
junção. Posteriormente as tiras de pet foram aquecidas com um soprador térmico, por cerca              
de 1 minuto, dessa forma elas se tornaram fixas e rígidas na junção entre as ripas. Abaixo                 
as fotos 12, 13 e 14 ilustram a serragem das ripas na serra tico-tico de bancada, a trama já                   
confeccionada e o detalhe da junção com pet. 
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Figura 12/Corte das varas Figura 13/Trama em bambu com pet Figura 14/ Detalhe junção com pet                

(Fonte: autoral) 

 

A amarração com os anéis de PET necessitou de um estudo prévio, sendo a              
colocação realizada do canto da extremidade direita para o canto esquerdo,           
acrescentando-se cada tira de bambu individualmente e posicionando os anéis de PET nos             
nós progressivamente para que não houvessem cortes nas tiras de PET. Com a trama              
confeccionada, partiu-se para o estudo da terra e demais materiais que compõem a             
calfitice). Ensaios de caracterização do solo são fundamentais para a construção com terra.             
Para obter a composição e porcentagens de areia, silte e argila do solo, foram realizadas               
análises granulométricas, segundo a NBR 7181:1984 (ABNT, 1984b), com peneiras aço           
Inox - GRANUTEST. O material restante em cada uma das peneiras pode ser observado              
abaixo, na figura 15. 

 
Figura 15: Porcentagens restantes nas peneiras. (Fonte: autoral) 

O peneiramento foi manual e na seguinte ordem de diâmetro de peneiras, de modo              
a obter as porcentagens retidas em cada uma: 4,38mm> 2,38mm> 1,19mm> 0,6mm>            
0,3mm> 0,15mm> 0,106mm> 0,053mm, conforme mostra a tabela 1, gerando a curva            
granulométrica mostrada no gráfico 1, e os resultados, da tabela 2. 
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PENEIRA 

Abertura 

(mm) 

Massa 

Retida(g) 

Fração 

Retida 

Porcentag

em Retida 

Fração 

Passante 

Porcentagem 

Passante % 

4 4,8 0 0 0 100 100 

8 2,38 20,02 0,1001 10,01 0,8999 89,99 

16 1,19 27,08 0,1354 13,54 0,7645 76,45 

30 0,6 24,9 0,1245 12,45 0,64 64 

50 0,3 16,85 0,08425 8,425 0,55575 55,575 

100 0,15 25,04 0,1252 12,52 0,43055 43,055 

140 0,075 26,03 0,13015 13,015 0,3004 30,04 

  0,053 10,58 0,0529 5,29 0,2475 24,75 

Fundo   49,5 0,2475 24,75 0 0 

    200         

Tabela 1: Porcentagens retidas em cada peneira (Fonte: autoral usando Microsoft Excel) 

 

 
Gráfico 1: Curva Granulométrica do solo (Fonte: autoral usando Microsoft Excel) 

Resultados da caracterização granulométrica do solo. 

 

 

Areia 
(fina, 
média, 
grossa 0,06<d<2 75,25% 
Silte 0,002<d<0,06 24,75% 
Tabela 2 (Fonte: autoral usando Microsoft Excel) 
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De acordo com o gráfico de classificação de solos (figura 16) e a tabela de dimensão de                 
partículas abaixo (figura 17), esse solo é classificado como terra areno-argilosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 16/ Fonte: Moran (1984) apud Santos (2015)          Figura 17/ Nomenclatura  (ABNT, 1984b) 

 
Foi realizado também um ensaio de caracterização de solo tipo “Teste de Pote”, que              

consiste em um teste simples para determinar a proporção de argila e areia no solo. Na                
metade do pote colocou-se a terra e a outra metade completou-se com água. Misturou-se              
bem e foi colocado para decantar por uma noite. A camada superior encontra-se a argila, a                
areia está abaixo, como ilustra a figura 18. 

 
Figura 18: Resultados do Teste do Pote. (Fonte: autoral) 

Foram elaborados corpos de prova de argamassa calfitice para obtenção de           
resultados prévios de textura, peso e consistência. O molde do corpo de prova utilizado foi               
tipo Molde Cilíndrico para Corpo de Prova, fabricado em aço zincado, medidas Ø             
5X10cm. O corpo de prova resultante do teste pode ser observado na figura 19. 
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Figura 19: Corpo de prova da argamassa calfitice (cal+fibra+terra+cimento). (Fonte: autoral) 
 
Processo de Fabricação do Painel 

Em posse da classificação do solo, foi preparada a argamassa calfitice na seguinte             
proporção: (seguindo a proporção do Eng. Luis Carlos Rios, como o uso do cimento CIV 

● Terra (25% silte, 75% areia) – 25kg 

● 20% cal hidratada – 5kg 

● 10% cimento CIV – 2,5 kg 

● 5% fibra vegetal (palha de arroz) 

● Água até obter pasta firme (16 litros) 

Os materiais foram pesados em balança e acrescentados um a um, posteriormente             
tudo foi misturado e foi colocada a água até obter o ponto de pasta firme. Como ilustram as                  
figuras 20, 21 e 22, respectivamente, foi realizada a aplicação de desmoldante na forma em               
madeira revestida com aço galvanizado, sobretudo nas partes em contato sem revestimento            
da chapa, a mistura dos componentes da argamassa calfitice e o material pronto para ser               
colocado no interior da forma. A mistura foi preparada manualmente, mas também poderia             
ter sido realizada em betoneira. A palha de arroz adicionada à mistura foi obtida junto à                
uma empresa de distribuição de alimentos, sendo um resíduo das embalagens de transporte             
de alimentos orgânicos.  
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Figura 20 ( Forma) Figura 21 (argamassa sendo misturada ) Figura 22( argamassa              

pronta) 

(Fonte: autoral) 

 
O despejo da argamassa no interior da forma foi feito a manualmente com auxílio de                

uma concha. A compactação ou apiloamento foi manual de igual forma, com auxílio de um               
soquete de bambu. O processo de enchimento foi realizado na forma de camadas. A cada               
10 cm de material despejado, compactava-se a argamassa com a vara de bambu, e assim               
até a forma estar completamente preenchida de argamassa. A primeira camada colocada foi             
de 5cm no fundo da forma, para formar o encaixe, após essa camada, a trama de bambu foi                  
alocada no interior da forma, em posição centralizada, como observa-se na figura 23,             
abaixo. Após o preenchimento, a forma estava completa e pronta para receber a tampa,              
figura 24. O painel foi colocado para a secagem por 7 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23                                                                   Figura 24 

(Fonte: autoral) 
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4. Resultados  

Abaixo pode-se observar as fotos 25, 26 e 27 que mostram o painel após a desforma,                 
seus aspectos e textura, após secagem de 7 dias. 

    
Figura 25                                              Figura 26                                Figura 27  (Fonte: autoral) 

 

O painel tem um acabamento suave em ambos os lados, com algumas imperfeições              
quanto pequenas bolhas de ar que são atribuídas à dificuldade de compactação das             
camadas de argamassa no molde durante a moldagem. No entanto, a principal observação é              
que o peso do painel em relação as suas dimensões, torna difícil o manuseio. A quantidade                
de terra usada pode ser reduzida, tanto para reduzir o peso do painel quanto para utilizar                
apenas a quantidade necessária para ter um elemento de construção eficiente. Mais estudos             
são necessários neste campo. A construção do molde removível para a fabricação do painel              
permitiu padronizar dimensões, quantificar o material utilizado e reduzir o desperdício. O            
processo de desmolde foi rápido. 
  

Cada uma das medidas adotadas para preparar o painel pode ser incluída em uma               
cadeia de produção em série com montagem industrializada. Isso iria reduzir           
significativamente o tempo para fabricar. Uma vez caracterizado o tipo de solo é             
necessário prever dispositivos mecânicos para facilitar o desenvolvimento da argamassa de           
calfitice, a sua vibração e compactação no interior do molde, imprimindo maior            
produtividade para a confecção dos painéis. 

 

 

5. Considerações finais 

 
Uma vez que se tenha as varas de bambu, garrafas de plástico, a montagem da trama de                  

bambu não apresenta dificuldades. A preparação da argamassa de calfitice pode ser            
simplificada utilizando um misturador mecânico. Uma betoneira seria ideal. Para a           
aplicação da argamassa no molde (considerando a possibilidade de reduzir quantidade de            
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terra), pode-se considerar usar o molde junto a uma mesa vibratória, o que facilitaria a               
colocação. Outra opção a ser explorada é a possibilidade de reduzir as dimensões do painel               
se não for possível diminuir a quantidade de argamassa, de modo a ter um painel menos                
pesado, permitindo que uma pessoa possa carregá-lo sem dificuldade. 

O acabamento do painel com encaixes na forma “macho e fêmea” facilita o              
agrupamento com outros painéis, mas não assegura a estabilidade de um painel sobre o              
outro, é necessário estudar este aspecto. O uso de materiais naturais e reciclados para a               
fabricação do painel permitiu reduzir os custos por um lado e por outro reduzir a               
quantidade de cimento na proposta. O Bambusa Tuldoides é abundante no Brasil, no             
entanto, para este estudo foi difícil encontrar um fornecedor de material certificado, por             
isso foram utilizados os recursos disponíveis na universidade. É necessário repensar a fonte             
fornecedora dos bambus e demais materiais para se pensar em uma produção em maior              
escala.  

Um ponto que deve ser considerado é a sustentabilidade social dessa proposta, porque              
resgata umas técnicas de construção vernacular e adapta-se às exigências da população            
atual em relação à estética e qualidade. É necessário estudar, um revestimento protetor do              
painel para as intempéries, para aumentar a sua durabilidade. 
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Resumo 

A conservação dos escassos recursos hídricos na região Nordeste do Brasil exige um programa de 
gerenciamento mais eficiente. A má distribuição pluvial na localidade, a urbanização e as secas 
periódicas intensificam a demanda por água. Entretanto, a ocupação urbana ainda modifica a 
morfologia espacial sem se atentar para o potencial paisagístico natural, enquanto busca reproduzir 
padrões estéticos externos e distintos. Diante disso, faz-se necessária a percepção da urgência de 
minimizar o desperdício de água. Remodelar a paisagem através de planejamento e modificações 
adequadas não só ajudam a reduzir seu consumo, mas também os custos com sua manutenção. Nesse 
sentido, o presente trabalho apresenta soluções paisagísticas mais eficientes em termos de economia 
hídrica e combate à desertificação na região semiárida brasileira. Técnicas como ordenamento da 
flora por necessidade de água, elaboração de oásis artificiais, utilização de mantas e quebra-ventos 
demonstram eficiência quando aliados aos mecanismos de sobrevivência inerentes à vegetação 
nativa. 

 

Palavras-chave: Crise hídrica; Paisagismo; Semiárido 
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Abstract 

The conservation of scarce water resources in Northeast region of Brazil requires a more efficient 
management program. The bad rainfall distribution on site, urbanization and periodic droughts 
intensify the water demand. However, the urban occupation still modifies the spatial morphology 
without noticing the natural landscaping potential, while seeking to reproduce aesthetic external and 
different patterns. Therefore, it is necessary the perception of the urgency of minimize the waste of 
water. Reshaping the landscape through suitable planning and modifications not only help reduce 
its consumption, but also maintenance costs. Thus, the present work presents more efficient 
landscaping solutions with regard to water economy and fight against desertification in Brazilian 
semiarid region. Techniques such as plant sorting due to the water need, elaboration of artificial 
oasis, using mulches and windbreaks demonstrate efficiency when allied to the survival mechanisms 
inherent to native vegetation. 

 

Keywords: Water crisis; Landscaping; Semiarid 

 

 

1. Introdução 

 

O bioma da caatinga é frequentemente apresentado como um ambiente pobre, sem vida e 
seco, entretanto é um mito fortalecido pelo pouco conhecimento científico e social desta 
unidade geográfica. A região abrange cerca de 850 mil km² do Nordeste e parte do norte de 
Minas Gerais, o que corresponde a 10% do território brasileiro. Além disso, de acordo com 
Magalhães (2012), é o único bioma exclusivamente brasileiro, possuindo riqueza particular 
em termos de biodiversidade e fenômenos característicos. 

A irregularidade das chuvas e sua má distribuição são marcantes na caatinga, bem como 
os solos rasos, secos e ocasionalmente com afloramentos rochosos, que contribuem 
decisivamente para o aumento da biodiversidade. A precipitação varia entre 250 mm ano e 
1.000 mm ano concentrados em dois ou três meses, entretanto a taxa de evaporação é cerca 
de 2.000 mm ano-1 (MAGALHÃES, 2012).  

Com os longos períodos de estiagem causados pela evaporação intensa, a vegetação 
xerófita – formação vegetal seca – se tornou dominante devido aos seus mecanismos de 
sobrevivência  à falta de água. Dentre as adaptações florísticas ao semiárido destacam-se as 
folhas pequenas, sua queda nos períodos mais secos, no caso das caducifólias, ou a sua 
substituição por espinhos, no caso das espinhosas; maneiras de evitar a perda de água por 
transpiração em excesso. 

A temporariedade da vegetação herbácea, o estado esbranquiçado que adquirem as 
plantas na estiagem e o mito da pobreza em biodiversidade colaboram para que a caatinga 
seja pouco explorada em termos paisagísticos. Mesmo nas cidades do semiárido, nos espaços 
urbanos não é comum encontrar plantas nativas, mas sim um tipo de vegetação mais exigente 
em termos de nutrientes e água. Essa vegetação exigente tende a permanecer vívida durante 
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todo o ano em seu habitat natural e, por esse motivo, compõe as paisagens mais tradicionais 
ou convencionais por sua plasticidade. 

O paisagismo é, para Limberger e Santos (2000), uma ciência e uma arte que estuda o 
ordenamento do espaço exterior em função das necessidades atuais e futuras, e dos desejos 
estéticos do homem. Dessa forma, a fim de contornar a escassez de água, algumas técnicas 
paisagísticas podem ser implementadas para reduzir a necessidade do uso e manutenção de 
água enquanto se vale do potencial estético da caatinga. 

 Nesse sentido, Xeriscape é um termo que foi concebido e registrado por uma força-tarefa 
do Departamento de Denver, nos Estados Unidos, em 1978, e se refere à jardinagem 
apropriada ao clima mais árido. A palavra provém do grego xeros, que significa seco, e do 
inglês landscape, que significa paisagem (HEIGHTOWER, 2017). Esse tipo de jardinagem 
é amplamente difundido nos EUA e busca promover o uso racional da água, respeitando as 
condições ambientais nos locais mais secos. Contudo, tanto no setor público quanto no 
privado do Brasil, não há tradição do uso de técnicas paisagísticas que amparam a escassez 
de água. 

Historicamente, os europeus foram os principais responsáveis pela colonização do 
Brasil, modificando assim a forma de viver dos nativos. Tais influências trouxeram costumes 
e padrões estéticos que perduram até a atualidade. A presença estrangeira foi reforçada, 
como afirma Pereira (2009), pelo fato de que um povo economicamente dependente passa a 
produzir cultura dependente. Conforme transformações ocorreram na sociedade moderna, 
embora a realidade brasileira não seguira os moldes da europeia, houve esforços para 
acompanhar as tendências externas. 

O modelo de jardim europeu tradicional só foi de fato rompido quando o paisagista 
Roberto Burle Marx, entre os anos de 1930 e 1940, segundo Macedo (2003), criou o jardim 
modernista, trazendo espécies da paisagem local como bromélias, filodendros e epífitas para 
o contexto brasileiro. Do ponto de vista estético, ele deixou de lado o formalismo, a rigidez 
e a simetria dos jardins barrocos e românticos. Entretanto, após Burle Marx uma lacuna se 
estabeleceu entre o paisagismo do semiárido e o resto do País, dada singularidade da região 
que não acolheu as vistosas plantas tropicais provenientes das regiões mais úmidas. 

Os espaços exteriores verificados neste trabalho, são os espaços livres públicos das 
praças, que desempenham importante papel nas cidades. Além da integração e sociabilidade, 
elas melhoram as condições ambientais locais, amenizando a temperatura, atenuando os 
efeitos do vento e valorizando a paisagem local. Viero e Barbosa Filho (2009) afirmam que 
o contato com o verde e o uso do espaço para o convívio social influencia positivamente no 
psicológico da população, fornecendo bem-estar e qualidade de vida aos que desfrutam do 
ambiente. Entretanto, enquanto possuem caráter mais forte de zona de circulação nas grandes 
cidades, as praças significam, para os municípios de médio e pequeno porte, locais mais 
voltados para o descanso e confraternização. 

Além das praças, a morfologia urbana na região nordeste ainda é fortemente influenciada 
pela ocupação elitizada do espaço, seja pela estrangeira ou pelas grandes cidades brasileiras. 
Nessa perspectiva, o presente trabalho busca apresentar soluções paisagísticas na produção 
mais própria do espaço semiárido nordestino, que possui características singulares, porém 
pouco aproveitadas. 
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2. Metodologia 
 

Para verificar os aspectos que compõem o semiárido nordestino, o estudo se baseou em 
uma pesquisa com referencial teórico essencialmente bibliográfico. Segundo Tachizawa e 
Mendes (2006), a pesquisa teórica busca, em geral, compreender ou proporcionar um espaço 
para discussão de um tema ou uma questão intrigante da realidade. 

A pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório, em que a partir da contextualização do 
cenário da seca, buscou-se sintetizar e apresentar técnicas paisagísticas para conciliar as 
composições visuais ao manejo e à economia de água. 

 

3. Resultados e discussão 
 

O paisagismo no semiárido nordestino é singular em consequência da abundância de 
espécies nativas que podem ser utilizadas formando uma unidade floristicamente diversa e 
bela. Contudo, a população local enxerga que a representação da caatinga no espaço público 
significa diminuir o potencial estético do local. Os componentes naturais podem ser mal 
interpretados como um retrocesso civilizatório, indo de encontro à ideia de correspondência 
com os padrões externos avaliados como superiores. 

Como referência, em Petrolina – PE, as praças 21 de Setembro e Maria Auxiliadora 
foram submetidas a projetos de revitalização em 2011 que inseriram nas praças históricas 
elementos do semiárido como cactos, xique-xiques e outros adornos. A repercussão foi 
negativa por parte da população, os projetos não foram concluídos e após seguidos atos de 
vandalismo novos projetos foram elaborados. A Figura 1 ilustra a Praça Maria Auxiliadora 
em dois diferentes ângulos. 
 

   
Figura 1: Praça Maria Auxiliadora. Fonte: Grácia Caffé (2011). 

 

Os esforços para modificar a paisagem, através de um manejo artificial são custosos e 
pouco duradouros, pois o estresse a que são submetidas as plantas exóticas não corresponde 
ao seu padrão natural. As altas temperaturas, luminosidade e evaporação rápida desgastam 
a paisagem com velocidade e, como consequência, paisagens tradicionais no semiárido 
exigem grandes quantidades de água e manutenção. 
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No planejamento paisagístico é necessário levar em consideração características locais 
como volume das precipitações pluviométricas, qualidade do solo e altitude a fim de 
selecionar a vegetação a ser utilizada no sítio. Em alguns casos, porém, a vegetação nativa 
não será a escolha mais apropriada, pois o desenvolvimento do homem no espaço pode 
alterar significativamente o microclima e a topografia de uma região. As ações antrópicas 
podem conceber locais mais secos, como estacionamentos, mais úmidos, como bacias de 
retenção, ou artificialmente sombreados. 

A rejeição à estética local demonstra a forte influência externa que ainda é pertinente, 
fato que corrobora o preconceito com a própria cultura, mesmo que de forma indireta. Uma 
maneira para satisfazer o desejo por paisagens convencionais e aproximar as pessoas da 
necessidade de economizar água é utilizar a aproximação da ideia de oásis. A técnica 
consiste em apenas utilizar plantas tradicionais que exigem mais recursos ou uma fonte 
hídrica nos locais com maior impacto visual como pátios, entradas ou similares. 

Para manter o equilíbrio visual, é preciso criar uma zona de transição entre as plantas 
mais próximas do oásis, que utilizam mais água, para as naturais, que utilizam menos. O 
oásis na Figura 2 não utiliza uma fonte de água, mas explicita onde seu uso se concentra, 
direcionando o olhar do expectador para a área abaixo da árvore. 

 

 
Figura 2: Oasis em jardim. Fonte: Haley Paul (2013). 

 

Outra maneira de melhorar a gestão hídrica na elaboração paisagística é o agrupamento 
de plantas na paisagem de acordo com a sua necessidade de água. O agrupamento permite 
que sistemas o de irrigação seja partilhado, fazendo com que cada grupo de plantas receba 
apenas a quantidade de água que necessita. A técnica tem a vantagem adicional que plantas 
no mesmo local de irrigação não serão mais ou menos irrigadas mediante outras plantas. 

O uso de mantas também é uma maneira eficiente para reduzir a evaporação umidade no 
solo, uma camada entre 4 a 5 centímetros é suficiente para criar uma barreira isolante contra 
intempéries, regulando a temperatura do solo, diminuindo a compactação e eliminando as 
ervas daninhas. As mantas podem substituir a relva em locais mais secos ou que não 
permitem fixação, já que não necessitam de água. 
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Mantas inorgânicas como de cascalho provém calor ao local, por isso sua utilização é 
indicada para ambientes sombreados, sem incidência solar direta. Além de manter o solo 
fresco, essas coberturas podem ser organizadas a fim de de criar efeitos visuais a partir das 
suas tonalidades, já que a jardinagem seca possui uma paleta de cores mais limitada aos tons 
de verde, cinza e marrom. 

Em um projeto em que se almeje utilizar uma relva, algumas espécies botânicas de 
gramíneas mais resistentes à aridez podem ser consideradas. Gramas com excelente 
tolerância à seca incluem: grama-batatais (Paspalim notatum), grama-esmeralda (Zoysia 
japônica) e grama-bermudas (Cynodon dactylon). A grama-batatais é nativa do semiárido e 
quando exposta aos períodos de seca, entra em estado de dormência, voltando a se florescer 
quando as chuvas reiniciam. Embora sejam robustas, as plantas necessitam de cuidados, 
apesar de mínimos, para que não fiquem sempre com aspecto ressecado e descuidado. 

Quebra-ventos podem ser formados por muros, cercas ou arbustos, e auxiliam a reduzir 
a velocidade do vento, o que diminui substancialmente a perda de umidade do solo e a 
evapotranspiração das plantas. Entretanto, França e Oliveira (2010) concluem que a pouca 
difusão da prática no semiárido nordestino está principalmente ligada à ausência de 
informações relativas ao seu custo/benefício e importância, o fracasso de experiências com 
quebra-ventos de aerodinâmica incorreta e o baixo nível tecnológico e de renda de muitos 
agricultores locais.  

Os quebra-ventos devem ser muito considerados em locais onde há fortes e frequentes 
rajadas de vento, que além de aumentarem a evaporação, desgastam o solo causando erosão. 
Sua efetividade é determinada pelo tamanho, densidade e forma, possuindo a altura a maior 
influência. O ideal é organizar a barreira em forma de degraus, sem falhas e com densidade 
moderada, assim o vento é direcionado sem causar grandes impactos na barreira e no solo. 
A Tabela 1 apresenta as espécies botânicas perenes durante todo o ano mais recomentadas 
para formação dos quebra-ventos no semiárido, considerando a sua inserção no contexto 
urbano. 
 

Espécie Porte Características 

Acácia spp. Alto Zonas semiáridas 

Bambusa oldhamii (bambu) Alto Flexibilidade e usos econômicos 

Eucalyptus spp. Alto Zonas semiáridas 

Hibiscus l. (hibisco) Médio Crescimento rápido 

Leucaena leucocephala (leucena) Médio Zonas semiáridas 

Mimosa caesalpiniaefolia (sabiá) Médio Usos econômicos 

Pennicetum sp. (capim elefante) Baixo Usos econômicos 

Persea sp. (abacateiro) Médio Usos econômicos 

Pinus spp. Alto Solos arenosos 

Tabela 1: Espécies vegetais recomendadas. Fonte: França e Oliveira (2010) - adaptado. 
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Deve-se atentar para os cuidados ao se utilizar espécies forrageiras no paisagismo, visto 
que a região Nordestina possui como uma de suas bases socioeconômicas a atividade 
agropecuária. Dessa maneira, os animais podem se alimentar das plantas que compõe a 
paisagem caso as devidas precauções não sejam tomadas, como o cercamento ou 
preferencialmente a sua não utilização caso essa possibilidade seja eminente. 

O Jardim de Pedras (Figura 3), em Brumadinho – MG, segue os princípios de jardinagem 
mais ecológica, utilizando plantas resistentes às altas temperaturas como cactáceas, 
crassuláceas e euforbiáceas. Além disso, utiliza as pedras para criar caminhos e fazer 
contrastes, evidenciando as plantas e sua morfologia. A opção por manter o solo cru para 
trânsito dos visitantes aliado à disposição espaçada das plantas mais perceptíveis, agrega 
caráter mais natural ao jardim. 

 

 
Figura 3: Jardim das Pedras. Fonte: Rossana Magri (2014). 

 

A fertilidade do solo é garantida pela serapilheira, visto que boa parte dos nutrientes 
absorvidos pela planta voltam para o solo através dessa camada de folhas que acumula no 
chão. A utilização de fertilizantes e inseticidas em ambientes onde as plantas são adaptadas 
é menos frequente e mais incomum. Jardins desérticos como estes, que exploram a 
biodiversidade dos climas mais áridos tendem a se tornar cada vez mais comuns, pois é uma 
tendência crescente nos últimos anos e benéfica para o ambiente.  

 

4. Considerações finais 
 

A necessidade de água no paisagismo pode ser reduzida usando princípios mais naturais 
de escolha da composição florística, selecionando plantas mais tolerantes à estiagem, como 
cactáceas, bromélias, suculentas e outras. Outras formas de conservação de água na 
paisagem incluem agrupamento das plantas de acordo com as suas necessidades hídricas, 
criação dos oásis artificiais, o uso de mantas no solo e os quebra-ventos. 
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O agrupamento permite economia no arranjo de irrigação e desperdício mínimo de água. 
Em contrapartida, oásis são medidas que almejam mitigar o preconceito dos novos jardins, 
reflexo da tradição estética externa. Ao mesclar as paisagens, embora mantenham as plantas 
nativas em segundo plano, os oásis satisfazem sem dificuldades as exigências das praças, 
que possuem importância social e ecológica na conjuntura urbana. 

A cobertura das mantas na jardinagem ajuda na retenção de umidade e temperatura, 
prevenindo a erosão e bloqueando ervas-daninhas, que competem com a flora ornamental 
por nutrientes e água. Os quebra-ventos possuem função semelhante, protegendo o solo da 
erosão eólica e as plantas da evaporação desnecessária da umidade no canteiro. Todas as 
medidas, no entanto, precisam ser bem avaliadas antes de implantadas, pois embora as 
plantas da caatinga sejam resistentes, o risco de desregular o ecossistema existe. 

Um ambiente balanceado começa com uma análise prévia das características locais, 
planejamento e seleção de plantas adequadas para o local. Um paisagismo efetivo deve 
combinar plantas com as características do microclima local, evitando esforços 
desnecessários para sua subsistência. 

Ademais, a busca pela estética tradicional é um agravante para a situação da seca na 
caatinga, pois exige a utilização de grandes quantidades de água e fertilizantes para sua 
manutenção. É preciso buscar não apenas uma gestão governamental, mas também uma 
administração e cuidado social, possibilitando à população em geral enxergar a beleza do 
bioma da caatinga, o que só é possível através da utilização apropriada e eficaz dos seus 
recursos. 

O convívio em sincronia com a caatinga permite a continuidade da vida no sertão. Assim, 
as novas perspectivas da seca auxiliam no combate a antigos mitos que se referem à pobreza 
biológica e visual do território. Dessa forma, o bioma não deve ser visto como um empecilho 
para o paisagismo, mas sim um componente a ser explorado. 
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Resumo 

A quantidade de materiais disponíveis para os projetistas usarem em seus projetos tem aumentado 
consideravelmente nos últimos anos. Novas formulações, novas blendas, novos compósitos, novos 
aditivos, além das conquistas decorrentes da nanotecnologia e dos modernos processos de 
fabricação contribuem para esse incremento contínuo. A correta classificação e disponibilização de 
dados virtuais e físicos auxiliam no processo de seleção de materiais. O presente artigo mostra um 
sistema de classificação integrada mediante o uso do leitor de código de barras disponíveis para 
sistemas android. A leitura dos códigos em amostras físicas são direcionadas às informações 
técnicas do referido material disponíveis no website da materioteca. 

 

Palavras-chave: Materiais; Códigos QR; Materioteca; Sustentabilidade 

 

Abstract 

The amount of materials for designers to use in their projects has greatly increased in the last 
years. New formulations, new blends, new composites, new additives, and the achievements of 
nanotechnology and modern manufacturing processes contribute to this continuous increase. The 
correct classification and virtual and physical data provision assist in the materials selection 
process. This paper shows an integrated system classification by using the barcode reader 
available for android systems. Reading the codes in material samples are directed to the 
materioteca website. On the website the designer get the technical information for this material. 

Keywords: Materials; Reading codes; Materioteca; Sustainability 
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1. Introdução 
 

Escolher o material para tornar o projeto real sempre esteve entre os grandes desafios do 
projetista, seja este designer, arquiteto, engenheiro ou artesão (autodidata). Ao passo que, 
em eras remotas, a habilidade artesã era essencial e a escolha dos materiais estava 
praticamente condicionada ao ofertado na região e ao conhecimento de quem projetava, 
hoje, a tecnologia de fabricação praticamente anula toda e qualquer limitação projetual. 
Obviamente, restrições orçamentárias, de tecnologia e/ou mão-de-obra regional requerem 
atenção especial por parte do projetista e continuam a constituir-se fatores limitantes de 
elevada importância. Estes, somado à enorme oferta de materiais diferentes, acabam por 
criar dúvidas e indefinições de diversos níveis quando se faz necessário a definição de 
composição final dos materiais que irão compor o produto projetado.  

Diversos são os métodos e ferramentas desenvolvidos para auxiliar nesta tarefa. Neste 
sentido, Dias (2009) apresenta uma extensa lista. Esta inclui, desde abordagens 
sistemáticas quantitativas desenvolvidas por projetistas com formação essencialmente 
técnica como engenheiros mecânicos, civis e de materiais, até abordagens mais 
generalistas, com ênfase qualitativa, em geral desenvolvidas por profissionais oriundos das 
áreas de sociais aplicadas ou engenharia de produção. 

Em comum, os métodos desenvolvidos na academia, quando aplicados no dia-a-dia 
apresentam duas desvantagens básicas: (1) a demasiada quantidade de dados necessários 
para obtenção de um resultado, tornando o processo muito demorado; (2) a complexidade 
envolvida, tanto no sentido de entrada dos dados quanto no modo de apresentação dos 
resultados, muitos vezes envolvendo gráficos de leitura criteriosa e pouco objetivos. 
Mesmo considerando-se softwares modernos e de reconhecimento no mercado (tanto 
acadêmico quanto industrial), como por exemplo o Granta Design 
(https://www.grantadesign.com/education/edupack), verifica-se que o entendimento dos 
gráficos resultantes nem sempre são fáceis e dedutíveis para usuários que não possuem 
conhecimento avançado em materiais.  

 

 
Figura 1. Imagem ilustrativa do software Granta Design. Fonte: 

https://www.grantadesign.com/education/edupack/ 
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Estes softwares são adequados para determinado grupo de usuários, que já tenham 
conhecimento prévio suficiente para análises multidimensionais de materiais ou que 
estejam projetando produtos com know how estabelecido. Para usuários iniciantes ou 
produtos com conceitos inteiramente novos, é preciso uma ferramenta mais objetiva, com 
menor quantidade de dados de entrada e com resultados finais essencialmente 
quantitativos, ou seja, numéricos, favorecendo a tomada de decisão. Os resultados iniciais 
obtidos desta forma podem ser utilizados então em softwares  mais avançados, como o do 
exemplo usado (Granta Design), reduzindo o tempo de inclusão de dados e também 
reduzindo a quantidade de opções. 

Desta análise surgiu o objetivo da pesquisa relatada neste artigo: desenvolver uma 
ferramenta de auxílio projetual para seleção de materiais de aplicação rápida e objetiva, 
com inclusão simplificada de dados e obtendo como resultado valores numéricos 
quantitativos, que permitam uma análise comparativa entre materiais concorrentes. 

O resultado aqui apresentado envolveu, inicialmente, o desenvolvimento de um método 
para escolha de materiais denominado MAEM-6F (FERROLI, 2009). O referido método 
foi aplicado durante seis semestres letivos em disciplinas da graduação de cursos de 
Design Industrial e Design de Produto, originando simplificações e ajustes. O método 
modificado resultou em uma ferramenta, com menor quantidade de itens nas tabelas e 
resultados mais objetivos. A ferramenta foi denominada de FEM - Ferramenta auxiliar para 
Escolha de Materiais e publicada em Librelotto e outros (2012). 

Com a inclusão do projeto Materioteca com Ênfase na Sustentabilidade,  mostrada em 
Ferroli e outros (2015), iniciou-se o estudo para integração entre as amostras físicas da 
materioteca com o conteúdo virtual disponível no site. Ao se efetuar a leitura na amostra 
física mediante sistema de códigos de barras, todas as informações catalogadas sobre o 
referido material são carregadas automaticamente em uma planilha. Uma vez selecionados 
os materiais à serem comparados, o sistema correlaciona as tabelas de informações dos 
materiais com as tabelas da ferramenta FEM, fornecendo ao projetista um valor numérico 
quantitativo que permite uma análise comparativa rápida e de fácil comparação. 

O presente artigo mostra as etapas de desenvolvimento do sistema integrado de códigos 
de barras das amostras físicas com as informações técnicas qualitativas e quantitativas 
disponíveis no site da materioteca. 
 

2. Implantação da materioteca - antecedentes 
 

De acordo com Ashby & Johnson (2012), o processo de escolha (seleção) de materiais 
não pode ficar restrito a atributos técnicos relacionados ao desenvolvimento de produtos. A 
evolução dos conceitos relacionados ao meio-ambiente, principalmente após os eventos da 
Rio + 20, com a publicação do documento "Nosso Futuro Comum" 
(http://www.rio20.gov.br/) trouxeram à tona a necessidade de procurar-se materiais 
provenientes de recuros naturais renováveis e substituição de matérias-primas agressivas 
ao meio ambiente. Esses fatores impactam também na reciclabilidade, possibilidade de 
reaproveitamento e aumento da vida útil do produto. 
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Conforme Barauna e outros (2015), a seleção de materiais atualmente leva em 
consideração os seguintes fatores: métodos de produção, demanda funcional e estrutural, 
demandas do mercado e do usuário, preço, impacto ambiental, tempo de vida, tendências, 
moda, consumo, reputação e cultura. Nota-se que pelo menos metade destes critérios são 
essencialmente qualitativos, dificultando a tomada de decisão.  

O uso de materiotecas é relacionado como sendo fundamental no processo de escolha 
de materiais em um produto. De acordo com Van Kesteren (2008), quatro necessidades 
básicas foram apontadas por projetistas europeus para uma correta tarefa de seleção de 
materiais: informações comparáveis entre materiais de mesmo grupo ou similares, dados 
técnicos correlacionados aos problemas de projeto existentes em cada caso específico, 
detalhamento de informações e amostras físicas de materiais. 

Walter (2006) propõe um sistema composto de um SDI (Sistema Digital de 
Informação) com uma COA (Coleção Ordenada de Amostras - Materioteca). O autor 
também destaca, em sua conclusão, a importância no processo projetual do uso da 
materioteca.  

Da relação encontrada em Dias (2009) pode-se tomar vários aspectos comuns entre os 
métodos para seleção de materiais, dividindo-os em métodos de análise, síntese, 
similaridade e inspiração. Isso também é apontado por Ashby & Johnson (2012), que 
relacionam esses diferentes métodos de escolha de materiais com os requisitos de projeto, 
cuja interrelação necessita da alimentação constante de um banco de dados de materiais e 
processos. Retirado de Librelotto e outros (2012), constam os critérios de seleção de 
materiais, que tiveram por base o método MAEM-6F, já descrito na introdução deste artigo 
como ponto de partida do presente estudo. A figura 2 ilustra o procedimento adotado tendo 
por base o exposto até o momento. 

 

 
Figura 2: Métodos e critérios para seleção de materiais. 

A figura 3 mostra, para exemplificação, uma das fichas técnicas da materioteca. Todas 
as fichas técnicas dos materiais catalogados seguem o mesmo padrão, tanto em termos de 
informações quanto em uniformidade visual. Inicialmente, como mostra a parte A da figura 
3, as fichas de cada material apresentam uma breve introdução do material, focando na 
ACV (Análise do Ciclo de Vida). Seguem conceitos básicos, propriedades, características, 
um breve histórico do material e tipos principais, classificados de acordo com normas 
nacionais e internacionais. Conforme pode-se ver na parte B da figura 3, a ACV do 
material é analisada em toda sua extensão. Na parte final as fichas apresentam exemplos de 
uso em diversas áreas (Arquitetura, Engenharia, Design) e referências.  

A listagem atual do site da materioteca consta de 18 quadros, sendo estes: 
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- Quadro 1: Madeiras naturais, transformadas e para revestimentos 

- Quadro 2: Papéis (comum), cartões e papelão 

- Quadro 3: Metais ferrosos (aços e ferros fundidos) 

- Quadro 4: Metais não-ferrosos (ligas) 

- Quadro 5: Materiais sinterizados – Metalurgia do pó 

- Quadro 6: Polímeros - plásticos (commodities, de engenharia, de alta performance) 

 
A - Página inicial de cada material B - ACV (fluxograma) 

 
 

Figura 3. Exemplo das fichas usadas na materioteca (cerâmica vermelha) - site 

 

- Quadro 7: Polímeros - blendas 

- Quadro 8: Polímeros – adesivos 

- Quadro 9: Cimentos, concretos e agregados 

- Quadro 10: Cerâmicas (comuns) e Vidros 

- Quadro 11: Materiais naturais (gemas, pedras, couro, lã, e outros) 

- Quadro 12: Fibras naturais (rami, sisal, juta, côco, etc.) e fibras artificiais 
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- Quadro 13: Borrachas naturais e sintéticas 

- Quadro 14: Óleos e graxas 

- Quadro 15: Tintas e vernizes 

- Quadro 16: Materiais de nano tecnologia 

- Quadro 17: Compósitos avançados 

- Quadro 18: Materiais não incluídos anteriormente 

 O quadro 1 mostra o original referente as madeiras. Estes quadros estão em 
constante atualização e alguns materiais podem ser encontrados, dependendo da fonte 
consultada, em outros locais. Por exemplo: alguns autores classificam madeiras nos 
materiais naturais, enquanto que outros preferem colocá-la em um grupo à parte. Da 
mesma forma, alguns autores colocam cerâmicas comuns e avançadas em um mesmo 
grupo e há também diferenças significativas quanto a classificação dos plásticos. Procurou-
se usar na materioteca os mais frequentemente encontrados, tanto em artigos científicos 
quanto em catálogos de fornecedores e fabricantes. Por exemplo, plásticos commodities é 
um termo encontrado usualmente em publicações comerciais e se referem a plásticos de 
uso geral (PP, PE, PS, PVC e PET). 

 

 
Quadro 1 - Madeiras naturais, transformadas e para revestimento. Fonte: 

http://materioteca.paginas.ufsc.br/ 
 

A classificação dos materiais foi realizada tendo por base as seguintes normas técnicas: 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); NT CSN (Norma Técnica CSN); 
NBR (Norma Brasileira); NM (Norma Mercosul); SAE (Society of Automotive Engineers); 
ASTM (American Society for Testing and Materials); API (American Petroleum Institute); 
EN (Euro Norme); DIN (Deutsche Institut für Normung); BS (British Standard); SEW 

GE-
RAL 

GRUPO SUB-GRUPO TIPOS PRINCIPAIS USOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madei-
ras 

 
 
 
 
Naturais 

Coníferas 
(Gimnospermas) 

Pinus, Cipreste, Cedrinho, Zimbro Para uso interno: móveis, peças torneadas, forros, 
baús, utensílios diversos 

Coníferas 
(Gimnospermas) 

Pinus autoclavado, Cedro, Pinheiro, Sequoia Para uso externo: construção civil, mobiliário urbano 

Frondosas 
(Angiospermas) 

Pau-marfim, Peroba-rosa, Canela, Amendoim, Imbuia, Cedro, Cerejeira, Uva 
do Japão,  

Uso interno privado, folhas decorativas, móveis, 
construção civil, instrumentos musicais, torneados 

Frondosas 
(Angiospermas) 

Canela, Imbuía, Cerejeira, Cinamomo, Jacarandá, Angelim, Bétula Para uso interno compartilhado (mobiliário 
condominial):  

Frondosas 
(Angiospermas) 

Garapeira, Imbuía, Angelim, Bugre, Bétula Para uso externo: mobiliario urbano, decks, 
pergolados, janelas, portas 

 
 
 
 
Transfor-
madas 

Madeira compensada Compensado laminado, compensado sarrafiado, MDP Móveis simples, sem curvas e usos internos, utensílios 
diversos, embalagens, portas,janelas 

Madeira compensada Compensado naval,  chapadura Construção civil, mobiliário urbano, externo, 
condominial, partes estruturais 

Madeira reconstituída 
inflada (núcleo de 
espuma PU, EPE) 

Sofboard (leves Isolamento térmico, isolamento acústico produtos, 
proteção 

Hardboard (pesadas) Móveis para uso interno, isolamento acústico 
construção civil e construção industrial 

Madeira aglomerada Aglomerado de partículas (aglomerado BP, aglomerado especial) Móveis, construção civil (lambris, pisos) 
Aglomerado de fibras de 
média densidade - MDF 

Standard (MDF ST) Móveis, brinquedos, embalagens, caixas 
Resistente à umidade (MDF MR) Móveis de cozinhas e banheiros, portas, janelas, 

soalhos, rodapés 
Retardante à chama (MDF FR) Mobilário de hotéis, casas noturnas, mobiário 

condominial 
De alta densidade (MDF HD) Soalhos, escadas, cadeiras, mobiiário infantil e de 

escolas 
OSB OSB 3, OSB 4 Mobilário, tapumes, parte interna de móveis (sofás e 

estofados em geral), proteção acústica 
 
Para reves-
timentos 

Finish foil (FF) Folha decorativa para laminação em painéis de madeira  
Proteção e função estética Baixa pressão (BP) Decalque prensado a quente 

Folhas de madeira (WV) Lâminas de madeira coladas sobre o material 
Melamina formaldeído  Fórmica (MF) 
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(Material Specification by Organization of the German Iron and Steel Industry); JIS 
(Japanese Industrial Standards) e AS (Australian Standards). 

 

3. Dimensões consideradas e leitura integrada na materioteca 
 

No processo de catalogação dos materiais, após a construção dos quadros 
classificatórios, a etapa seguinte envolveu a classificação das amostras, identificando-as de 
acordo com os quadros correspondentes. Nesta etapa identificou-se amostras faltantes e 
procurou-se estabeler um padrão físico para estas, com dimensões adequadas para cada 
grupo. Assim, como se observa na figura 4, usada para exemplificação, as amostras de 
madeiras possuem todas o mesmo tamanho (perímetro e espessura). Isso facilita algumas 
observações por parte do usuário, como por exemplo, o peso relativo entre um tipo de 
madeira e outro (parte A da figura 4 mostra diversos tipos diferentes de madeiras naturais e 
transformadas), ou no caso mostrado na parte B da figura 4, que permite a comparação 
entre a seção transversal de madeiras diversas, como compensado sarrafiado, compensado 
laminado, MDF, OSB ou mesmo tipos distintos de madeiras naturais. 

 
A - Tamanho padrão escolhido para as amostras 
de madeiras. Isso permite que o usuário tenha 
noção subjetiva de comparação de atributos 
como peso, textura, maciez, desenho, cor, etc.. 

B - seção transversal de madeiras diferentes: em ordem: 
teca, compensado laminado, compensado sarrafiado, 
cinamomo, aglomerado e OSB. 

 

 

 

 

Figura 4. Amostras físicas da materioteca. 

A identificação de cada material ocorre atualmente pelo sistema de codificação simples 
do sistema Android, o Código QR (Quick Response), um código de barras bidimensional. 
O uso de códigos QR é livre de qualquer licença, sendo definido e publicado como um 
padrão ISO. Para usá-lo, basta posicionar o celular na amostra e conectar o site da 
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materioteca na internet. A página carrega a ficha técnica do material que mantém sempre o 
padrão mostrado na figura 3. A figura 5 mostra dois exemplos de códigos gerados. 

  
Figura 5 - Códigos de barras para colar nas amostras. 

Baseando-se em Thompson (2015), a etapa conclusiva (atualmente em construção) 
remete a análise da sustentabilidade relativa do material analisado em comparação com 
outros que poderiam ser usados para o mesmo propósito. Para isso, todos os materiais 
relacionados nos quadros de 1 a 18 disponibilizados na materioteca foram analisados e 
quantificados nos seguintes critérios: disponibilidade, durabilidade, reciclabilidade, 
biodegradabilidade, impacto energético, índice de poluição e impacto de resíduos. O 
quadro 2 ilustra o processo mostrando a parte inicial do quadro geral, englobando madeiras 
naturais, madeiras transformadas, plásticos commodities e alguns plásticos de engenharia. 

 

 
Quadro 2. Critérios subjetivos de análise comparativa entre materiais 

 

 A análise final está atualmente em estudo e propoem-se a correlacionar os dados 
oriundos da aplicação da FEM com os resultantes da aplicação demonstrada no quadro 2 
mediante a leitura por código de barras direta das amostras. A figura 6 demonsta o 
processo. 

 

 

 

 O usuário receberá valores finais quantitativos para cada fator considerado (fabril, 
estético, ergonômico, ecológico, etc.) que permitirá uma rápida comparação entre possíveis 
materiais para o projeto em questão. Conforme mostra o quadro 3, os valores numéricos 

MADEIRAS NATURAIS DISPONIBILIDADE DURABILIDADE RECICLABILIDADE BIODEGRADABILIDADE IMPACTO ENERGÉTICO ÍNDICE DE POLUIÇÃO IMPACTO DE RESÍDUOS
CONÍFERAS (Pinus, Cipreste, Cedro, Zimbro) 8 8 8 10 2 2 1
FRONDOSAS 1 (Peroba, Canela, Garapeira, Angelim) 8 8 8 10 3 2 1
FRONDOSAS 2 (Cerejeira, Pau-marfim, Jacarandá, Mogno) 5 9 8 10 4 2 1
MADEIRAS TRANSFORMADAS DISPONIBILIDADE DURABILIDADE RECICLABILIDADE BIODEGRADABILIDADE IMPACTO ENERGÉTICO ÍNDICE DE POLUIÇÃO IMPACTO DE RESÍDUOS
COMPENSADOS, AGLOMERADOS, OSB, MDF, MDP 8 9 6 7 6 4 3
MADEIRA RECONSTITUÍDA INFLADA (com PU, EPE, etc.) 7 9 4 4 6 6 5
MADEIRAS PARA REVESTIMENTOS (FF, BP, WV, MF) 7 9 4 5 5 5 6
PLÁSTICOS COMMODITIES DISPONIBILIDADE DURABILIDADE RECICLABILIDADE BIODEGRADABILIDADE IMPACTO ENERGÉTICO ÍNDICE DE POLUIÇÃO IMPACTO DE RESÍDUOS
GRUPO PE (POLIETILENOS): PEAD, PEBD, PEMD, PEL 8 8 8 2 8 6 5
GRUPO PP (POLIPROPILENOS) 8 7 8 2 7 6 5
GRUPO PS (POLIESTIRENOS) 8 7 7 3 8 7 6
GRUPO PET 8 9 8 2 7 8 6
GRUPO PVC 8 8 8 2 8 8 6
PLÁSTICOS DE ENGENHARIA DISPONIBILIDADE DURABILIDADE RECICLABILIDADE BIODEGRADABILIDADE IMPACTO ENERGÉTICO ÍNDICE DE POLUIÇÃO IMPACTO DE RESÍDUOS
GRUPO POLICARBONATO (PC) 8 9 7 2 7 7 5
GRUPO POLIACETAL (POM) 8 9 7 2 7 7 4
GRUPO TEFLON (PTFE, FEP) 6 9 5 1 8 7 6
GRUPO ACRÍLICOS (PMMA) 8 8 8 2 7 7 5
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são fornecidos individualmente (para cada fator) e após somados. Isso possibilita ao 
designer verificar qual fator está tendo maior influência na análise final.  

 

 
 Quadro 3. Aplicação prática da FEM. Análise de uso do Policarbonato em um produto. 

 

O quadro 4 mostra um aspecto comum que acontece no uso cotidiano da ferramenta. 
;;;;;;;;;;;;;;;;; Em alguns casos observados, quando o valor final teve pouca oscilação, foi 
possível escolher o material com valor final menor, teoricamente menos adequado, por 
outro.  

 

 

 

 

 4. Considerações finais 
 

O procedimento de escolha de materiais integrando os seis fatores relacionados neste 
artigo exige uma abordagem multidisciplinar. O processo de escolha inicia no momento 
em que o projetista define suas prioridades iniciais. Com isso, pode-se determinar, no 
projeto em questão, que os atributos ergonômicos são mais importantes do que os sociais, 
por exemplo. Cabe ressaltar que as prioridades dependem unicamente da equipe de projeto, 
sendo que é recomendável estabelecer-se dois fatores como de alta prioridade, dois como 
de média prioridade e dois como de baixa prioridade. Nenhum fator pode ser ignorado.  

As tabelas foram construídas no excell, por isso, os valores numéricos são obtidos 
automaticamente, bastando que o usuário selecione a alternativa desejada em cada questão 
do quadro. O valor final determina qual o material mais adequado para cada parte do 
projeto.  

FEM: Ferramenta para Escolha de Materiais. Planilha de análise de materiais.
Material analisado: Grupo: Polímero Sub-grupo: plástico industrial do tipo policarbonato - Lexan
FATO RES Fatores fabris Fatores sociais Fatores econômicos Fatores estéticos Fatores ergonômicosFatores ambientais

A. E. P. F. P x A A. E. P. F. P x A A. E. P. F. P x A A. E. P. F. P x A A. E. P. F. P x A A. E. P F. P x A
Q UESTÕ ES

1 1 1 1 2 1 2 3 3 9 2 2 4 2 2 4 3 3 9
2 3 1 3 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 2 4 3 3 9
3 1 1 1 3 1 3 2 3 6 2 2 4 3 2 6 3 3 9
4 2 1 2 3 1 3 2 3 6 2 2 4 3 2 6 3 3 9
5 1 1 1 2 1 2 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 3 9
6 2 1 2 3 1 3 2 3 6 2 2 4 3 2 6 3 3 9
7 1 1 1 2 1 2 2 3 6 3 2 6 3 2 6 3 3 9
8 2 1 2 3 1 3 2 3 6 3 2 6 3 2 6 3 3 9
9 3 1 3 2 1 2 3 3 9 3 2 6 3 2 6 2 3 6

10 1 1 1 2 3 6 3 2 6 2 3 6
11 2 1 2 2 3 6 3 2 6 2 3 6
12 2 1 2 1 3 3
13 2 1 2

TO TALIZAÇÃO 23 22 78 44 62 90 319
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A inclusão do sistema Quick Response facilitou a entrada dos dados, diminuindo o 
tempo gasto no preenchimento das questões. A última análise diz respeito a correlação 
entre os valores obtidos na FEM com a abordagem específica da sustentabilidade, 
analisada com o preenchimento do quadro auxiliar que tem por base os valores mostrados 
no quadro 2 deste artigo.  
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Resumo 

Atualmente, muito se fala em sustentabilidade, produtos sustentáveis, soluções ecológicas, 
preocupação com o planeta, etc.. No entanto, pouco ainda é feito com relação aos temas citados. A 
reversão do quadro atual só é possível com o comprometimento de todos: líderes mundiais, 
indústrias, empresas e, principalmente, a grande massa populacional. Designers estão presentes 
neste processo, em posição de destaque. São os designers os responsáveis pela criação de novos 
produtos, novos processos, novos materiais. Quase sempre é necessário uma mudança de 
paradigma. Este artigo mostra um projeto cujo objetivo visa amenizar um dos grandes problemas 
encontrados atualmente: o resíduo orgânico. A solução encontrada é um novo conceito de 
composteira automática para uso residencial. 

 

Palavras-chave: Resíduo; Compostagem; Design. 

 

Abstract 

Today, sustainability, sustainable products, green solutions, concern for the planet, etc. are 
recurrent themes. However, little is done about it. The reversal of the current frame is only 
possible with the commitment of all: leaders, industries, companies, and especially the people. 
Designers are present in this process, in a prominent position. Are the designers responsible for 
creating new products, new processes, new materials. A paradigm shift is almost always necessary. 
This paper shows a project aimed aims to alleviate one of the major problems currently found: the 
organic waste. The solution is a new concept of automatic composter for residential use. 

Keywords: Residue; Composting; Design 
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1. Introdução 
 

No Brasil, a produção de material orgânico corresponde a mais de 50% do volume total 
de resíduos, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016). 
De acordo com dados do IBGE (2012), 50,8% desses resíduos são depositados em 
vazadouros a céu aberto (lixões); 27,7% em aterros sanitários e 22,5% em aterros 
controlados. Analisando isso pode-se ver que esses resíduos, na sua maior parte, são 
depositados juntamente com os outros tipos de lixos sem nenhum tipo de tratamento 
específico, causando consequências negativas para o meio ambiente.  

Uma dessas consequências é que o chorume produzido pela decomposição da matéria 
orgânica do lixo é um líquido altamente tóxico, que pode acabar contaminando o lençol 
freático que, por sua vez, contamina a origem da água que vem para as nossas residências. 
Sabe-se também que atualmente é real e urgente a mudança do pensamento e do hábito 
sobre as consequências das nossas ações com o meio em que vivemos. É necessário ter 
consciência de que tudo que consumimos gera lixo e esse lixo vai parar em algum local, 
que em sua maioria não é adequado. 

A grande mudança estaria em começar a separar, tratar e reduzir todo o lixo a partir de 
onde ele é gerado, porém sabe-se que esse processo toma um certo tempo. Em função 
disso, muitas das vezes, por mais que haja consciência e vontade, a separação e o cuidado 
com o lixo produzido acabam ficando esquecidos ou relegados. O desafio é facilitar esse 
processo para as pessoas, para que organizem seu lixo e tratem seus resíduos orgânicos de 
maneira automatizada, reduzindo a problemática do lixo gerado. 

Este artigo mostra o desenvolvimento de um produto que viabilize a compostagem 
residencial do lixo orgânico. O projeto foi desenvolvido utilizando-se da metodologia 
projetual GODP - Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos desenvolvido 
por Merino (2016), que serve de apoio em todo processo de desenvolvimento. O GODP é 
uma metodologia que visa projetar para todos, ou alcançar o máximo de usuários possíveis, 
e em todo o processo de design sempre é levado em conta o desejo e as expectativas do 
público alvo, objeto do projeto.  

 

2. Revisão 
 

Uma maneira de dar um destino correto a mais da metade de nosso lixo é a 
compostagem (KIEHL, 1985). O autor define compostagem como sendo um processo 
controlado de decomposição microbiana, de oxidação de uma massa heterogênea de 
matéria orgânica. Encontrar uma solução prática e de baixo custo é a chave para 
disseminar a cultura de reciclar o lixo orgânico. O desenvolvimento da composteira 
residencial automática mostrado neste artigo, apresenta-se como a solução para fazer 
compostagem de uma maneira simples.  

Trata-se do projeto de um equipamento compacto que recicla os alimentos em poucos 
dias, devido à superoxigenação de seus restos, o que acelera a compostagem. Isso faz com 
que os microrganismos responsáveis pelo processo se multipliquem exponencialmente, 
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reduzindo drasticamente o tempo do ciclo de decomposição, tornando a compostagem uma 
prática compatível com o nosso dia a dia, sem os problemas do método tradicional: cheiro 
forte, dedicação constante, sujeira e restrições de alimentos. 

A utilização de uma metodologia se faz necessário em um projeto de design, pois 
auxilia na organização de tarefas tornando-as mais claras e precisas, ou seja, oferece 
suporte lógico ao desenvolvimento do projeto (BONFIM, 1995).  

No quadro 1 pode-se observar vários métodos de projeto. As abordagens constantes no 
quadro 1 foram escolhidas porque representam tendências bem definidas. Os comentários 
referem-se a localização da etapa de geração de alternativas, pois entende-se que esta 
marca o término da fase conceitual e o início da fase prática do projeto. Por exemplo, os 
métodos de Santos (2016) e Merino (2016) permitem uma liberdade maior à equipe de 
projeto, enquanto que o método de Rozenfeld e outros (2006) e Baxter (2011) apresentam 
uma estrutura mais tradicional e  sistemática. Em parte isso pode ser explicado pela origem 
de formação original dos autores de cada método, sendo que Santos (2016) e Merino 
(2016), e parte significativa de autores que seguem a mesma tendência tem por formação 
básica o design; enquanto que Rozenfeld e outros (2006) e Back e outros (2011), tem por 
formação básica a engenharia. No caso de Baxter (2011), mesmo sendo ele próprio 
designer, utiliza como base metodológica o método de Phal e Beitz, que fundamenta-se na 
área da engenharia. 

 
Método MD3E - Método de 
Desdobramento em Três Etapas. 
Também conhecido como Método 
Aberto de Design. Como diferencial, o 
autor coloca a etapa de geração de 
alternativas vinculada a "concepção", 
recebendo dados da etapa anterior: 
"caminhos criativos" e alimentando a 
etapa seguinte: "seleção e adequação". 
Fonte: Santos (2016). 

 
PDP - Processo de Desenvolvimento 
de Produto. Estabelece a etapa de 
geração de alternativas no Projeto 
Conceitual, que sucede o Projeto 
Informacional e precede o Projeto 
Detalhado. Embora não relacione 
critérios numéricos para isso, existe a 
sugestão de valoração das alternativas 
concebidas, de forma a selecionar a 
mais adequada. Fonte: Rozenfeld e 
outros (2006). 

 



 

 

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

GODP - Guia de Orientação para o 
Desenvolvimento de Projetos. 
Estabelece a etapa de geração 
vinculada ao passo 3, etapa e criação. 
Após a definição das estratégias de 
projeto (etapas 1, e 2) são definidos os 
conceitos e então geradas as 
alternativas. Estas deverão ser 
analisadas mediante técnicas e 
ferramentas, que permitirão a escolha 
das que forem mais adequadas às 
especificações preestabelecidas. A 
autora deixa livre a escolha das 
ferramentas e técnicas citadas. Fonte: 
Merino (2016). 

 
Vieira (2014) sugere um método de 
projeto orientado para o mercado e 
centrado no usuário. Difere um pouco 
a localização da etapa de geração de 
alternativas, no método proposto 
quase sempre colocada em um nível 
intermediário. Nesta proposta, a 
geração de alternativas está 
representada no último nível, 
denominado de projeto propriamente 
dito, em um total de três níveis: 
metaprojeto, síntese e projeto.  
Baxter (2011) coloca a etapa de 
geração (denominada como 
deconfigurações possíveis) em uma 
etapa intermediária, sendo alimentada 
pela seleção do melhor conceito 
definido pela equipe de design. 

 
Bonsiepe (1984) estrutura seu método 
de um modo seqüencial, colocando a 
geração de alternativas quase no final. 
Em função do momento em que foi 
concebido, o método hoje está 
desatualizado pois não prevê nada 
com relação ao ciclo de vida. No 
entanto, é bastante completo até a 
etapa contemplada. 

 
Quadro 1. Métodos de Projeto. Fonte: Ferroli e Librelotto, 2016 
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Conforme já explicado, optou-se pelo uso do GODP. A metodologia GODP tem o 
formato de um ciclo, onde considera-se que todo projeto promova oportunidades de 
continuidade ou até mesmo de início de novos projetos, com base nos anteriores. Com isso 
a etapa 6 (verificação), que na teoria encerraria o projeto, retorna para a etapa -1, que é a 
etapa de oportunidades, possibilitando a geração de uma ou mais oportunidades, 
estabelecendo-se, desta forma, um ciclo contínuo. (MERINO, 2016). A figura 1 ilustra o 
GODP. 

 
Figura 1. GODP. Fonte: MERINO, 2016 

 

A metodologia do GODP é toda sustentada em fichas de entrada e saída, facilitando  a 
atividade projetual. As fichas atuam no sentido de orientação e, se complementadas com 
um cronograma e uma ferramenta 5W2H, por exemplo, promove um meio seguro de 
previsão de custos e tempo do projeto.  

As etapas do GODP mostradas na figura 1 são: 

- etapas -1, 0 e 1: inspiração. Na etapa -1 são identificados as oportunidades de 
mercado, analisando as demandas e possibilidades. Na etapa 0 define-se a problemática 
central que norteará o projeto. Na última etapa de inspiração, é feito o levantamento de 
dados (visitas a campo, estudo de mercado, levantamento de material bibliográfico, estudo 
e escolha de técnicas analíticas, levantamento antropométrico, dentre outros). 

- etapas 2 e 3: ideação.  Nesta fase serão refinados todos os dados coletados e com 
ajuda de técnicas analíticas serão definidas as estratégias do projeto. Tendo sequência com 
a criação de conceitos, gerações de alternativas preliminares e utilizações de ferramentas 
que auxiliam na escolha da alternativa que melhor atenda os objetivos traçados durante o 
projeto. 

- etapa 4: execução. Neste fase, são realizados os ajustes e  a organização da produção. 

- etapa 5: viabilização. Nesta etapa, já sendo definida a proposta que atende as 
especificações, o produto é testado em situação real, junto a possíveis usuários. Somado a 
este são realizadas pesquisa (no exemplo de uma embalagem, podem ser realizados em 
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pontos de venda, por exemplo), e junto a potenciais consumidores. Neste item podem ser 
utilizadas ferramentas de avaliação de ergonomia, usabilidade e qualidade aparente.  

- etapa 6: verificação. É a última, porém como foi dito anteriormente ela pode servir 
também para apontar novas oportunidades, gerando assim um novo ciclo de projeto. Nesta 
etapa também ocorre a coleta de resultados, o acompanhamento do desempenho e a 
verificação do impacto durante todo seu ciclo de vida. 

 
2.1 Compostagem 
 

A compostagem é um processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria 
orgânica, propiciando um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação 
em aterros e potencialmente melhorando a estrutura dos solos. Esse processo permite dar 
um destino aos resíduos orgânicos domésticos, como restos de comidas e resíduos do 
jardim e tem como resultado final um produto que pode ser aplicado ao solo para melhorar 
suas características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. (Ministério do Meio 
Ambiente, 2016) 

O termo compostagem está associado ao processo de tratamento dos resíduos 
orgânicos, por meio de um processo aeróbio (com circulação de ar), controlado e  
desenvolvido por uma população diversificada de microrganismos. Estes promovem a 
decomposição dos restos de alimento transformando-os em um composto que pode então 
ser descartado sem gerar impactos negativos ao meio ambiente. Esse composto pode ainda 
ser utilizado como adubo.  

O processo se divide em duas fases distintas: inicialmente ocorrem a fase termófila, 
onde ocorrem as reações bioquímicas mais intensas, geradas pela multiplicação e ativação 
da atividade dos microrganismos decompositores – fungos e bactérias presentes no solo – o 
que gera um aumento de temperatura. Posteriormente ocorre uma fase de maturação, onde 
o composto “descansa” para atingir um nível ideal de nutrientes e umidade. A 
compostagem ocorre naturalmente no meio ambiente, seguindo a mesma lógica processual, 
gerando a degradação de matéria orgânica. O termo compostagem, porém, é atribuído à 
manipulação do material pelo homem, que através da observação do que acontecia na 
natureza desenvolveu técnicas para acelerar a decomposição e produzir compostos 
orgânicos que atendessem rapidamente as suas necessidades. (OLIVEIRA et al, 2008). 

 

3. Prática projetual: desenvolvimento da composteira automática residencial 
 

Seguindo a metodologia proposta e complementando com técnicas projetuais 
encontradas em Pazmino (2013), aplicou-se no projeto análises diacrônica, sincrônica, 
funcional e  estrutural.  

A figura 2 ilustra uma das técnicas usadas, a análise funcional, que de acordo com 
Pazmino (2013) serve para visualizar as funções dos produtos a serem desenvolvidos. Teve 
por base o modelo Decomposer GG-02 da Oklin Internacional. 
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Figura 2. Análise Funcional. 

 

A figura 3 mostra o mapa conceitual gerado, que auxiliou a definir os próximos passos 
na atividade projetual. Conforme Pazmino (2013), o mapa conceitual é uma visualização 
gráfica que auxiliar na simplificação e organização dos dados obtidos na pesquisa de 
campo. Sua contribuição no projeto é a possibilidade de permitir que o projetista consiga 
novas informações a partir da associação entre os dados. 

 

 
Figura 3. Mapa conceitual 

 

A figura 4 mostra os conceitos que nortearam o desenvolvimento da composteira. Nesta 
etapa foi realizada a definição de conceitos do produto através do resultado de todas as 
etapas anteriores. A partir desses conceitos foi possível nortear o desenvolvimento das 
soluções. A criação dessas palavras chaves são resultados de todo processo elaborado 



 

 

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

anteriormente e foi a partir delas que foram criados os painéis de conceito e visual, seguido 
do uso de técnicas de criatividade. Estas, foram imprescindíveis para a continuação do 
projeto. As técnicas usadas foram: brainstorming e matriz morfológica. 

 
Figura 4. Conceitos principais da composteira. 

 

Foram elaboradas diversas alternativas e destas foram pré-selecionadas quatro, com um 
pouco mais de aprimoramento, pois assim a visualização e compreensão da solução final 
ficariam mais claras.  A figura 5 mostra duas das alternativas criadas. 

 

 
 

Figura 5. Algumas das alternativas geradas para a  composteira. 
 

Com a alternativa escolhida, o passo seguinte foi o aperfeiçoamento da mesma, 
obtendo-se assim uma solução final que cumpriu os requisitos anterirmente determinados 
do projeto. Para o refinamento foi escolhido uma técnica criativa chamada scamper, que 
funciona como uma lista de verificação para melhorar ou retrabalhar a solução escolhida. 
Na figura 6 é possível acompanhar o resultado final da aplicação do SCAMPER, uma 
técnica de criatividade que possibilita a  exploração de diferentes maneiras de transformar 
um objeto, sistema ou processo. O nome da ferramenta vem das iniciais de sete palavras: 
substituir, combinar, adaptar, modificar, procurar outros usos, eliminar e earrumar. O 
SCAMPER é uma evolução do MESCRAI (LIBRELOTTO e outros, 2012). A técnica foi 
aplicada após a matriz de decisão. 
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Figura 6. Aplicação do Scamper 

 A etapa seguinte incluiu a especificação dos materiais do produto. Escolher o 
material para tornar o projeto real sempre esteve entre os grandes desafios do designer e 
isso está cada vez mais complexo em virtude da quantidade de materiais disponíveis para 
os projetistas usarem em seus projetos, que tem aumentado consideravelmente nos últimos 
anos. Novas formulações, novas blendas, novos compósitos, novos aditivos, além das 
conquistas decorrentes da nanotecnologia e dos modernos processos de fabricação 
contribuem para esse incremento contínuo, exigindo uma criteriosa pesquisa por parte do 
designer. A figura 7 mostra todos os materias selecionados para o produto e a figura 8 
ilustra o projeto final. 
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Figura 7. Listagem de materiais e componentes do produto. 

 

 

 
Figura 8. Solução final 
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 4. Considerações finais 
 

O projeto de um produto com abordagem sustentável é uma tendência atual. Os fatores 
ecológicos cada vez mais serão imprescindíveis para o sucesso de um produto, devendo 
naturalmente estarem interligados com os demais fatores de um projeto, como 
ergonômicos, fabris, estéticos, mercadológicos e financeiros, por exemplo. 

O projeto demonstrado neste artigo procurou balancear todos estes fatores, resultando 
em um produto adequado do ponto de vista da sustentabilidade, com análises de custo x 
benefício nos questidos ambiental, social e econômico, como se recomenda a abordagem 
ESA. 

O uso de métodos de projeto no design mostrou a importância do procedimento 
sistematizado de projeto, com etapas bem definidas, utilizando-se para isso de um 
metodologia do tipo "aberta". A experimentação mostrou que esse tipo de metodologia é 
mais adequada para a inclusão da sustentabilidade no processo projetual do que o uso de 
métodos considerados "fechados".  
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Resumo 

Este artigo apresenta as características arquitetônicas e sistemas construtivos na concepção de um 
hotel lodge sustentável na floresta peruana. Na criação do projeto, considerou-se os parâmetros da 
arquitetura sustentável e arquitetura da selva com o objetivo de mostrar uma perspectiva diferente 
sobre técnicas construtivas mais simples, seguindo a tipologia arquitetônica própria do lugar; 
aproveitar os recursos naturais sem degradá-los e criar uma edificação com uma boa eficiência 
energética. O desenvolvimento do artigo começa expondo os aspectos físico-geográficos do lugar, a 
viabilidade e a especificação do tipo de usuário, além de uma descrição resumida das características 
do projeto. As informações foram obtidas do município da localidade e realizou-se uma pesquisa em 
bibliografias sobre os temas desenvolvidos. Da mesma forma, proporciona-se material gráfico de 
ambientes do projeto para dar uma maior ideia do conceito arquitetônico e seus materiais, fornece-
se também imagens das ferramentas construtivas utilizadas na edificação. 

 
Palavras-chave: Lodge; Sustentabilidade; Perú.  
  

Abstract  
This article presents the architectural characteristics and constructive systems of a sustainable lodge 
hotel design in the Peruvian forest. The Project considered the use of sustainable architecture 
parameters and forest architecture to show a different perspective about the use of simpler 
construction techniques, following the architectural typology of the place; taking advantage of 
natural resources without degrading them and create a building with a good energy efficiency. The 
development of the article begins exposing the physical-geographical aspects of the place, feasibility 
and specification of the user type, followed by a brief description of the characteristics of the project. 
The information was obtained from the Sauce municipality, in addition, a bibliographical research 
of the topics developed is carried out. Likewise, graphic material is provided from two project spaces 
to give a better idea of the architectural concept and its materials, besides provide images of the 
constructive tools used in the building. 
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Introdução  
O conforto e o adequado descanso no momento de fazer viagens têm se convertido em um 
desafio a ser alcançado pelos estabelecimentos hoteleiros. Os diferentes tipos de hotéis 
atualmente oferecem, além do serviço de hospedagem, diferentes opções de atividades, 
dependendo do tipo de usuário a que estão destinados.  
Muitas dessas atividades permitem ao usuário ter contato com a natureza, pois existem 
viajantes que procuram destinos menos urbanizados, buscando hotéis que podem se localizar 
em pequenas cidades históricas, reservas naturais. Existem até mesmo opções mais 
arriscadas, localizadas sobre montanhas ou lugares de difícil acesso, se convertendo nas 
preferidas dos amantes das aventuras. Dessa forma, os hotéis que oferecem esse tipo de 
serviço, quanto mais afastados da cidade e próximos de lugares maravilhosamente naturais, 
mais rentáveis se tornam. Tais hotéis definem, desse modo, o tema desenvolvido neste artigo, 
o hotel tipo lodge. (GOMEZ; FRANCO, 2012). 
O projeto de que trata este artigo é o de um hotel lodge no Perú, na floresta da localidade do 
Sauce, cidade de Tarapoto, onde o contato com a natureza está presente todos os dias. Na 
concepção do projeto, se pensou basicamente em um aspecto rústico, típico da arquitetura 
do lugar, arquitetura da selva, e em se incluir uma certa quantidade de ambientes para realizar 
diferentes tipos de atividades.  
Considerar os parâmetros da arquitetura sustentável na sua proposta arquitetônica e processo 
construtivo foi um objetivo importante a ser alcançado no projeto, pois, por se localizar em 
uma reserva natural, é preciso seguir algumas regras para atentar o menos possível contra o 
entorno. Assim, foram consideradas diferentes técnicas construtivas, com o uso de materiais 
próprios do lugar, buscando oferecer conforto aos usuários do lodge, tanto nos ambientes do 
hotel quanto em seu espaço natural. 
  
1. Metodologia  
O método utilizado foi a pesquisa em material bibliográfico e virtual para realizar uma 
análise dos temas desenvolvidos neste artigo. Da mesma forma, foi feita uma pesquisa de 
campo, que consistiu em coleta de dados sobre o lugar e entrevistas aos moradores, que são 
especialistas no tipo de construção considerado no projeto.  
  
2. Fundamentação teórica  
De acordo com Gómez e Franco (2012), o hotel lodge segue os parâmetros da arquitetura 
sustentável na sua concepção e sistemas construtivos. Assim, podemos distinguir que essa 
arquitetura reflete sobre o impacto ambiental de todos os processos envolvidos em uma 
edificação, desde a escolha dos materiais e técnicas de construção, a localização do prédio, 
seu impacto sobre o meio ambiente, o consumo de energia, até a reciclagem dos materiais 
quando o edifício houver servido ao seu propósito e for então demolido. 
Alguns dos princípios da arquitetura sustentável incluem a consideração das condições 
climáticas, hidrográficas e dos ecossistemas do entorno; moderação no uso de materiais de 
construção; a redução do consumo de energia; o cumprimento dos requisitos de salubridade, 
iluminação e ocupação das edificações.  
Uma edificação é considerada sustentável se utiliza materiais adequados para esse tipo de 
construção, os quais devem possuir um baixo conteúdo de energia e baixa emissão de gases  
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de efeito estufa, como o CO2. Podem ser reaproveitados materiais reciclados como tijolos, 
madeira e outros provenientes de demolições. No caso da madeira, devem-se evitar aquelas 
derivadas da floresta nativa; recomenda-se utilizar o pinus, eucalipto, entre outras. 
A arquitetura sustentável tem o objetivo que os prédios sejam cada vez mais eficientes 
energeticamente. Dessa forma, preocupa-se na utilização de materiais e sistemas alternativos 
no momento de gerar, por exemplo, iluminação e ventilação na edificação, sendo adotados 
sistemas de energia solar ou eólica. Outro item importante é considerar o posicionamento 
das edificações e a disposição das aberturas (janelas) conforme o deslocamento do sol e a 
direção do vento. (ECOLOGIA URBANA, 2017). 
Dessa forma, a arquitetura sustentável pretende alcançar uma eficácia energética para que as 
edificações não gerem um gasto desnecessário de energia e aproveitem os recursos do seu 
entorno para o funcionamento dos seus sistemas. (DEL TORO & ANTUNEZ, 2013). 
Outro aspecto importante a ser considerado no projeto é seguir as características da 
arquitetura da selva, neste caso da arquitetura da localidade do Sauce, dentro da selva 
peruana. Considerar essas características ajudam a se instalar uma infraestrutura que adota a 
tipologia construtiva do lugar e fornecer critérios arquitetônicos para gerar conforto aos 
usuários dentro de uma edificação, por causa das altas temperaturas características de um 
clima tropical. 
“La arquitectura vernácula de una ciudad es el reflejo de la identidad cultural que existe en 

ella [...]”. (AREVALO, 2010). 
“A arquitetura típica de uma cidade reflete a identidade cultural nela existente [...]”. 

(AREVALO, 2010, tradução própria). 
Atualmente, na localidade do Sauce, as moradias são influenciadas pelas novas tendências 
de design arquitetônico e construção, perdendo algumas das características da arquitetura 
típica da selva. Mas, pelo fato de se localizarem em uma cidade com clima tropical, elas 
ainda mantém características necessárias e indispensáveis da arquitetura do lugar.  
De acordo com Arevalo (2010), as edificações fazem uso da madeira e do adobe (tijolos de 
barro, secados ao sol e reforçados com canas de bambu). Constroem-se amplos espaços, 
criando ventilação cruzada, através de grandes janelas protegidas com uma malha metálica 
ou venezianas. O pé direito considerado é de 2,5 m no mínimo; dessa forma, se amenizam 
as temperaturas altas próprias do lugar. Os tetos são circulares ou a duas águas, e são 
revestidos com folhas secas de banana ou calaminas. Algumas edificações mantém a tradição 
de possuírem um quintal, que antigamente se localizava na parte central da edificação, no 
lado posterior do recinto.  
Algumas recomendações que podem ser tomadas em conta da tipologia arquitetônica do 
lugar é criar uma arquitetura aberta, prédios dispersos e não juntos, permitindo o fluxo do 
vento; o volume da construção deve se orientar com direção Leste-Oeste e apresentar uma 
forma alongada impedindo a concentração do calor. É importante considerar pé direito duplo 
ou triplo para uma boa distribuição do ar nos ambientes internos, usar cores claras no interior 
dos edifícios para facilitar uma melhor iluminação natural, evitar o uso de vidro nas janelas 
e finalmente em algumas zonas recomenda-se a edificação permanecer elevada sobre 
cimentos altos ou pilotis evitando a excessiva umidade. 
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3. Características do lugar  
O projeto se localiza a 51 km ao sul da cidade de Tarapoto, a 890 msnm, na turística Lagoa 
Azul, na localidade do Sauce (FIGURA 1). Possui uma população de 5.350 habitantes, 
contando com uma densidade demográfica de 51,9 habitante/km2. (INEI, 2007). 
A principal atividade econômica é a agricultura. A segunda é a pescaria, desenvolvida na 
Lagoa Azul e considerada também um dos principais atrativos turísticos.  
Sobre o clima do lugar, este apresenta uma temperatura máxima é de 38,6 ºC, a mínima de 
13,5 ºC e precipitações mensais maiores do que 85 mm/mês, o que o caracteriza como um 
clima quente e úmido. Nos meses de julho, agosto e setembro, podem ocorrer temperaturas 
entre 23 ºC e 25 ºC, com uma umidade relativa do ar entre 70% e 80%. Porém, nos mesmos 
meses, durante o dia, geralmente apresentam horas de maior temperatura mas com menor 
porcentagem de umidade. Quanto à direção do vento, observa-se que a orientação é de norte-
sul, com uma velocidade aproximada de 1,5 m/s, considerada débil. Os meses de maior 
velocidade do vento são dezembro e janeiro, coincidindo com os meses de pouca chuva.  
 

 
FIGURA 1: Localização do projeto. Fonte: Google Earth.  

 
O turismo é uma atividade importante na economia do Sauce. Segundo o Ministério de 
Comércio Exterior e Turismo do Perú, a visita estimada anual no Sauce é de 25 mil pessoas. 
A localidade conta com uma boa infraestrutura hoteleira graças ao aumento da demanda 
turística nacional e estrangeira, onde podem-se encontrar lodges, pousadas e resorts, como a 
Pousada do Sauce, Sirena Laguna Lodge, Sauce Resort, entre outros. Dessa forma, por ser 
um lugar turístico, contando com reservas naturais importantes, o Sauce converte-se em um 
destino muito procurado por turistas do mundo todo e, graças a essa demanda, está se dando 
maior importância aos projetos de infraestrutura hoteleira no lugar. (GOMEZ; FRANCO, 
2012). 
Portanto, o projeto é viável graças à demanda do turismo no lugar. Aliás, se faz referência 
que, de acordo com as características que brindam a localidade e com os tipos de turistas que 
o visitam, o projeto estará destinado a um público com preferências em fazer viagens longe 
da cidade e se instalar em estabelecimentos que permite-lhes ter contato com a natureza, ao 
mesmo tempo de receber conforto e serviço exclusivo. 
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4. O projeto  
O lodge conta com um design que segue os parâmetros da arquitetura sustentável e da 
arquitetura da selva, típica do lugar. 
Lodge refere-se a um tipo de hotel que possui o mesmo conforto que um hotel convencional; 
a diferença é a sua localização, tipicamente em lugares estratégicos onde se proporciona ao 
hóspede contato e interação com a natureza. Assim sendo, esse tipo de hotel procurado 
principalmente por pessoas que gostam de lugares não urbanizados.  
4.1. Descrição do projeto arquitetônico  
O terreno conta com uma área de aproximadamente 2,5 hectares. Tem como limites: a sua 
frente, a lagoa Azul, na parte posterior, a estrada 2 de maio, do lado esquerdo, a quebrada 
Yacosisa e do lado direito, o terreno vizinho. (FIGURA 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2: Organização de ambientes do projeto. Fonte: Elaborada pela autora.  
 

O conjunto se dividirá em dois setores por um eixo central, que é a via principal do lodge e 
conecta a estrada 2 de maio (por onde se tem acesso ao hotel) à lagoa Azul. Os caminhos 
secundários estarão interligados a esse eixo central e conduzirão a cada ambiente do hotel. 
Na parte superior do lodge, perto da beira da lagoa, ficarão os ambientes de descanso, no 
centro, a área social e perto da estrada, o estacionamento para os hóspedes. Na parte inferior 
do hotel estará a zona de recreação e na beira da lagoa, a molhe. No lado esquerdo, junto à 
estrada 2 de maio, serão instalados os serviços. (GOMEZ; FRANCO, 2012). 
 
O projeto se desenvolverá sobre um terreno limpo; as árvores serão removidas, para serem 
depois recolocadas, seguindo um planejamento paisagístico, as quais, estando bem 
localizadas, proporcionarão sombra e ventilação aos ambientes do hotel. A forma de guarda-
chuvas das árvores, concederá proteção solar e permitirá circulação interrompida do ar. Não 
vai se considerar árvores pequenas para evitar o bloqueio do ar. 
Os espaços apresentarão características da arquitetura da selva, pois utilizará materiais locais 
como a madeira, os tetos serão revestidos com folhas das árvores do lugar, o pé direito duplo, 
apresentará 7m de altura. Se encontrarão elevados a um metro acima do solo, permitindo 
ventilar a parte inferior dos ambientes, amortecendo a alta temperatura e a umidade; ao  
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mesmo tempo, impedirá possíveis alagamentos pelas chuvas ou transbordamento da lagoa. 
A distribuição dos ambientes vão permanecer com uma separação considerável entre eles, 
com o objetivo de permitir o fluxo interrompido do vento, da mesma forma impedirá a 
concepção de uma edificação imponente e pesada, rompendo com a tipologia do lugar. 
4.2. Ambientes  
O hotel será composto de dois grupos de ambientes. O primeiro, o dos ambientes de uso 
cotidiano (TABELA 1); o segundo grupo pertencerá à área da piscina, restaurante, molhe e 
área de serviço (TABELA 2).  
 

TABELA 1: Ambientes do logde, primeiro grupo. Fonte: Elaborada pela autora.  
 

TABELA 2: Ambientes do logde, segundo grupo. Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Alguns ambientes do hotel serão de uso público, não exclusivamente de hóspedes do hotel, 
como o restaurante, spa (FIGURA 3), a piscina e o estacionamento.  

FIGURA 3: Ambientes do lodge, Spa. Fonte: Elaborada pela autora. 
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Haverá 2 apartamentos matrimoniais, 3 apartamentos duplos, 2 apartamentos triplos e 2 
apartamentos simples (FIGURA 4). 

 
FIGURA 4: Ambientes do lodge, Apartamentos. Fonte: Elaborada pela autora.  

A área de serviço será utilizada somente pelo pessoal do hotel. Contará com seu próprio 
estacionamento para carga e descarga de produtos, uma sala de segurança, sala de 
manutenção, armazém geral, serviços higiênicos com vestiários para homem e mulher, uma 
sala de jantar para o pessoal com capacidade para 25 pessoas, uma lavanderia, área de 
recepção de roupas e uma área de refrigeração, dividida em três partes, dependendo da 
temperatura necessária para a conservação de diferentes tipos de alimentos. 
No seguinte inciso serão descritas os materiais e técnicas construtivas utilizados na 
concepção do projeto, dessa forma, justifica que o hotel não atentará contra seu entorno 
natural e seguirá as tipologias construtivas do lugar.  

4.3. Sistema construtivo  

4.3.1. Materiais  
No projeto, se propôs o uso da madeira tropical (latifoliada), graças a sua resistência. Estima-
se que existem umas 2.500 espécies, das quais umas 600 são aptas para a construção. 
(GRUPO ANDINO, 2000).  
Dentro do tipo de madeira tropical, a madeira Tornillo (nome científico Cedrelinga 
cateniformis) foi considerada para o uso arquitetônico e estrutural do projeto, sendo 
conhecida no Brasil como Cedro-rana ou Iacaiaca. A madeira exibe uma cor vermelha clara 
na parte central (medula), mas a parte externa (alburno) é de uma cor rosa. Possui uma 
resistência mecânica média, é boa para a secagem tanto natural quanto artificial, pois não 
sofre rachaduras, e possui uma alta durabilidade. No entanto, o alburno é susceptível aos 
ataques biológicos, necessitando de preservantes; já o cerne não apresenta essa necessidade. 
O uso dessa madeira é destinado à fabricação de mobiliários, estruturas de habitações, pisos 
e carpintaria. (PAMO, 2013).  
A madeira será utilizada como parte da estrutura da edificação e como revestimento da 
mesma. Se considerou o uso de peças longitudinais, que são as madeiras serradas, e de 
painéis estruturais.  
Os painéis terão uma dimensão de 0,60 m x 2,40 m, 1,20 m x 2,40 m e 3,20 m x 2,40 m. 
Foram incluídos painéis especiais para portas e janelas, considerando para essas uma medida 
mínima de 1,50 m x 1,50 m, com a exceção de alguns casos em que poderão ser de menor 
tamanho.  
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A estrutura dos tetos será feita em madeira Tornillo, tendo como revestimento a Shapaja, 
folhas secas da palmeira própria do lugar, que possuem alta resistência às dificuldades que 
apresenta o meio ambiente e com uma duração de 15 anos. (GOMEZ; FRANCO, 2012). 
Nas janelas, foram consideradas venezianas em madeira, para proteger da radiação solar, 
também de uma malha de aço inoxidável substituindo o uso do vidro, dessa forma evitando-
se também a entrada de insetos que abundam no lugar. As venezianas terão uma separação 
entre 0,12 m e 0,30 m, dependendo da quantidade de radiação que entra no ambiente. Serão 
ajustáveis, permitindo o controle da incidência dos raios solares dentro dos ambientes do 
lodge.  

4.3.2. Elementos estruturais  
O lodge possuirá um design baseado em um sistema de plataformas, em que a cimentação 
será composta por sapatas de concreto armado de 0,80 m (altura) x 0,60 m (largura), as quais 
estarão cravadas por meio de perfis de aço os pilotis circulares com um metro de altura e 
separados a cada 1,80 m, para prevenir algum tipo de alagamento ou ressaca vindos da lagoa. 
A base onde se apoiará o piso será composta por uma rede de vigas amarradas aos pilotis 
através de um pino cilíndrico de aço que se coloca dentro do piloti e se fixa à viga que 
permanece sobre ele (FIGURA 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 5: Pilotis e estruturação do piso. Fonte: Elaborada pela autora.  

 
Para conseguir que o piso possa ter uma melhor fixação às vigas, será colocado petróleo e 
depois da secagem, pregos. O tipo de madeira que se recomenda como revestimento do piso 
nas áreas externas é o deck, por sua alta resistência à umidade. Na parte interna dos espaços, 
se considerará o uso de painéis de piso em sua estruturação, por terem maior fixação entre 
si, além de possuírem maior resistência ao trânsito constante dos usuários. O tipo de madeira 
no seu acabamento será o macho e fêmea. 
As colunas desempenharão a mesma função dos pilotis, de se fixarem sobre as sapatas. Serão 
contínuas, finalizando no teto. Os pilotis, no entanto, não terão a mesma função, e sim a de 
serem suportes do piso. (GOMEZ; FRANCO, 2012). 
 O acabamento dos ambientes será feito em madeira, mantendo seu aspecto natural, 
mostrando um estilo rústico, à exceção dos banheiros e cozinhas, que incluirão revestimento 
em porcelanato.  
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Conforme Bething (2013) os muros dos ambientes serão compostos por painéis de madeira 
(FIGURA 6), alguns deles com a função de suportar cargas do telhado, outros sendo 
simplesmente divisórias. Serão compostos por montantes verticais, barra horizontal inferior, 
barras horizontais superiores, montantes especiais, que definirão as portas e janelas, e as 
soleiras.  

 
FIGURA 6: Painel estrutural e detalhe do muro. Fonte: Elaborada pela autora. 

 
O revestimento dos painéis será feito com a Quincha, uma palha tecida no painel na qual, 
em seguida, se adiciona terra amarela úmida, elemento nativo do Sauce. Antes de se colocar 
a madeira como acabamento, se fixará no muro um papel asfáltico para proteger da umidade 
à estrutura. 
Segundo Gomez e Franco (2012, consideraram-se dois tipos de sistemas estruturais para o 
telhado, compostos de vigas de 2” x 5” e outras menores, de 1,5” x 3”, nas quais serão tecidas 
fibras vegetais que compõem uma estrutura onde se colocará a Shapaja como cobertura. 
Foram criados tetos circulares, com uma altura de 7 metros (FIGURA 7). Na parte superior, 
a união das vigas se dará através de um anel metálico de ½” de espessura. As terças possuirão 
um perfil metálico com parafusos e uma haste de aço que se juntará ao anel, reforçando dessa 
forma a estrutura. Embaixo das uniões das terças com o anel metálico, haverá uma viga à 
qual os caibros se juntarão; dessa forma, evitar-se-á a excessiva acumulação de vigas no final 
do teto. (GRUPO ANDINO, 2000; DIAS, 2013).  
Em outros ambientes, aparecerá o telhado de duas águas, com altura igual à dos tetos 
circulares, 7 metros. Será composto por tesouras que descansarão sobre a cumeeira e 
possuirão uma empena, uma linha e um pendural a 0,90 m de separação. (LEANDRO, 2009). 
Na estrutura, aparecerão também caibros que descansarão sobre terças, os quais sustentarão 
as ripas que serão o apoio da cobertura de Shapaja.  
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FIGURA 7: Teto circular e anel metálico. Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Serão usados beirais no telhado, outra forma de proteção solar, sobretudo nas horas mais 
predominantes, que são entre 11:00 h e 15:00 h, e como bloqueio da entrada da chuva nos 
ambientes. Sua inclinação será de 30º e 40 º, e sobressaindo do muro entre um mínimo de 
0,97 m e um máximo de 1,50 m. 

4.3.3. Especialidades  
As instalações hidráulicas proporcionarão o abastecimento de água, esgoto e combate a 
incêndio. As tubulações serão compostas de material polietileno, que apresenta uma alta 
resistência à corrosão e possui uma alta flexibilidade.  
As tubulações nascerão de uma cisterna de água com uma capacidade de 40 m3, afastada das 
instalações do hotel para evitar possíveis alagamentos. As instalações contra incêndio 
consistirão em caixas que abastecerão as edificações, a cada 25 metros.  
Sobre o esgoto, se considerou fazer uso de estações de tratamento com uma empresa 
especializada. A água derivada do esgoto receberá um tratamento na estação para ser 
purificada e dessa forma poder ser reutilizada. (GOMEZ; FRANCO, 2012).  
Por sua vez, a energia elétrica estará alimentada por painéis solares, sendo na sua totalidade 
44 painéis de silício puro, que fornecerão 1,3 KWH cada um, distribuindo energia às 
iluminarias, tomadas de luz e artefatos elétricos. De acordo com Solar (2012), os painéis 
receberão a luz solar e a converterão em energia elétrica, que será então armazenada em uma 
bateria e distribuída por toda a edificação. No caso de não existir suficiente armazenamento 
da energia solar ou de os painéis apresentarem problemas no seu funcionamento, se 
considerou o uso da energia elétrica através da empresa Eletro Oriente, companhia de luz da 
cidade. Essa energia será administrada através de um medidor monofásico que abastecerá o 
medidor geral de eletricidade do hotel, com uma tensão de 220 v, 60 hz.  
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5. Considerações finais  
O lodge na selva peruana, localizado a 890 msnm na localidade do Sauce, cidade de 
Tarapoto, Perú, terá carácter sustentável e oferecerá serviço exclusivo para pessoas que 
apreciam a natureza.  
Na concepção do lodge, alcançou adotar as características arquitetônicas do Sauce, seguindo 
os princípios da arquitetura da selva peruana. 
Os parâmetros da arquitetura sustentável se consideraram na criação do projeto, dessa forma 
aproveitou-se o que a natureza oferece, aliás avaliou-se sistemas construtivos para criar uma 
edificação com boa eficiência energética. 
Foi importante avaliar a intensidade e direção do vento para gerar ventilação cruzada nos 
ambientes, dessa forma podendo-se evitar o exorbitante uso de ventiladores artificiais.  
A luz do sol será utilizada para gerar energia, através de 44 painéis solares de silício puro, 
que fornecerão 1,3 KWH cada um.  
As árvores do lugar serão retiradas e recolocadas para proporcionar sombra e ventilação às 
áreas internas e externas do hotel. 
Segundo Gomez e Franco, 2012, a partir da análise das características climáticas do lugar, 
foram considerados alguns critérios de sustentabilidade na concepção do projeto:  
. Quanto às fachadas principais e espaços com maior trânsito, é aconselhável que se 
localizem ao norte e sul, com proteção no oeste e leste; 
. Cobertura do solo do terreno com vegetação, reduzindo dessa forma o calor da superfície 
durante o dia; 
. Utilização de protetores solares como venezianas e beirais, para a entrada moderada de luz 
solar, impedindo assim o aquecimento excessivo das áreas internas; 
. Uso de cores claras nas superfícies e paredes internas, a fim de aproveitar mais a luz natural 
para reduzir o consumo elétrico.  
Para a construção, o material utilizado será a madeira Tornillo, própria do lugar. Serão 
fabricados painéis para os muros, revestidos com a quincha. Os pilotis serão circulares, com 
um metro de altura do solo e separados a cada 1,80 m. Serão cravados por meio de perfis de 
aço sobre sapatas de concreto armado de 0,80 m (altura) x 0,60 m (largura). Os telhados 
possuirão um design circular ou de duas águas, utilizando como cobertura a Shapaja, uma 
palha derivada das palmeiras da localidade.  
Finalmente, a avaliação das características climáticas do lugar, o uso dos critérios da 
arquitetura sustentável e arquitetura da selva auxiliaram na escolha dos materiais e técnicas 
adequados para sua construção, objetivando-se que os espaços do hotel proporcionem 
conforto térmico, dessa forma os hóspedes ficarem à vontade. Aliás, conseguiu-se que a 
arquitetura do hotel adote a tipologia construtiva da localidade.   
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Resumo 

O presente artigo aponta parte de uma pesquisa realizada na área de design de superfície dentro do 
design de moda inclusivo, que busca encontrar materiais para desenvolver texturas, para as cores 
primárias, com a finalidade de aplicação tátil voltada a deficientes visuais. Levando em consideração 
deficiências parciais ou totais. Na busca por materiais que atendam aos requisitos do projeto e sejam 
ao mesmo tempo sustentáveis, a alternativa analisada foi borracha de pneus descartados em parceria 
com artesãos da cidade de Ipuaçu, SC. Esses artesãos já produzem móveis com pneus usados, o que 
possibilitou o conhecimento necessário para a manipulação da borracha. Como resultado das 
análises, criou-se uma alternativa que une sustentabilidade e design na geração de conhecimento para 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual.  

Palavras-chave: Design de superfície; Design de moda; Sustentabilidade; Deficiência visual; 
texturas. 

 

Abstract  
The present study highlights part of a research done in the field of surfaces design which is inserted 
in the main area of inclusive fashion design and has the objective of finding materials to develop 
textures for people with visual difficulty. During the research of materials that would attend the 
requirements of the project and also be sustainable, an alternative printing in discarded tires rubber 
was developed in partnership with craftsmen from the city of Ipuaçu, SC. These craftsmen already 
produce furniture with used tires, which made possible to acquire the necessary knowledge for 
handling the rubber. As analysis result, the project unites sustainability and design in the generation 
of knowledge and improves the quality of life for visually impaired people or people with visual 
difficulty in a material that may be applied in a variety of objects that are used in people’s lives.  

Keywords: Surface design; Fashion design; Sustainability; Visual impairment; Textures 
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1. Introdução 
 
Tornar as cores acessíveis e táteis é tarefa que depende de muitas pesquisas, esse conceito 

é bastante abstrato para a maioria das pessoas e os parâmetros medidos são muitos. É preciso 
posicionar-se diante da pessoa com cegueira e perceber quais são as suas reações diante de 
determinados estímulos, e somente então propor algo que ela possa entender como padrão. 

Isso ocorre por que as pessoas com deficiência visual não conseguem ter as mesmas 
sensações que as pessoas que podem ver, quando se deparam com uma estampa, ou mesmo 
com uma pintura. É bem verdade que, segundo os próprios cegos, o mundo da imaginação é 
bem mais sensitivo do que o mundo em que temos tudo pronto. Imaginar é fundamental. 
Mas, ainda na questão abordada, como trazer a percepção das cores através de texturas para 
as pessoas com deficiência visual ou dificuldade para compreender as cores. 

O design de superfície é uma grande ferramenta “criativa e técnica que se ocupa com a 
criação e desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e estruturais, projetadas 
especificamente para construção e tratamento das superfícies [...]”. (RÜTHSCHILLING, 
2008, p. 23) 

Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento que visa criar texturas para as cores 
primárias pigmento, ou seja, amarelo, azul e vermelho, com a finalidade de proporcionar 
entendimento desses elementos para pessoas com deficiência visual, ou mesmo dificuldade 
da visão desse sentido, por exemplo, daltônicos. Diante de estudos, entrevistas, desenhos, 
projetos e texturas, a necessidade é encontrar um material em que fosse possível aplicar 
determinados tipos de texturas e que atendesse os aspectos de produção limpa. Depois de 
algumas pesquisas e testes o material que mais atendeu as quesitos de maleabilidade e 
superfície, foi a borracha. 

O mercado que atende a manutenção de carros e caminhões, é possível obter dados que 
relatam o destino e posterior retorno do material dos pneus usados. Em sua maioria ficam 
armazenados em galpões para seguirem para recapagem, quando isso não ocorre, o destino 
pode ser incerto. 

Nesse ponto a pesquisa chegou a alguns testes de aplicação e análise de produção de 
texturas para as cores destinadas aos deficientes visuais com borracha de pneus reciclados, 
possibilitando aos deficientes visuais perceber a cor agregar sustentabilidade ao projeto e 
ainda, viabilizar estudos para aplicações em objetos.  

 
 
2. Princípios da linguagem visual 

A mensagem visual é definida segundo Munari como “a comunicação visual que ocorre 
por meio de mensagens visuais” (1997, p. 68). Mas quando se trata de entendimento dessas 
mensagens é preciso considerar a comunicação visual, ou seja, “o suporte visual, que se 
caracteriza como o conjunto de elementos que tornam visível a mensagem, todas aquelas 
partes que devem ser consideradas. Textura, Forma, Estrutura, Módulo, Movimento” 
(MUNARI; 1997, p. 69). E juntamente com essas questões a cor é essencial para o estudo.  

2.1 Cor 

De acordo com Pedrosa (2013, p. 20), “a cor-luz é a radiação luminosa visível que tem 
como síntese aditiva a luz branca.” Já “a cor pigmento é a substância material que conforme 
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sua natureza absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se difunde 
sobre ela.” (PEDROSA, 2013). No presente estudo as cores manipuladas são as cores 
pigmento, juntamente com os conhecimentos adquiridos através dos estudos feitos com as 
cores luz.  

2.2 Textura 

De acordo com Wong (2010, p. 119), “a textura é um elemento visual [...] que tem 
aspectos únicos que são essenciais em determinadas situações de desenho, não devendo ser 
ignorada”. Ainda Wong (2010, p. 119), exemplifica os tipos de texturas, primeiramente “a 
textura visual é estritamente bidimensional [...] e percebida pelo olhar”. Já a textura tátil 
“não apenas é visível como pode ser sentida com a mão [...] e se aproxima do relevo 
tridimensional” (Wong, 2010, p. 122).  Se tratando da percepção da textura Marangoni 
(2008), comenta que “a criança cega vivencia o mundo por meio do tato, da audição, do 
olfato e do paladar e, ao mesmo tempo, o mundo lhe está sendo explicado numa linguagem 
que talvez não corresponda à sua experiência sensorial”. Dessa forma é preciso 
conhecimento científico e aplicado para propor texturas para as cores, pois esse processo de 
assimilação deve ser o melhor possível. 

Dentro da linguagem visual ainda existem a forma, a estrutura, módulo e movimento nos   
foram de extrema importância para encontrar harmonia para os desenhos das texturas 
utilizadas no presente estudo. 

 

3. Percepção do deficiente visual 

Para entender o que significa o termo percepção Sternberg (2000 apud BUSTOS, 2004), 
a define como “um conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, 
organizam, sintetizam e fornecem significado (no cérebro) às sensações recebidas dos 
estímulos ambientais (nos órgãos dos sentidos). ” 

De acordo com Cardeal (2009) “As combinações, associações, distâncias e relações ente 
os pontos em relevo só são apreendidas ou percebidas em sua totalidade pelo tato, quando 
se estabelece a relação entre percepção e cognição. ” 

A forma como os indivíduos entendem a informação é diferenciada, dessa maneira é 
preciso conceber os conceitos dos objetos, para que possam ser compreendidos. Nesse 
sentido, “muito dificilmente uma pessoa cega teria a apreensão do que é o mar ou uma 
nuvem, mas a partir de seus conceitos, ela pode formar uma ideia do que sejam” (FRÓIS, 
2002 apud BUSTOS, 2004). Sendo assim entende-se que as experiências vividas fazem com 
que uma pessoa entenda mais facilmente as formas de determinado objeto e seu contexto no 
ambiente, isso torna a busca e a pesquisa acerca do assunto fundamental para a adaptação e 
acessibilidade. 

 

4. Moda inclusiva 
Tornar a moda acessível e tátil é um desafio, pois geralmente as palavras moda e 

deficiência não se encontram, “a moda inclusiva é uma proposta de moda que visa incluir 
tipos de corpos que a indústria hoje não contempla” (AULER). Segundo Morton (1926 apud 



 

 
 

 
 
 

ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

WOLTZ e CARVALHO), “há a necessidade de estudos científicos sobre as relações entre 
estética, vestimenta e personalidade.” 

Sendo assim, “as pessoas portadoras de necessidades especiais não podem 
experimentar o vestuário na sua complexidade, pois a oferta de produtos voltados para este 
grupo é praticamente inexistente.” (WOLTZ e CARVALHO, 2008). E desse modo se faz 
necessária à pesquisa para esse tipo de público, pois a moda deve ser um fator de inclusão 
e não ao contrário. 

 
 

5. Design de superfície  

O design de superfície é “[...] todo o projeto elaborado por um designer, no que diz 
respeito ao tratamento e cor utilizados numa superfície, industrial, ou não [...]” (RUBIM, 
2004, p. 21). Ou seja, entende-se que no design de superfície “o estilista desenvolve a partir 
de elementos presentes em sua fonte de inspiração” (IAMAMURA; KANAMARU, 2012), 
dessa forma as possibilidades de criar algo diferenciado e exclusivo para o as pessoas, 
aumenta consideravelmente. 

A escolha feita para os deficientes visuais dentro do design de superfície tridimensional, 
na percepção das estruturas e das cores. Assim as texturas podem ser associadas a 
determinadas cores, como explica Bustos, et al, (2004), as “informações captadas em um 
determinado espaço estão não só vinculadas ás referências sensoriais, mas também ás 
experiências pessoais; então, conforme o aprendizado pessoal de cada usuário, é que se 
percebe as diferenças cromáticas [...].”  Sendo assim, o design pode contribuir muito para 
fazer com que o deficiente visual entenda a cor proposta em determinada superfície. Nesse 
ponto é preciso entender que para gerar inovação necessário pensar em alternativas sem a 
produção de novos resíduos, pois, uma alternativa diferente não deve gerar um sedimento 
diferente. 

A necessidade de projetar as texturas concebidas com a pesquisa, são muito importantes 
para que todo o processo venha a proporcionar a aplicação efetiva dos resultados, gerando 
benefícios para a sociedade como um todo e destacando o verdadeiro papel do pesquisador 
diante da comunidade, ou seja, provocando verdadeiras mudanças na forma de pensar e 
conceber os produtos. 

 

6. Reciclagem de pneus 

O crescimento da população no planeta aliado com o desenvolvimento dos países 
favorece o aumento de consumo em todas as áreas. “Entre os resíduos produzidos por 
veículos, por exemplo, podemos citar os pneus como os principais. Em média, a cada 40 mil 
Km rodados um veículo precisa trocar os 4 pneus” (MACHADO, 2013). 

Tendo em vista que reciclar compreende separar e tratar as substâncias dos produtos é 
preciso compreender as partes que compõem o pneu (MACHADO, 2013), como mostra a 
Figura 1: 
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Figura 1: Estrutura de um pneu radial de um veículo de passeio. Fonte: 

<http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-de-pneus/> 

 

Segundo Ambiente Brasil (2007 apud OLIVEIRA e CASTRO, 2007), os pneus podem 
ser transformados em óleo, gás e enxofre. Além disso, os arames que existem nos pneus 
radiais podem ser separados por meios magnéticos. Ainda, como explica Andrade (2007), 
os processos industriais existentes para reforma de pneus são: 

x Recapagem: Que consiste na reconstrução do pneu através da substituição da 
banda de rodagem; 

x Recauchutagem: Consiste na remoção da banda de rodagem desgastada da carcaça 
do pneu, que através de um novo processo de vulcanização, tem a função de dar 
consistência a borracha, basicamente o pneu é colocado em uma prensa sob 
determinada temperatura, pressão e tempo, de acordo com o molde escolhido a 
superfície do pneu mudará, sendo assim é possível colocar uma nova banda de 
rodagem; 

x Remoldagem: É o processo de substituição dos ombros do pneu e de toda a 
superfície de seus flancos, ou seja, as partes laterais dos pneus também são 
removidas e toda a sua extensão recebe nova vulcanização. 

Esses processos são utilizados em pneus que ainda tem possibilidade de recuperação para 
rodar novamente. No que diz respeito a reciclagem Sandroni e Pacheco (2005 apud 
ANDRADE, 2007), afirmam que “para o desenvolvimento e avanço destas tecnologias de 
reutilização e reciclagem de pneus, é necessário um esforço conjunto – empresas, governo e 
sociedade.  Estima-se que anualmente no mundo o descarte de pneus velhos chega a atingir 
800 milhões de unidades. ” 
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Os processos de reciclagem podem ter várias linhas. Dependendo o tipo de pneu a ser 
reciclado, o modo de separação das partes, temperatura e destino são diferentes. Nesse 
aspecto a visão encontrada para reutilização dos pneus toma outra forma. 

 

7. Análise da alternativa 

Na cidade de Ipuaçu, Santa Catarina, artesãos desenvolvem um projeto muito importante 
e desafiador, com pneus usados eles transformam esse material em novos produtos, dando 
usabilidade para peças que seriam descartadas, gerando aprendizado e renda para a 
comunidade local.  

As peças que são desenvolvidas servem para ornamentação de diversos espaços, são 
cadeiras, mesas e peças decorativas feitas somente com pneus de carros, motos e caminhões 
que já não comportam processos de recapagem e portanto não podem mais ser utilizados. 
Como nessa região esses resíduos não são recolhidos pelas fabricantes, provavelmente 
seriam abandonados em galpões e espaços não adequados. 

Através de entrevistas feitas com esses artesãos, foi constatado o processo de adaptação 
do material de borracha para a manufatura das peças, e é através desse processo que a 
alternativa começa a tomar corpo.  

Primeiramente, os pneus são coletados em diversos pontos de revenda nas cidades 
próximas a Ipuaçu, tanto pneus de carro como pneus de moto. Todos eles são descartados 
somente depois de constatado que não comportam mais recapagem. Até mesmo os pneus 
que estão bem deteriorados são aproveitados em partes especificas dos móveis. Ao chegarem 
na oficina, são separados de acordo com o estado de conservação e armazenados em local 
próprio, de modo que não fiquem fora de local coberto.  

Através de testes, cortes, modelagem e experimentações surgiram as primeiras cadeiras 
feitas com pneus, por esses artesãos, na cidade do oeste de Santa Catarina. Na Figura 2 é 
possível examinar o trabalho feito pelos artesãos. 

 

 
Figura 2: Modelos de cadeiras feitas pelos artesãos de Ipuaçu, SC. Fonte: O autor. 
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O trabalho desenvolvido pelos membros da organização, e a habilidade de manipular a 
borracha dos pneus, oferece uma interessante alternativa para desenvolver a cultura de 
retorno dos pneus, bem como, uma alternativa de superfície que atenda aos requisitos 
desejados no projeto. Os pneus precisam ser cortados em vários pedaços para poder montar 
as peças, dentro desse aspecto é possível cortar a banda de rodagem de modo que fique 
aberta, conforme mostra a Figura 3: 

 

 
Figura 3: Banda de rodagem desmontada e aberta. Fonte: O autor. 

  

Analisando a alternativa criada para aplicar desenhos de texturas em borracha de pneus, 
é preciso compreender primeiramente o método a ser utilizado. Entende-se que a borracha 
ao ser aquecida e moldada, pode tomar formas diferenciadas. Nesse aspecto, também é 
preciso obter moldes que possam modificar essa superfície. Os moldes idealizados são feitos 
com chapas de ferro, que são capazes de reproduzir as texturas desejadas quando aquecidos 
a determinada temperatura. Após o aquecimento em forno próprio é preciso gravar a textura 
na banda de rodagem do pneu, ou seja, no interior da banda de rodagem. Sendo assim, as 
texturas podem ser impressas na borracha dos pneus de forma simples, eficaz e barata, 
podendo ao mesmo tempo ser aplicadas em diferentes objetos no ambiente, nas casas, nos 
parques e escolas. 

O design, em especial o design de superfície, sente o ensejo de buscar novas alternativas 
de para melhorar a vida da sociedade, bem como, das pessoas que tem necessidades 
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especiais. Na Figura 4 é possível visualizar algumas marcações feitas com o princípio do 
conceito idealizado de impressão na borracha. 

 

 
Figura 4: Marcações feitas com moldes de ferro quente. Fonte: O autor. 

 

Esse modelo mostra como a borracha pode ser marcada com o ferro quente, o desenho 
formado é indígena e foi feito pelos artesãos de Ipuaçu, SC. Representa a estrutura familiar, 
o estilo de vida e a cultura do povo.  

No decorrer dos estudos é possível afirmar que a alternativa idealizada pode ser realizada 
e consequentemente aplicada em objetos e ambientes, pois, retirando os resíduos 
remanescentes do mercado de automóveis e colocando esse resíduo em novos produtos para 
melhorar a vida das pessoas com necessidades especiais. E, ainda, oportuniza o 
reconhecimento necessário para o trabalho dos artesãos, que muito gentilmente contribuem 
com o seu conhecimento e trabalho para o andamento do projeto. 

 

8. Considerações finais 
 

As muitas significações e conexões que o design estabelece, são complexas e 
multifacetadas, moda engloba tantas questões, que torna difícil o trabalho de grandes 
pensadores para defini-la. Estabelecer texturas para as cores é algo abstrato no ponto de vista 
da sociedade e dos próprios deficientes visuais, é preciso quebrar paradigmas para poder 
estabeleceras ideias e alternativas. 

Este estudo é uma etapa do processo de pesquisa, que objetiva criar alternativas em 
texturas para as cores, voltada para deficientes visuais, os materiais utilizados para a 
concepção, precisam também englobar conceitos de sustentabilidade, dessa forma a 
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produção com borracha de pneus foi encontrada e mostra, aplicações diversas dentro 
ambiente em que estamos inseridos. 

O trabalho dentro da equipe de artesãos da cidade de Ipuaçu, SC, foi de extrema 
importância para a aplicação dos conceitos pesquisados, no que diz respeito a manipulação 
dos pneus e possibilidades reais de texturas. O retorno em agradecimento por parte desse 
grupo foi muito compensador, afinal, ver seu trabalho divulgado e perceber que seus 
conhecimentos podem gerar ciência, lhes impressiona e gratifica. 

De acordo com os dados firmados durante o estudo, é possível aplicar texturas utilizando 
a borracha dos pneus que já não podem mais rodar, com essa constatação ainda, é valido 
afirmar que design e sustentabilidade são ótimos aliados para transformar pneus em 
superfícies táteis. 

A comunidade acadêmica precisa ter consciência de que pode modificar a sociedade em 
que está inserida, com estudos e atividades que voltem o olhar para problemas reais. Tanto 
a sustentabilidade como as pessoas, que são limitadas por um mundo extremamente visual, 
precisam de atenção e de alternativas que podem ser criadas dentro das universidades, e 
poder unir as duas necessidades em um estudo é extremamente compensador. Sendo assim, 
é possível vislumbrar cenários futuros em que, o conceito da sustentabilidade seja aplicado 
e vivido pelas pessoas em seu amplo sentido. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as compras sustentáveis realizadas pela administração 
direta no período de 2011 a 2015 como ferramenta de desenvolvimento sustentável. A análise se deu 
por meio de dados secundários do Comprasnet e do Painel de Compras do Governo Federal. 
Observou-se um aumento do investimento em bens sustentáveis no período, mas ainda é um processo 
em desenvolvimento. Verificou-se ainda que a maior parte das licitações verdes realizadas teve por 
objeto bens de consumo, em especial papel reciclado e materiais de limpeza biodegradáveis.  Há 
muitos outros processos que podem ser considerados e adotados em prol do desenvolvimento 
sustentável e que teriam um desejável efeito cascata na economia e na sociedade em geral por meio 
da produção e do consumo sustentável. 
 
Palavras – Chave: Desenvolvimento Sustentável; Compras Públicas; Consumo Sustentável 

 

Abstract 

 
This study aims to analyse the direct administration sustainable procurement from 2011 to 2015 as 
a sustainable development tool. The analysis counted on secondary data collected through 
Comprasnet and Federal Government Procurement Panel. There was an increase in the investment 
in sustainable goods in the period, but it is still an ongoing process. It was also found that most of 
the bids were related to office products, especially recycled paper and biodegradable cleaning 
materials. Many other processes may be considered and adopted for sustainable development in 
order to have a desirable effect on the economy and society as a whole, through production and 
sustainable consumption. 

 

Key Words: Sustainable Development; Public Procurement; Sustainable Consumption 
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1. Introdução 
 

O Desenvolvimento sustentável integra economia, sociedade e meio ambiente. É a noção 
de que o crescimento econômico deve ser associado à inclusão social e à proteção ambiental 
(Bruntland, 1987).  Nesse sentido, o recém-aprovado documento “Transformando o Mundo: 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” estabelece, entre outros pontos, que 
governos, organizações internacionais, setor empresarial e outros atores devem contribuir 
para a mudança de padrões de consumo e produção não sustentáveis, inclusive via 
mobilização, de todas as fontes, de assistência financeira e técnica para fortalecer as 
capacidades científicas, tecnológicas e de inovação dos países em desenvolvimento a fim de 
avançar rumo a padrões mais sustentáveis de consumo e produção (ONU, 2016). 

Na mesma perspectiva, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio - ODM 12 da 
Organização das Nações Unidas- ONU ressalta a importância da produção e do consumo 
sustentável. As metas incluem a redução do desperdício de alimentos per capita mundial; o 
alcance do manejo ambientalmente saudável de produtos químicos; a redução da geração de 
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; o incentivo às empresas a 
adotar práticas sustentáveis e a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de 
acordo com as políticas e prioridades nacionais. 

A questão da produção e do consumo sustentável está diretamente ligada ao chamado 
Crescimento Verde. O crescimento verde não é substituto do desenvolvimento sustentável, 
mas parte do mesmo (OCDE, 2011). É um aspecto mais restrito que implica uma agenda 
operacional de políticas capazes de ajudar a conseguir progresso concreto e mensurável na 
interface entre a economia e o ambiente. Dessa forma, objetiva a promoção das condições 
necessárias para inovação, investimento e concorrência capazes de originar novas fontes de 
crescimento económico que sejam consistentes com ecossistemas resilientes (OCDE, 2011).  

Ao analisar o desenvolvimento sustentável no Brasil, Abramovay (2010) argumenta que 
apesar de um processo expressivo de redução da pobreza e da desigualdade de renda, os 
avanços não se apoiam em formas de crescimento econômico voltadas explicitamente ao 
menor uso de energia e de materiais. Segundo o autor, são minoritárias no meio empresarial 
as práticas voltadas à exploração sustentável dos recursos e dos potenciais dos principais 
biomas brasileiros vítimas de desmatamento generalizado.  

No tocante à energia, existem diversos incentivos para a promoção da eficiência 
energética como, por exemplo, a criação da ENCE – Etiqueta Nacional de Certificação de 
Energia para edificações. Para obter essa etiqueta são analisados o envoltório do edifício, a 
iluminação e o condicionamento de ar. O simples estabelecimento de critérios e faixas de 
consumo de energia considerando uma edificação como um todo já é um sinalizador do que 
deve ser buscado de modo a melhorar a eficiência energética.  

Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES reduziu 
o limite mínimo para financiamento direto caso se trate de iniciativa de eficiência energética. 
Em geral, o valor mínimo é de 20 milhões e para projetos que promovam a eficiência 
energética é de 5 milhões. Existem, portanto, estímulos desde econômicos a técnicos em prol 
do consumo sustentável de energia. 
No campo dos materiais e resíduos sólidos, iniciativas importantes também indicam 
caminhos em prol do consumo sustentável, destaca-se a legislação que contempla a questão 
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da logística reversa. O art. 3º da Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), 
define logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada.  

O presente trabalho tem por objetivo analisar uma importante dimensão a ser considerada 
para o atingimento dos objetivos citados: as compras públicas. A análise tem por foco as 
compras da administração direta nos últimos cinco anos (2011 a 2015) no Brasil. Desse 
modo, o artigo se divide em quatro seções das quais a primeira é essa breve introdução, a 
segunda apresenta as compras públicas sustentáveis, a terceira analisa as compras 
sustentáveis no âmbito da administração direta nos últimos cinco anos; e a última traz alguns 
comentários finais à guisa de conclusão.  
 

2. As Compras Públicas Sustentáveis 

 
De acordo com a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), as 

compras públicas compreendem três aspectos principais: a utilidade pública; o caráter 
administrativo e o econômico, os quais devem convergir em um único fim: satisfazer as 
necessidades sociais mediante o uso eficiente e transparente dos recursos do Estado.   É por 
meio do gasto público que os governos implementam as políticas públicas e os planos de 
desenvolvimento; estimulam a demanda agregada, o crescimento econômico e o nível de 
emprego. 

Os países europeus, em conjunto, têm 21,6% do PIB ligado às compras públicas, a maior 
participação do mundo. O conjunto dos BRICS possui 17,59%, similar a média mundial de 
17,87% (SELA,2014).  Ao considerar a América Latina e o Caribe, as compras públicas 
compreendem entre 10 e 15% do gasto público regional (SELA,2014).   

No Brasil, as compras governamentais movimentam cerca de 15% do PIB e influenciam 
diretamente setores importantes da economia que se ajustam às demandas previstas nos 
editais de licitação. Bidermann et all (2008) consideram o edital de licitação como uma 
ferramenta importante e eficiente de promoção do desenvolvimento na esfera pública, com 
repercussão direta na iniciativa privada. Nesse sentido, pequenos ajustes nas licitações 
podem determinar grandes mudanças na direção do uso racional e sustentável dos recursos. 

Aquisições públicas podem ajudar a criar um grande mercado para negócios sustentáveis, 
aumentando as margens de lucro dos produtores por meio de economias de escala e 
reduzindo seus riscos. O Estado, enquanto grande consumidor deve dar o exemplo, 
sensibilizando os demais consumidores sobre as complicações ambientais e sociais 
associadas aos diferentes tipos de compras, reafirmando o comprometimento com empresas 
que possuam ética e boas práticas em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 
econômico e social. 

Carvalho (2009) analisa a política brasileira de alimentação escolar como estratégia de 
desenvolvimento regional sustentável. A alimentação escolar movimenta bilhões de reais 
por ano na compra de bens e serviços para os programas executados de forma descentralizada 
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pelos estados e municípios. Segundo a autora, a adoção de licitações sustentáveis tem-se 
revelado como potencial mercado institucional de fomento às economias locais e regionais, 
de inclusão social e de respeito à cultura e ao meio ambiente. 

No âmbito federal, o Projeto Esplanada Sustentável – PES, instituído pela Portaria 
Interministerial MP/MMA/MME/MDS nº 244, de 6 de junho de 2012, integra as ações 
constantes nos seguintes programas: Programa de Eficiência do Gasto – PEG; Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, Agenda Ambiental na Administração 
Pública - A3P e a Coleta Seletiva Solidária. É uma iniciativa conjunta de diversos órgãos da 
Administração Direta no sentido de adequar a gestão organizacional e de processos por meio 
da implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a 
sustentabilidade ambiental e socioeconômica. 

A licitação sustentável permite a compra de produtos que oferecem mais benefícios para 
o ambiente e a sociedade. Sempre é possível optar por comprar um produto com menor 
impacto negativo e usá-lo de uma maneira que impeça ou minimize a poluição ou a pressão 
exagerada sobre os recursos naturais (OCDE,2012). 

Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerar menos perdas, por serem 
recicláveis ou mais duráveis. Outros porque contêm menos substâncias prejudiciais ou 
tóxicas ou porque o processo de sua geração consome menos energia. Bidermann et all 
(2008) definem produto sustentável como aquele que apresenta o melhor desempenho 
ambiental ao longo de seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de satisfação igual 
ou melhor, se comparado com um produto-padrão. Nesse sentido, todos os impactos e custos 
de um produto durante seu ciclo de vida (produção, distribuição, uso e disposição) precisam 
ser considerados ao se tomar decisões de compras. A oferta economicamente mais vantajosa 
deve ser determinada com base nos custos econômicos e ambientais totais causados pelo 
produto durante toda sua vida (OCDE,2012). 

Um obstáculo para a compra de produtos sustentáveis é a falta de conhecimento do 
comprador para avaliar as características de um produto específico e reconhecer as vantagens 
existentes em relação aos demais. As alternativas mais citadas na literatura são a consulta 
aos selos verdes, a análise do Ciclo de Vida e a certificação de empresas pela norma ISO 
14001 (Souza e Olivero,2010; De Vries et all (2012)). Ecoetiquetas ou selos verdes permitem 
aos consumidores tomar decisões informadas sobre a origem do produto ou serviço, seus 
efeitos e possíveis impactos, facilitando a opção por produtos mais sustentáveis sob o ponto 
de vista ambiental.  

O Brasil tem participado da certificação ambiental de diversas formas, tanto usando selos 
internacionais como lançando os seus próprios selos. A certificação florestal está bem 
avançada no país, identifica o uso responsável dos recursos naturais, atestando que os 
produtos são obtidos de forma ambientalmente correta, socialmente benéfica e 
economicamente viável. Um selo muito respeitado é o Forest Stewardship Council – FSC 
que no Brasil é emitido por meio do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 
-   Imaflora. Outro selo reconhecido por seu alto rigor é o da Associação de Agricultura 
Orgânica (AAO), uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, fundada em 
1989. Em 1996 a entidade lançou no mercado seu selo de garantia, atestando a produção 
orgânica. Atualmente, o selo da AAO é amplamente reconhecido nacionalmente e se busca 
o reconhecimento no âmbito internacional.  
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Há que se destacar também os selos de eficiência energética: o Selo Procel e o Selo 
Conpet. O Selo Procel indica produtos que apresentam melhores níveis de eficiência 
energética, já o Selo Conpet é destinado aos equipamentos domésticos de consumo de gás 
que alcançaram os menores índices de consumo de combustível.  

Moura (2013) indica também o obstáculo da restrição a competitividade e de uma possível 
oferta insuficiente. Segundo a autora, os critérios de sustentabilidade podem ser uma barreira 
de entrada nos processos licitatórios, restringindo a oportunidade de participação uma vez 
que produtos verdes se baseiam em normas inovadoras. 

Desta forma, os compradores necessitam tanto se informar sobre o que está disponível no 
mercado – para que a competição não seja frustrada com uma oferta insuficiente –, como 
sinalizar ao mercado o que pretende adquirir futuramente –, para que o mesmo se planeje e 
possa dar respostas, aumentando a oferta dos produtos que atendem aos critérios – ou, ainda, 
lançar novos produtos com os atributos desejáveis. Esta é uma etapa importante no processo, 
de modo que as especificações técnicas estabelecidas para os produtos não venham a anular 
a competitividade ou discriminar os ofertantes. 

Cader & Barki (2012) analisam a opção de compras públicas sustentáveis efetuadas de 
forma compartilhada de modo a acarretar ganho de escala e reduzir o valor dos produtos. Os 
autores analisaram uma compra compartilhada com a participação do Jardim Botânico - RJ, 
da Fiocruz, do Inpi, do Ministério da Fazenda/Receita Federal, da Inspetoria da Receita 
Federal de Macaé, do Ministério da Educação/UFPE, do Ministério da Agricultura e do 
Ministério do Meio Ambiente.  O JBRJ sozinho compraria a quantidade de 100 mil itens, e, 
com os órgãos participantes, a compra chegou a quase 800 mil, com uma economia de 
aproximadamente 50% na compra, pelo fato de ter sido compartilhada. Desse modo, foi 
possível realizar uma compra ambientalmente correta e economicamente eficiente. 

No que concerne à administração pública, a legislação vigente incentiva as compras 
públicas sustentáveis. Buscar produtos de menor impacto ambiental representa a 
possibilidade de uma contratação mais vantajosa, mesmo que não seja o menor preço 
disponível no mercado quando comparado com produtos similares. O menor impacto 
ambiental é um atributo fundamental para atender ao interesse público da preservação do 
meio ambiente, um dos objetivos maiores da atuação do Estado estabelecido no art. 225 da 
Constituição Federal. 

São produtos que mesmo com um maior custo inicial, são mais vantajosos no longo prazo 
uma vez que reduzem os gastos com danos ambientais, têm maior durabilidade, menor 
consumo de energia, incentivam a produção, abrem novos mercados, geram empregos 
verdes, renda e aumentam a arrecadação tributária. 

No setor público, todas as ações precisam ter respaldo legal. Nesse sentido, o Decreto 
7.746/2012 regulamenta o Artigo 3° da Lei nº 8.666/93, estabelece critérios, práticas e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações 
realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.  O Artigo 5º determina que a 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais 
dependentes podem exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes 
sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de 
sustentabilidade. Além disso, o Artigo 8º estabelece que a comprovação das exigências 
contidas no instrumento convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por 
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instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio definido 
no instrumento convocatório.  

No entanto, a possibilidade de compras sustentáveis não se esgota na aquisição de bens. 
O Artigo. 6º determina que as especificações e demais exigências do projeto básico ou 
executivo para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas, nos 
termos da Lei nº 8.666/93, de modo a proporcionar a economia da manutenção e 
operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio de 
tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

Além do citado decreto, duas instruções normativas (IN) regulamentam a aquisição de 
bens e serviços sustentáveis. A IN nº1 de janeiro de 2010 indica que o instrumento 
convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental de forma a não frustrar a 
competitividade. A IN estabelece ainda que as licitações que utilizem como critério de 
julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço deverão ter estabelecidos no edital 
critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das 
propostas.               

A IN nº 10 de 12 de novembro de 2012 estabelece regras para elaboração dos Planos de 
Gestão de Logística Sustentável - PLS do art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 
2012. O documento define logística sustentável como sendo um processo de coordenação 
do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que 
considera a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado. 

Destarte, os PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades 
definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, 
que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização 
de gastos e processos na Administração Pública. 

Logo, as contratações públicas sustentáveis podem abranger, por exemplo, a aquisição de 
computadores verdes, mobiliário de madeira certificada, papel reciclável, material de 
escritório de plástico reciclável, transporte público movido a energia mais limpa, automóveis 
bicombustíveis, alimentos orgânicos, eletricidade de fontes de energia renováveis, sistemas 
de ar condicionado econômicos, bem como a contratação de edifícios energeticamente 
eficientes. 

Azevedo (2014) identifica outro aspecto importante para a promoção das licitações 
verdes: a mudança de cultura a ser propulsionada pelos tribunais de contas que passa, 
necessariamente, pela fiscalização dos procedimentos licitatórios, no intuito de verificar se 
eles atendem ao objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável. Assim, os tribunais de 
contas devem verificar se o bem a ser adquirido ou a obra a ser realizada contempla tanto os 
custos diretos quanto os indiretos decorrentes de possíveis externalidades sociais e 
ambientais advindas do bem/serviço. 
 

3. As Compras Sustentáveis da Administração Direta (2011-2015) 
 

Como exposto, o presente estudo tem por foco analisar o que tem sido feito em termos de 
compras sustentáveis pela administração pública direta. Nesse sentido, foram coletados 
dados secundários por meio do site Comprasnet e do Painel de Compras do Governo Federal. 
O período selecionado compreende os anos de 2011 a 2015 uma vez que a primeira instrução 
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normativa com orientações claras para a realização de compras sustentáveis foi publicada 
em 2010.  

No período considerado, o Governo Federal realizou 757. 663 processos de compras com 
um valor total de R$ 275.005.316.018,55. Do total de processos, apenas 5.425 englobaram 
itens sustentáveis, um valor total de R$ 223.341.180,51. Em síntese, ao considerar a 
totalidade dos processos de compra dos últimos cinco anos apenas 0,72% podem ser 
considerados como incentivos ao crescimento verde. 

No tocante a administração direta, o período contou com 180.014 processos de compras 
com um valor total de R$ 95.473.515.211,69. Apenas 1.406 processos de compras incluíram 
itens sustentáveis, um valor total de R$ 47.638.769,18. Dessa forma, o período em análise 
teve 0,78% dos processos de compra da administração direta ligados ao consumo 
sustentável. Dos 1.406 processos de compras sustentáveis, 951 se deram na modalidade 
Pregão e 455 sob a forma de Dispensa de Licitação. A Figura 1 ilustra a evolução dos 
processos de compras sustentáveis da administração direta por ano. 
 

 
            Figura 1- Processos de Compras Sustentáveis da Administração Direta. Fonte: Comprasnet 

 

Como exposto, não há um aumento contínuo dos processos de compras sustentáveis. O 
maior registro se deu no ano de 2013 e, desde então, o número de processos decresce ano a 
ano. No entanto, ao se observar o valor destinado a itens sustentáveis por meio desses 
processos fica evidente um maior investimento em consumo sustentável da administração 
direta. 
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              Figura 2 – Valor Total das Compras Sustentáveis da Administração Direta  

             Fonte: Comprasnet 

 

Os 1406 processos de compras incorreram na aquisição de 4.197 itens dos quais 55% são 
materiais de escritório, 16% são materiais de limpeza e 9% são equipamentos de 
refrigeração. Os utensílios de escritório basicamente se resumem a itens com papel reciclado 
com certificação FSC (Conselho de Manejo Florestal), como papel de impressão e envelopes 
além de itens com plástico reciclado como canetas e lapiseiras. Os materiais de limpeza em 
quase totalidade são detergentes e sabões biodegradáveis e, os equipamentos de refrigeração 
são aparelhos de ar condicionado e frigobares com selo Procel.  

Mesmo tendo mais de 70% das compras públicas sustentáveis da administração direta em 
material de consumo, os dados não podem ser considerados positivos numa perspectiva de 
crescimento verde. No período em análise, apenas 0,05% das canetas foram adquiridas por 
meio de licitações verdes com especificação em edital da exigência de plástico reciclado 
enquanto 19% das aquisições de papel se deram de forma sustentável. Os próprios órgãos 
que realizaram as compras sustentáveis têm compras dos mesmos itens de forma não 
sustentável, com poucas exceções.  

Verificou-se que 86% dos processos de compras sustentáveis do período contaram com a 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) e 62% do valor das 
compras foi homologado para ME/EPP. Esse dado é um indicador do incentivo econômico 
que pode gerar uma licitação verde. As ME/EPP representam um grande potencial de 
geração de emprego e renda uma vez que são responsáveis por mais da metade dos empregos 
formais. No entanto, deve se considerar a questão da margem de preferência, aplicável em 
grande parte dos processos de compras analisados em razão do valor e da natureza dos itens. 
 

4. Comentários Finais 
 

As Compras públicas sustentáveis são uma realidade no Brasil. Como apresentado nesse 
trabalho, embora o número de processos de compras sustentáveis ainda seja bem modesto 
em relação ao total de compras do Governo Federal é algo que vem ganhando espaço e conta 
com toda uma legislação que dá sustentação a esse processo.  
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Há ainda uma série de obstáculos como a falta de uma cultura de sustentabilidade e 
mesmo a falta de informação a respeito de produtos que podem ser adquiridos com 
especificações que atendam a prerrogativa do consumo sustentável. É fundamental se 
considerar a geração, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem 
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos no momento da compra e dar 
preferência a produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que 
considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis.  

A análise dos dados das compras da administração direta evidencia que mesmo tendo 
iniciado um processo de licitações verdes, muito ainda pode ser feito. As compras 
sustentáveis em grande maioria se restringem a material de consumo de escritório. São 
poucos editais com critérios de sustentabilidade e logística reversa no que concerne a obras 
e serviços embora o Decreto 7.746/2012 estabeleça esse procedimento.  

Espera-se que essas práticas sem proliferem e que a administração pública dê o exemplo, 
abra mercados, gere empregos verdes e promova efetivamente o desenvolvimento 
sustentável, o que nada mais será do que atender a sua função precípua: o interesse público.  
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Resumo 
O aumento da população nos meios urbanos e a crescente urbanização fez com que o número de 
árvores existentes decaísse gradativamente. Nas últimas décadas, uma maior preocupação com o 
plantio de árvores nos centros urbanos fez com que pesquisas na área fossem aumentadas e 
consequentemente a sensibilização da população para o tema. Os benefícios provindos da 
arborização são inúmeros, podendo ser citadas melhorias: na qualidade do ar e sonora, ecológica, 
estéticas, econômicas e sociais. Todavia, o plantio e manejo das espécies precisam ser planejados 
da melhor forma possível e com o acompanhamento de profissional habilitado. A falta de leis que 
incentivem e regulamentem a arborização urbana é um dos problemas encontrados quanto à 
atuação dos órgãos públicos municipais, já que resolver a problemática estudada, consiste em 
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.  
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Abstract 

Population growth in urban areas and increasing urbanization meant that the number of existing 
trees declined gradually. In the last decades, a greater preoccupation with the planting of trees in 
the urban centers has caused that researches in the area were increased and consequently the 
sensitization of the population to the subject. The benefits of afforestation are numerous, 
improvements can be cited: air quality and sound, ecological, aesthetic, economic and social. 
However, the planting and management of species need to be planned in the best possible way and 
with the accompaniment of qualified professionals. The lack of laws that encourage and regulate 
urban afforestation is one of the problems felt in the performance of municipal public agencies, 
since to solve the problem studied, is to improve the quality of life of its inhabitants. 

 

 

Keywords: sustainability; urban environments; quality of life; afforestation;  

 
 

     1. Introdução 

 

A crescente urbanização fez com que ao decorrer das décadas, os espaços verdes fossem 
diminuídos, na medida que as áreas impermeabilizadas, em contrapartida, fossem 
aumentadas devido ao aumento dos empreendimentos da construção civil. Aconteceu uma 
rápida e desordenada ocupação do solo urbano, o que impactou negativamente na 
qualidade de vida da população. Assim, nos últimos anos, houve uma crescente 
preocupação com a arborização urbana devido aos inúmeros benefícios por ela 
proporcionados.  

A arborização desempenha indispensável função quando se trata de boa qualidade de 
vida da população residente de centros urbanos (SIRVINSKAS, 2001). Portanto, verifica-
se grande bem-estar proporcionado pela arborização de cidades, avenidas, ruas e praças; 
além de inúmeros benefícios como: purificação do ar, sombreamento, melhoramento 
estético do local, minimização dos ruídos gerados no ambiente urbano, etc.  

Todavia, torna-se necessário planejamento quanto as espécies a serem adotadas na 
arborização, como também medidas provindas do poder público municipal que exijam o 
plantio de árvores em passeios públicos, destine áreas para parques e jardins, etc.  

Através de uma revisão bibliográfica realizada em fontes pertinentes, o presente artigo 
busca apresentar os principais benefícios provindos da arborização urbana, cuidados 
quanto a implantação e manutenção das espécies arbóreas e medidas para melhoramento da 
arborização. O artigo busca realizar uma reflexão sobre a temática abordada, a fim de 
proporcionar discussões e considerações importantes sobre o tema.    
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2. Metodologia 
 

Segundo o apresentado por Gil (2002) o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica 
baseia-se em material já elaborado, composto especialmente por livros e artigos científicos. 
O autor indica que a principal vantagem desse tipo de pesquisa está no fato de permitir ao 
pesquisador o acesso a um leque de dados muito maior do que aquele que poderia obter 
caso pesquisasse diretamente. Assim, a metodologia do estudo baseou-se em uma pesquisa 
bibliográfica buscando elencar importantes informações a respeito da arborização urbana. 

 

3. Desenvolvimento 

 

O assunto da arborização urbana reproduz a ligação do ser humano com a natureza, 
sendo encarada como um meio de integrar a construção civil tendo por base uma paisagem 
natural (BONAMETTI, 2003). De acordo com o apresentado por Schuch (2006) a 
arborização tem a função de minimizar as duras linhas do ambiente urbano, auxiliando na 
estética da cidade, proporcionando benefícios como o bem-estar psíquico da população. 
Gomes e Soares (2003) apresentam a arborização urbana como fonte de benefícios, entre 
eles: equilíbrio solo-clima e vegetação, purificação do ar e valorização estética do local.   

Para Santos e Teixeira (2001) um importante benefício da arborização é o efeito da 
redução dos níveis de ruídos provenientes de veículos automotores, equipamentos, 
indústrias e construções. Segundo os autores, usa-se um aglomerado de árvores para 
diminuir o ruído, logo, a eficiência dessa redução depende de vários fatores, como: o nível 
de ruído, a topografia, as características das espécies, a superfície foliar, a frequência do 
som, a posição da vegetação e a estação do ano. Quanto à absorção de gás carbono, 
Muneroli (2009) constata que quanto maior forem às áreas arborizadas, maior será a 
captura desse poluente da atmosfera.   

Ainda nos aspectos referentes às contribuições ecológicas, Paiva (2002) apresenta a 
influência da arborização no sistema hidrológico. Quando a água das chuvas cai na cidade, 
ela se dissipa de várias formas: parte retorna ao ar pela evapotranspiração, perpetuando o 
ciclo da água e fazendo chover; parte se infiltra no solo, indo abastecer os lençóis de águas; 
parte se infiltra superficialmente, umedecendo o solo e parte escorre por sobre a superfície 
do solo e, se intensa, causa erosões, deslizamentos, enchentes e empobrecimento do 
mesmo. 

Os solos da cidade, impermeabilizados devido ao processo de urbanização, têm 
escoamento superficial intenso, pois quase toda a água escorre pelas ruas. Se o sistema de 
drenagem da cidade não funciona adequadamente, ocorrem inundações. Uma cidade bem 
arborizada pode apresentar um melhor ciclo hidrológico, fato que pode ser percebido 
quando são comparadas as condições urbanas e rurais: nota-se que a precipitação é de 5 a 
10% maior no meio urbano, valores também encontrados quando se compara a 
nebulosidade dos dois meios. Em relação à umidade relativa, observa-se uma diminuição 
no meio urbano, que chega a ser 2% menor no inverno e 8% menor no verão (PAIVA, 
2002). 
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Fernandes (2011) apresenta que o plantio de árvores regula a umidade e temperatura do 
ar, influencia no movimento dos ventos e auxilia no controle da erosão do solo e 
assoreamento dos cursos d'água. 

A arborização influi diretamente na relação social dos moradores locais, Telles (2010) a 
apresenta como uma importante forma de identificação local dos cidadãos. Para a autora, 
ela também influencia na construção de peculiaridades de cada rua, bairros e cidades, 
passando a criar laços com os usuários.  

Os benefícios econômicos e sociais trazidos pela arborização referem-se à promoção 
das cidades. Sendo atração turística quando algumas ruas, bairros ou municípios podem ser 
conhecidos pelas árvores que têm plantadas (figura 01). Há também, redução do consumo 
de energia em condicionadores de ar, tanto no verão, pela sombra de árvores, quanto no 
inverno, pela ausência de sombra, no caso de espécies decíduas. Bonametti (2003) aponta 
que a reapreciação de espaços contemporâneos (antes desvalorizados) dos espaços urbanos 
pode ser enaltecida com a remodelação paisagística e vegetação. 

 
Figura 01: Rua Gonçalo de Carvalho, Porto Alegre. Fonte: Lopes, 2012. 

Gomes e Soares (2003) apresentam que existe uma tendência de valorização imobiliária 
em áreas situadas no entorno de parques e jardins públicos, desse modo, nos bairros de alto 
padrão social o verde representa função de embelezamento e valorização do solo urbano. 
Em contrapartida as periferias, onde representaria o lazer a população dos seus arredores.  

A maior parte das cidades brasileiras dispõe de áreas urbanas arborizadas, todavia, 
Bonametti (2003) as caracteriza como pouco organizadas, necessitando de maior atenção 
quanto à escolha das espécies empregadas, especialmente nas vias urbanas. Quanto à 
arborização do sistema viário, o autor ressalva a importância do planejamento quanto às 
espécies escolhidas, área disponível, passeios públicos e diferentes tipos de pavimentação. 

A arborização dos passeios públicos quando não ocorre de modo planejado acaba por 
acarretar prejuízos ao poder público municipal e não desenvolver satisfatoriamente os 
objetivos para que foi implantada (SCHUCH, 2006). A autora apresenta que em 
decorrência disso, ocorrem podas drásticas, danos aos passeios públicos ocasionados pelas 
raízes, danos às canalizações, conflito das copas com redes aéreas, entre outros.  Sirvinskas 
(2000) ressalta a importância do plantio de árvores adequadas ao espaço destinado, pois 
quando a espécie arbórea é mal escolhida, haverá mais transtornos do que benefícios.  

A importância de consultar profissional técnico e especializado na área é de suma 
importância em qualquer projeto urbanístico e paisagístico. Só assim serão quase nulas as 
chances de problemas decorrentes da implantação das espécies.  
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O plantio de árvores quando realizado de modo descontínuo, fazendo uso de poucas 
espécies também acaba acarretando problemas de fauna local. As espécies não são atraídas 
aos ambientes urbanos devido a pouca variedade de alimentação e escassez (BRUN, F.; 
LINK e BRUN, E., 2007). Quanto às vias públicas, praças, áreas verdes e parques, os 
autores recomendam sempre o emprego de pelo menos mais de uma espécie, com o efeito 
das mesmas servirem como corredores ecológicos urbanos para diversas espécies de fauna.  

Muneroli (2009) comenta a importância de a arborização urbana ser planejada por 
profissionais devidamente habilitados que apliquem seus próprios conhecimentos e 
informações advindas dos usuários dos centros urbanos a serem planejados. Envolvendo os 
cidadãos, estimula-se o comprometimento dos mesmos com as alterações a serem 
aplicadas nas cidades no que tange ao plantio de novas árvores e manejo das existentes. 

Torna-se necessário que o plantio de árvores ocorra de maneira constante, não havendo 
grandes “vazios” com ausência de vegetação (conforme a figura da direita (fig. 02)). 
Problemas como a umidade do ar, diversidade da fauna, poluição sonora e do ar e 
problemas térmicos podem ser mitigados se a arborização acontecer de forma correta. 

 
Figura 02: Fotografias de ambientes com diferentes densidades e tipos de arborização urbana. 

Fonte: Muneroli, 2009. 

Para que o plantio de novas espécies arbóreas ocorra de modo satisfatório, é necessário 
que se realize um planejamento prévio, como já comentado. Santos (2011) indica alguns 
procedimentos a serem adotados: 

x Verificação da quantidade e espécies arbóreas existentes. 
x Análise dos espaços disponíveis para plantio de novas mudas. 
x Avaliação das demandas e tecnologias empregadas na manutenção das espécies 

a serem plantadas no local. 
x Avaliação do sistema de manutenção - rotina, programas e respostas às 

solicitações. 
x Análise das prioridades. 
x Avaliação da quantidade e distribuição do trabalho e dos recursos necessários. 
x Análise da satisfação da população. 

Santos (2011) ainda apresenta que em âmbito municipal, as atribuições ambientais 
condizem a ações reativas e corretivas e a ações reguladoras e preventivas, inclusive no 
que diz respeito a compatibilização das áreas verdes com as redes de esgoto, elétrica, 
telefonia, etc. 
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Recomenda-se que árvores de pequeno porte sejam  plantadas em calçadas estreitas, 
com largura menor que 2,00m, até mesmo sob a fiação elétrica (FERNANDES, 2011). Já 
as de médio porte, a autora indica que podem ser implantadas em calçadas mais largas (de 
largura menor que 2,00 m) e sem fiação elétrica. Quanto as árvores de grande porte podem 
ser plantas em praças e quintais grandes, como também canteiros centrais de avenidas. 
Fernandes (2011) ainda apresenta um esquema quanto ao porte das árvores (altura e 
diâmetro das copas) e espaçamento entre as árvores, conforme pode ser visualizado na 
figura 3. 

 
Figura 03: porte das árvores e espaçamento necessário entre as mesmas.  

Fonte: Fernandes, 2011, p. 3. 

Quanto a preservação dos espaços verdes, Sirvinskas (2000) apresenta dois artifícios 
existentes nos grandes centros urbanos: o plano diretor e a lei de parcelamento. No caso de 
não haver espaços verdes suficientes, torna-se necessário que o poder público desaproprie 
área edificadas para a criação de parques ou jardins. Também torna-se essencial que seja 
implantado nos projetos de arruamento, um percentual mínimo de áreas verdes.  

Os municípios poderão disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano defendendo os 
interesses locais apoiados especialmente pelo plano diretor. Através do plano diretor, o 
município passa a ter um instrumento que lhe dá condições para ordenar as funções 
sociais da cidade, visando o bem de toda a sociedade (CABRAL, 2013, p.7). 

Uma iniciativa municipal a fim de minimizar problemas acerca da problemática 
relacionada a arborização é criar programas com o objetivo de plantar novas mudas, como 
também, substituir árvores que já exerceram atribuição social (SIRVINSKAS, 2000). 

 

3. Considerações finais 

 

Arborizar ou rearborizar é uma necessidade para o bem-estar físico e psíquico do ser 
humano, por isso a necessidade de discussão a cerca do tema. Com a pesquisa realizada 
ficou clara a necessidade de se repensar e debater com maior ênfase o assunto abordado, 
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uma vez que os benefícios trazidos pela arborização significam melhorias significativas na 
qualidade de vida da população urbana. 

O acompanhamento de profissionais habilitados e qualificados é indispensável durante 
o processo de escolha das espécies a serem plantadas em cada local específico. Além disso, 
tornou-se evidente a necessidade de diversificar as espécies, a fim de manter o equilíbrio 
ecológico local. 

Outro aspecto importante no que tange a urbanização urbana é a necessidade de ações 
mais efetivas por meio do poder público, que poderia criar leis específicas a cerca do tema; 
como também incidir mais efetivamente em suas fiscalizações. A distribuição de cartilhas 
a respeito da arborização urbana é um ponto interessante pois atinge culturalmente a 
população da cidade, reeducando adultos e educando crianças. 
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Resumo 
O presente artigo é a apresentação de uma metodologia criada para o ateliê de semijoias Cantrelle 
Design em que se elabora passo-a-passo soluções otimizadoras para o processo, desde a captação 
de tendências até à venda, onde se encontra uma harmonia com o meio ambiente em que vivemos 
durante cada etapa do desenvolvimento. Trata-se da descrição da sucessão dos estágios dando 
maior foco para as questões voltadas à sustentabilidade, como foi pensado em modos de diminuir o 
impacto ambiental e também em elaborar um modelo de criação aplicável ao objetivo final: a 
concepção de uma coleção de semijoias. Com base no sistema de produção de moda em ascenção, 
o slow fashion, tem-se como resultado uma metodologia bem estruturada, aplicável em diversos 
setores da moda e ainda com grande enfoque no meio ambiente em que vivemos. 

 

Palavras-chave: Metodologia; Semijoias; Design; Slow fashion; Sustentabilidade. 

 

 

Abstract 

The present article is the presentation of a methodology created to the jewelry atelier Cantrelle 
Design in which is elaborated a step-by-step optimized solutions to the process, from the trend 
collection to the sales, where it is found  harmony with the environment in which we live, during 
each stage of the development.  This is a description of the succession of the stages giving greater 
focus to sustainability issues, as it was thought of ways to reduce the environment impact and also 
elaborate a model of creation applicable to the final purpose: the conception of a jewelry 
collection. Based on the up-and-coming fashion production system, the slow fashion, we have as a 
result a well-structured methodology, applicable in several fashion sectors and still with great 
focus on the environment in which we live. 

 

Keywords: Methodology; Jewelry; Design; Slow fashion; Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

Roupas cada vez mais baratas e produzidas em menor tempo: é assim que reina hoje o 
fast fashion, prática das grandes empresas internacionais de moda, que seduz seus clientes 
por meio de tendências novas a cada mês, levando ao consumo desenfreado na esperança 
de um dia conseguir ter tudo o que a mídia diz ser o ideal para ser feliz. 

Seus principais objetivos são que o consumidor encontre novas peças na loja com mais 
frequência e que o produto visto por ele seja o mais apropriado possível para seus desejos e 
necessidades, levando à uma macrometa: que se compre cada vez mais. 

O fast fashion parece um processo lógico proveniente da melhora tecnológica e do 
aumento do poder aquisitivo, porém ele deixa rastros devastadores no nosso ecossistema, o 
que recentemente tem sido exposto com maior frequência para o público em geral, como 
no documentário “The True Cost” do diretor e roteirista Andrew Morgan.  

Toda essa exposição dos prejuízos causados pelo fast fashion fez despontar aos poucos 
na indústria de moda um novo modelo de produção e consumo: o slow fashion.  

Diferentemente do que se constuma pensar, o slow fashion não é o antagonismo do fast 
fashion, uma vez que seu enfoque é a conscientização dos produtores e consumidores a 
respeito do impacto dos produtos sobre pessoas e ecossistemas. Aqui, se enxerga o 
consumidor e seus hábidos como parte importante da cadeia, dando enfoque na qualidade, 
que, no fim, tem relação com o tempo dedicado ao produto. 

O objetivo principal não é ter apenas materiais sustentáveis, mas mudar todo o processo 
de produção de modo que atenda as necessidades socio-ambientais de hoje. Como disse 
Alison Gwilt, coautora de  Shaping Sustainable Fashion (2011)  

Se os estilistas não entendem quais são as estratégias de design para a 
sustentabilidade, como aplicá-las, nem quais as possibilidades por elas 
oferecidas, é pouco provável que mudem seu processo de criação. O estilista tem 
que ver a estratégia de sustentabilidade como uma oportunidade de inovação. 

Considerando tudo o que o slow fashion propõe e defende, criou-se uma metodologia de 
design de acessórios para o ateliê de semijoias Cantrelle Design com o objetivo de otimizar 
a produção sem deixar de lado as causas sustentáveis. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Para desenvolver a metodologia de criação e produção de design de joias para o ateliê, 
utilizou-se de Treptow (2013) e Salcedo (2014), além de tomar como base o Guia de 
Orientação para o Desenvolvimento de Projetos (GODP) de Merino (2014). 

A metodologia criada possui seis etapas principais. Em suma, o processo é dividido em 
planejamento, geração de alternativas, avaliação e detalhamento, produção, precificação e 
venda e assistência pós-venda. 
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2.1 Planejamento 
 

Nesta primeira fase, faz-se a pesquisa de tendências, tanto de moda e comportamento, 
quanto de materiais e tecnologias que estão despontando no mercado para a escolha do 
tema que será abordado na coleção. Além de se preocupar com o público alvo que irá 
consumir o produto final, aqui se faz a pesquisa pensando-se na área de acessórios. No 
caso da Cantrelle Design, utiliza-se como material principal de seus produtos o latão, um 
metal que, de acordo com Ashby e Johnson (2012) é uma liga de zinco com cobre, de 
durabilidade alta, baixo custo, brilho bonito e fácil de trabalhar. Adiciona-se aqui materiais 
alternativos que podem compor a coleção, como couro sintético, camurça em fio e pedras 
sintéticas ou cristais. 

A utilização do latão veio de uma pesquisa de mercado, do público alvo e dos impactos 
socioambientais. O latão é um metal abundante na natureza, sendo que sua matéria prima 
(zinco e cobre) é de fácil acesso e, devido ao preço, não se vê casos de exploração de mão 
de obra na sua extração. É facilmente reciclável, podendo até mesmo ser comprado já 
processado (fios, chapas, formas variadas, etc) e o fator decisivo que levou à escolha foi 
que ele é mais durável que bijuterias e, quando bem cuidado, podem durar a vida toda, o 
que não leva ao descarte do produto por desgaste e podendo ser concertado em caso de 
danos. 

No caso dos materiais alternativos, tem-se o couro sintético, por não ser de origem 
animal e financeiramente mais acessível, a camurça, também acessível e, no caso de 
acessórios, é também durável (por não haver atrito, contato com água, etc) e as pedras e 
cristais, que exigem maior detalhamento sobre o assunto. 

Os cristais são produzidos com vidro de cristal, produzindo um brilho semelhante ao 
diamante, tão atrativo quanto as pedras naturais. Por não serem retirados da natureza por 
meio da extração, não impactam tanto o meio ambiente quanto uma pedra natural – que há 
muitos casos de escravidão e ilegalidade desde a extração até o usuário final. Os cristais 
são de qualidade superior ao strass, usualmente utilizados na bijuteria e feitos com uma 
película semelhante ao espelho com brilho e qualidade de baixa durabilidade, o que não é 
ideal quando se quer produzir uma peça mais resistente. 

As pedras sintéticas são produzidas em laboratório, à partir de gemas naturais 
pulverizadas, ocorrendo aqui um processo de reciclagem. Devido à sua matéria prima de 
origem, muitas das gemas sintéticas se assemelham muito às características das gemas 
naturais, sendo difícil diferenciá-las, por vezes somente com ajuda de um especialista. 

Após definir a tendência que se vai utilizar e, como consequência, os materiais e 
processos, cria-se um painel semântico com imagens que representem o que se quer passar 
para o público por meio da nova coleção com o intuito de usá-las de inspiração para a 
próxima etapa do processo. 
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2.2. Geração de alternativas 
 
As gerações de alternativas ocorrem por meio de um brainstorming* feito pela equipe 

de criação baseando-se no painel visual que se fez. A criação ocorre livremente, sem 
julgamento ou definições de quantas peças ou quais modelos se quer. 

Segue à seguir algumas ideias geradas do processo de criação da coleção 
MASQUERATA desenvolvida pelo ateliê Cantrelle Design para o inverno de 2016. 

 
Figura 1. Sketches da coleção MASQUERATA. Fonte: própria. 

 

 

 

 

 

 

*brainstorming -  técnica de discussão em grupo que se vale da contribuição 
espontânea de ideias por parte de todos os participantes, no intuito de resolver algum 
problema ou de conceber um trabalho criativo. 
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Figura 2: Sketches da coleção MASQUERATA.  Fonte: própria. 

 

 
Figura 3: Sketches da coleção MASQUERATA. Fonte: própria. 
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2.3. Avaliação e detalhamento 
 
A próxima etapa é a escolha das peças que serão produzidas levando em consideração 

aqui alguns fatores: a faixa de preço para a coleção – se vai ser uma coleção conceito ou 
uma coleção comercial -, quantos modelos se quer de cada tipo de peça (colares, anéis, 
brincos, etc) e quantas peças se quer no total – geralmente entre 10 a 15 por coleção, 
podendo-se criar mais modelos posteriormente ao lançamento oficial. 

Todos esses fatores são de suma importância levando em consideração quem a empresa 
quer atingir e qual o objetivo do lançamento da coleção – se é para divulgação ou para 
venda em quantidade. 

Nessa etapa também se faz todo o detalhamento técnico da peça, desenhando ela mais 
realista do que apenas um mero sketch e definindo suas dimensões, qual a grossura da 
chapa a ser utilizada, qual material, qual o banho que se dará para o efeito desejado – ou se 
será bruta -, e o que mais for necessário para ser definido com o objetivo de a peça ser 
tanto visualmente agradável quanto durável. As figuras 4 e 5 ilustram esta etapa do 
processo projetual. 

 
Figura 4: rendering das peças da coleção MASQUERATA. Fonte: própria. 
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Figura 5: rendering das peças da coleção MASQUERATA. Fonte: própria. 

 

2.4. Produção 
 

O processo de produção é executado pela técnica da joalheria artesanal, sem uso de 
máquinas industriais e totalmente manual. 

Quanto a questão ecológica, os únicos produtos químicos utilizados são o fluxo em 
pasta, aplicado para uma melhor aderência da solda na peça e o Solux, uma substância 
menos nociva que substitui o uso do ácido sulfúrico, utilizado para a limpeza das peças 
após o processo de solda. Tanto um quanto o outro são substitutos de produtos danosos à 
saúde e ao meio ambiente e ambos não são despejados diretamente na natureza, uma vez 
que o Solux é reutilizável e o fluxo é usado em pouquíssima quantidade, derretendo o 
grosso e evaporando um pouco no contato com o fogo. 

Mesmo com certa rigidez no processo de produção, procura-se utilizar cada pedaço de 
latão, evitando desperdiçar o mínimo possível, calculando a área de corte e guardando os 
restos para serem reutilizados posteriormente. As figuras 6 e 7 ilustram etapas do processo 
de fabricação das joias.  
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Figura 6: processo de produção de uma peça. Fonte: Própria. 

 

 
Figura 7: processo de produção de uma peça. Fonte: Própria. 

 

2.5. Precificação e Venda 
 

O preço é um fator muito importante, pois tem de se adaptar à renda do seu público 
alvo e ainda lhe prover o retorno necessário para manter seu negócio. Essa etapa não 
possui interferência no meio ambiente, por isso não será prolongada. 

Já a venda pode ser discutida mais a fundo, destacando alguns pontos importantes a 
serem levados em conta. 
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O primeiro ponto a ser discutido é a embalagem, um grande problema na visão 
ambientalista, uma vez que buscando um custo mais baixo, as empresas em geral procuram 
utilizar embalagens descartáveis de papel ou papelão. A Cantrelle recentemente adotou 
uma embalagem de plástico duro para ela ser reutilizada para trasportar outras coisas 
dentro e não estragar facilmente. 

Também tem-se que levar em conta o ponto de venda (online, físico, consultoria em 
casa, etc) e sua emissão de gases com transporte e lixo. No caso da Cantrelle, faz-se venda 
online e terceiriza-se os serviços de venda para haver aproveitamento dos pontos já 
existentes e podendo atingir um público maior. 

E o último ponto a se considerar é a publicidade do produto. Hoje o marketing online já 
tem sua força, mas muito ainda se utiliza de meios offline, como panfletos, cartazes e 
outdoor, causando ainda mais lixo nas ruas. Para evitar isso, a Cantrelle trabalha apenas 
com marketing online, pois além de ser mais barato e menos danoso ao meio ambiente, ele 
também é o meio mais propício de atingir o público desejado. 

 

2.6. Assistência pós-venda 
 

O último tópico da metodologia é um dos tópicos mais importantes no fator 
ambientalismo, se não o mais importante a longo prazo.  

É nessa etapa que se tomam medidas para precaver o descarte das peças de modo 
incorreto, havendo o serviço de reparos em caso de danos, cobrando-se apenas o valor da 
mão-de-obra. 

Também se oferece um certificado de garantia de seis meses e um pequeno infográfico 
explicando do que o produto é feito e quais são as indicações para se prolongar a vida útil 
da peça. A figura 8 ilustra o certificado de garantia de compra Cantrelle Design. 

 
Figura 8: certificado de garantia Cantrelle Design. Fonte: própria. 
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Solicita-se também que em caso de danos permanentes, que a peça seja enviada de 
volta para o ateliê, sem custo algum para o consumidor, com a intenção de reutilizar as 
peças. 

 

3. Conclusão 
 

Por meio desta metodologia, pretende-se mostrar que a prática do slow fashion é 
passível de aplicação em qualquer sistema de produção, não só reduzindo os custos, mas 
também otimizando o processo de desenvolvimento de uma coleção de semijoias 
reduzindo os danos ao planeta em que vivemos. 

Para tal, basta estudar métodos e ferramentas melhor aplicáveis e que cumpram o seu 
objetivo, porém sempre em mente que antes de sermos produtores e consumidores, somos 
habitantes de um planeta intransferível e frágil perante a atividade humana.  

Por isso, é nosso dever como criaturas detentoras de conhecimento e habilidade 
suficientes para não só progredir, mas progredir colaborativamente com nosso ecossistema, 
buscar meios que sejam não só eficientes para nosso sistema de produção e consumo, mas 
também para um futuro mais otimista e sustentável. 
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Resumo 

Dentre várias diretrizes da sustentabilidade está a utilização de energias renováveis e limpas, ou seja, 
que não deixam resíduos e que sejam economicamente viáveis. Neste cenário está a captação de 
energia solar que é uma forma de obtenção de energia limpa. Neste artigo foi realizada a análise de 
implantação de um sistema de aquecimento de água através da energia solar, em um conjunto 
residencial. Para isso foram contabilizados os gastos da instalação do sistema e a estimativa dos 
custos de manutenção e utilização de outros sistemas de aquecimento. Após a análise foi observado 
que quando havia a substituição do sistema elétrico pelo solar houve uma redução de custos. E em 
24 meses havia o retorno do investimento gasto na instalação do sistema solar. A partir destes 
resultados é possível determinar que a escolha de um sistema de aquecimento solar é capaz de trazer 
uma economia a médio e longo prazo.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Energia limpa; Energia solar 

 

Abstract 

Among several sustainability guidelines is the use of clean and renewable energies, that is, they do 
not leave residues and are economically viable. In this scenario is the capture of solar energy which 
is a way of obtaining clean energy. In this article the analysis of the implantation of a water heating 
system through solar energy was carried out in a residential complex.  
For this, the costs of installing the system and estimating the costs of maintenance and use of other 
heating systems were accounted for. After the analysis it was observed that when there was the 
replacement of the electric system by the solar, there was a reduction of costs.  
And in 24 months there was the return on investment spent on installing the solar system. From these 
results it is possible to determine that the choice of a solar heating system is capable of bringing 
savings in the medium and long term. 

Em inglês, na mesma formatação e tamanho do resumo, e em itálico.  

 

Keywords: Sustainability; Clean energy; Solar energy  
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1. Introdução 
 

A utilização da iluminação natural e do calor para aquecimento de ambientes é chamado 
de aquecimento solar passivo, ele consiste na absorção da radiação solar nas edificações, 
diminuindo as necessidades de iluminação e aquecimento. Acredita-se que com tecnologias 
construtivas aprimoradas e equipamentos adequados, pode-se ter um melhor aproveitamento 
da radiação solar (MONTENEGRO, 2016).  

Para a captação de energia faz-se o uso de coletores ou concentradores solares. Os 
coletores solares são mais usados em aplicações residenciais e comerciais (hotéis, 
restaurantes, clubes, hospitais etc.) para o aquecimento de água (higiene pessoal e lavagem 
de utensílios e ambientes). Os concentradores solares servem para aplicações que precisam 
de temperaturas mais elevadas, como na agricultura e siderúrgicas (MONTENEGRO, 2016).  

Todavia apenas 50% da potência da energia solar chega à superfície da terra, o restante é 
retido por impurezas e lixo espacial no caminho até a terra deixando assim o valor da 
constante solar de 1 kW/m² em algumas poucas regiões terrestres. Nas demais regiões em 
dias claros e sem nuvens esta constante é de 0,7 kW/m2 (PEREIRA et al, 2006). 

É possível obter uma estimativa da radiação solar incidente no Brasil resultante da 
interpolação e extrapolação de dados obtidos em estações solarimétricas distribuídas em 
vários pontos do território nacional no atlas Solarimétrico do Brasil, todavia, frente ao 
número relativamente reduzido de estações experimentais e às variações climáticas locais e 
regionais, suas previsões são resultantes da observação imagens de satélites (CRESESB, 
2016).  

Uma grande dificuldade para implantação de placas coletoras de energia solar é o custo 
de aquisição dos equipamentos, particularmente para residências de baixa renda. Todavia 
existe uma grande intenção da redução dos custos, em função da escala de produção, dos 
avanços tecnológicos, do aumento da concorrência e dos incentivos governamentais para 
favorecimento da aquisição destes equipamentos (MONTENEGRO, 2016). 

A divulgação dos benefícios do uso da energia solar, a mídia positiva a cerca de sua 
implantação; a isenção de impostos que o setor obteve; financiamentos, como o da Caixa 
Econômica Federal aos interessados em implantar o sistema; e a necessidade de reduzir os 
gastos com energia elétrica durante as épocas de baixo índice de pluviosidade são 
motivadores intrínseco para utilização de placas para geração de energia solar (MARTINS, 
2012).  

A Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Conservação e Uso Racional de Energia e a promoção da eficiência nas edificações 
construídas no País têm sido uma das grandes encorajadoras de investidores no setor, 
fazendo com que a implantação destes seja algo almejado desde a construção dos imóveis 
(MONTENEGRO, 2016). 

A energia solar é uma importante alternativa para áreas afastadas e ainda não eletrificadas, 
isto porque o índice de incidência solar é alto em grande parte do território brasileiro. Possui 
características positivas para o sistema ambiental, este fenômeno ocorre porque o sol irradia 
na Terra um potencial energético muito alto e superior a qualquer outro sistema de energia, 
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sendo fonte básica e indispensável para as formas de vida conhecidas, especialmente os seres 
humanos. 

Para tanto, essa energia precisa ser captada, armazenada e utilizada com a melhor 
eficiência possível, todavia é priori que haja desenvolvimento tecnológico, incentivo para as 
pesquisas científicas, a capacitação de laboratórios e ampliação de técnicas que favoreçam 
o menor custo na construção de equipamentos que permitam o processo.  

O Brasil é favorecido em relação à radiação solar, embora a participação do sol na matriz 
energética nacional seja bem reduzida, o mais utilizado é o de aquecimento de água 
(PEREIRA et al, 2006).  

Conforme ANEEL (2016), no Brasil, o aquecimento de água em residências contribui 
com 1/4 do consumo de energia elétrica e o aquecimento solar sobressai como uma das 
alternativas para redução da demanda em horários de “pico energético”, apresentando o seu 
potencial na mudança da energia elétrica para o aquecimento de água. Atualmente o território 
brasileiro conta com uma área instalada de 2 milhões m² de coletores solares, este mercado 
se expande grandemente porque mais ou menos 200 mil m² de coletores solares são 
instalados por ano, é preciso que hajam maiores estudos para redução do custo desta 
implantação e com isso existam incentivos para que mais pessoas comecem a aderir esta 
nova fonte de energia. 

Almejando contribuir para pesquisas envolvendo sistemas de geração de energia limpa, 
esse artigo pretende discutir a alternativa de implantação de coletores de energia solar, 
observando seus custos e etapas de implantação. Para isso, são apresentadas as formas para 
a captação de energia solar a fim de utilizar este conhecimento na elaboração de um 
comparativo do custo benefício (financeiro e de consumo energético) da implantação da 
mesma. Além disso, foi elaborada uma análise de retorno de investimento (Payback) do 
sistema de aquecimento solar em relação ao Gás Liquefeito do Petróleo (GLP), gás natural, 
diesel e energia elétrica. 

2. Revisão 
A energia solar que incide diariamente sobre a Terra é superior a dez mil vezes a demanda 

de energia atual da humanidade, entretanto sua captação ainda é um grande desafio, pois sua 
baixa densidade de potência e sua variação geográfica e temporal dificultam o seu 
aproveitamento. O potencial de utilização da energia solar depende diretamente pela forma 
que a sociedade é capaz de modificar e adequar as necessidades de energia para seu conforto 
e produção econômica (LORA; TEIXEIRA, 2001).  

Para isso tem havido esforços para aumentar a difusão da geração fotovoltaica 
considerando aspectos como a ocupação de diversas áreas e a rede de eletricidade existente. 
Quando esta região é densamente povoada e possuí uma infraestrutura adequada aumentam 
as possibilidades de integração do sistema fotovoltaico (que é geralmente de pequeno porte 
e atende pequenas demandas) à rede elétrica existente, esta integração é conhecida como 
“geração distribuída” (LAMBERTS, 2002). 

Nesta modalidade a energia gerada é consumida no local, não havendo a necessidade de 
elaboração de sistemas de transmissão de energia, bem como é possível reduzir ou eliminar 
o uso de baterias para a armazenagem de eletricidade. Esta ferramenta é interessante, pois 
possibilita o emprego da energia solar com custos reduzidos e redução dos impactos 
ambientais provocados durante a construção e funcionamento de grandes usinas de geração 
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de energia. Em alguns países desenvolvidos como os EUA, Espanha, Alemanha, Japão e 
Suécia, já há políticas de incentivos regulatórios e tarifários para acelerar a utilização de 
sistemas fotovoltaicos como sistemas de geração distribuída. Em locais isolados, com baixa 
densidade demográfica, os sistemas fotovoltaicos representam uma solução adequada para 
atender pequenas demandas de energia. Geralmente são estes os nichos privilegiados de 
disseminação da tecnologia fotovoltaica (JANNUZZI, 1997).  

Em regiões do Brasil mais isoladas como áreas rurais ou regiões no Norte do país, como 
o interior do Amazonas, Pará ou áreas rurais de Minas Gerais e Bahia, têm sido instalado 
diversos destes sistemas para fornecimento de energia para escolas rurais, postos de saúde e 
sistemas de telecomunicação. Além da conversão fotovoltaica, existem ainda as 
possibilidades de utilização de energia solar com finalidades térmicas, seja para a produção 
de calor. Pois a radiação solar pode ser empregada para produzir calor a alta temperatura que 
pode ser utilizado para produção de vapor e geração de eletricidade (LAMBERTS, 2002).  

Este processo é conhecido como conversão termo-solar, esta tecnologia precisa de áreas 
com grande insolação para que possa concentrar a radiação para produzir calor ou 
eletricidade. O nosso país representa um grande potencial. Por exemplo, cerca de apenas 1% 
da energia que incide na superfície dos desertos existentes poderiam suprir o consumo atual 
de eletricidade do mundo. Entretanto tais operações não têm sido extensivamente utilizadas, 
pois existem diversas barreiras econômicas e políticas envolvidas (AZUAGA, 2000).  

A capacidade instalada de usinas termo-solares no mundo é de cerca de 400 MW, 
produzindo cerca de 1 TWh/ano. É uma tecnologia apropriada para regiões com grande 
insolação e necessidade de produção remota de eletricidade. Os Sistemas de aquecimento e 
pré-aquecimento de fluídos tem experimentado um enorme avanço em anos recentes com 
novos materiais e projetos que vem reduzindo os custos desses equipamentos para o 
consumidor final. No Brasil foram desenvolvidos sistemas que começam a se tornar 
competitivos com os tradicionais chuveiros elétricos devido a restrições de fornecimento de 
eletricidade no ano de 2001 (JANNUZZI, 2013). 

Em regiões do Brasil mais isoladas como áreas rurais ou regiões no Norte do país, como 
o interior do Amazonas, Pará ou áreas rurais de Minas Gerais e Bahia, têm sido instalado 
diversos destes sistemas para fornecimento de energia para escolas rurais, postos de saúde e 
sistemas de telecomunicação. Além da conversão fotovoltaica, existem ainda as 
possibilidades de utilização de energia solar com finalidades térmicas, seja para a produção 
de calor. Pois a radiação solar pode ser empregada para produzir calor a alta temperatura que 
pode ser utilizado para produção de vapor e geração de eletricidade (LAMBERTS, 2002).  

Este processo é conhecido como conversão termo-solar, esta tecnologia precisa de áreas 
com grande insolação para que possa concentrar a radiação para produzir calor ou 
eletricidade. O nosso país representa um grande potencial. Por exemplo, cerca de apenas 1% 
da energia que incide na superfície dos desertos existentes poderiam suprir o consumo atual 
de eletricidade do mundo. Entretanto tais operações não têm sido extensivamente utilizadas, 
pois existem diversas barreiras econômicas e políticas envolvidas (AZUAGA, 2000). 

Por mais que já fosse conhecida a redução dos custos que o setor elétrico teria na 
utilização de sistemas de aquecedores solares de água que são comprovadamente menores 
que os custos de se produzir eletricidade, foi somente com a grave crise de produção e 
fornecimento de energia que essa tecnologia pudesse merecer destaque e incentivos. As 
enormes possibilidades de exploração da energia solar para o melhoramento do conforto 
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térmico do ambiente construído irá depender fortemente de uma revisão de conceitos de 
práticas de construção e urbanização das cidades (MARTINS, 2012).  

Entretanto ainda existem grandes desafios tecnológicos nesta área, como um maior 
aproveitamento da energia solar implica em planejamento de uma transição energética 
favorecendo os usos e aplicações para as quais ela é mais adequada. As possibilidades são 
quase infinitas quando nos preparamos para um futuro com menos consumo energético 
(PEREIRA, 2006). 

Acaptação de energia solar e a converção em energia elétrica é através do  método de 
captação  do sistema fotovoltaico, que é um conjunto de equipamentos reunidos cuja 
finalidade é transformar a energia solar em energia elétrica, disponibilizando-a para 
utilização em cargas contínuas ou alternadas, seja em períodos que haja incidência solar ou 
não. Para a montagem e implantação de um sistema fotovoltaico é necessário a interligação 
e ajustes de alguns equipamentos, os principais equipamentos de um sistema de captação de 
energia solar são: painel solar, bateria, um sistema de regulagem, supervisão e controle, além 
dos condicionadores de energia que são os inversores e conversores. Além disso, utiliza-se 
um sistema de aquisição e monitoração dos dados. De forma geral os painéis solares 
absorvem a energia solar e a converte em energia elétrica através do efeito fotovoltaico 
(JANUZZI, 2001). Utilizando este princípio foram criados diferentes transmissores mas de 
forma geral os transmissores fotovoltaicos podem ser autônomos ou ligados a uma rede 
elétrica. Nos sistemas fotovoltaicos autônomos ou sistemas isolados são normalmente 
utilizados em lugares onde não há redes elétricas convencionais. Atualmente estes sistemas 
autônomos têm sido implantados na iluminação pública, na sinalização de estradas, sistemas 
de telecomunicações e até no carregamento de baterias de veículos elétricos, e em sistemas 
espaciais (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Geralmente estes sistemas autônomos são compostos por módulo fotovoltaico, 
controlador de carga, bateria e caso haja a necessidade um inversor de carga. O módulo 
fotovoltaico ou painel ou placa fotovoltaica é um conjunto de células agrupadas montadas 
sobre uma estrutura rígida e conectadas eletricamente. O controlador de carga, utilizado para 
prolongar a vida útil da bateria, regula a carga advinda da placa fotovoltaica, protegendo a 
bateria de sobrecargas ou descargas excessivas. A bateria, por sua vez, é responsável por 
manter o fornecimento constante de energia nos períodos de maior ou menor insolação. 

Outra importante utilidade para a captação de energia solar são os sistemas atuais de 
aquecimento de água que operam com um sistema termossifão. Segundo Treis, 1991, este 
sistema tem sido indicado para ser utilizado no Brasil pela conveniência ao clima e por sua 
simplicidade, fenômeno de termossifão ocorre pela diferença de massa específica da água 
que passa no coletor (temperatura maior) e a contida no reservatório (temperatura menor), 
demonstrado na Figura 1. Uma das limitações que este tipo de sistema possui é a sua grande 
dependência do clima, pois em dias com pouca intensidade de radiação solar tornam-se 
pouco eficientes (FRANCO, 2002). 
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Figura 1: Sistema por circulação natural ou termossifão. Fonte: JELLY FISH (2016). 

Quando não há condições e inclinação suficiente para utilização do termossifão é incluído 
no sistema uma bomba, formando o sistema por circulação forçada.  

A troca de calor por radiação nas placas solares é um parâmetro importante para a análise 
do balanço de energia. Para isso, propriedades como a absortividade e a emissividade são 
relevantes, principalmente na escolha do material que fornece uma medida da eficiência na 
qual uma superfície emite energia em relação ao corpo negro. Já a absortividade (α) pode 
ser definida como a energia que é absorvida pela superfície. A radiação solar é a principal 
fonte a ser considerada para a análise da troca de calor no coletor. O Sol emite 
aproximadamente como um corpo negro a 5800K. Estimativas afirmam que do fluxo 
energético total enviado pelo Sol à Terra, 35% seja refletido de volta ao espaço, 18% seja 
absorvido pela atmosfera e 47% atinja o solo (SANTOS, 2016).  

Considerando-se somente a parcela que atinge a superfície terrestre, anualmente, um 
valor total de 1,5x1018 kWh de energia solar. Uma constante que se faz necessária a sua 
definição é a constante solar, Sc, esta pode ser definida como sendo o fluxo de energia solar 
que incide sobre uma superfície com orientação normal aos raios solares no limite externo 
da atmosfera terrestre. O valor Sc é de 1353 W/m², o fluxo de calor por radiação que chega 
a superfície da Terra, em média, 600W/m² (SANTOS, 2016). 

3. Procedimentos metodológicos 
Essa pesquisa foi feita com as seguintes etapas: foram contabilizados os custos da 

instalação de painéis solares realizada por uma empresa no município de Niterói no Estado 
do Rio de Janeiro, neste projeto a água aquecida será somente utilizada nos chuveiro, e 
lavatórios dos banheiros. Após isso, também foram estimados os custos da utilização de 
outros sistemas de aquecimento de água, para em seguida ser feita a comparação de custos 
e payback. 

 Para esse estudo foi utilizado como modelo as casas em construção em um condomínio 
no bairro de São Francisco, Niterói, Rio de Janeiro. 
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Na realização dessa pesquisa foi avaliado o benefício econômico da implantação de um 
sistema de aquecimento solar em um conjunto de residencial, para realização dos cálculos 
foi levado em consideração os custos individuais, ou seja, o custo para cada casa. 

Um dos impasses deste tipo de tecnologia de captação de energia é o custo inicial para a 
implantação do sistema, logo o primeiro passo da análise foi determinar os custos para a 
instalação do sistema. O sistema instalado neste estudo é o de aquecimento de água 
circulante nas placas solares e então é armazenado em um recipiente termicamente isolado 
(boiler), onde permanece até sua utilização, acoplado a este sistema pode haver ou não uma 
bomba, mas nesse caso há uma bomba pressurizadora do sistema. E os painéis solares 
utilizados, foram colocados estrategicamente no ponto onde há maior incidência de luz solar.  

O custo total da implantação do sistema foi de R$ 15.000,00. Para um orçamento de R$ 
570.430,00 das casas estudadas do condomínio,, o custo de implantação do sistema em uma 
casa nova representa apenas 2,63% do orçamento da obra, mas apresenta em contrapartida 
uma valorização muito alta na comercialização do imóvel, utilizando no marketing o 
benefício da sustentabilidade e economia financeira. 

No barrilete foi feita a distribuição geral do sistema de água fria e quente (aquecidas com 
sistema solar) para os devidos pavimentos. O esquema de barrilete utilizado na obra, é 
diferenciado do padrão de obras civis sem sistema de aquecimento solar. Importante lembrar 
que o esquema de barrilete integra o sistema de boiler como etapa obrigatória. 

Para analisar os custos foi feito o dimensionamento do sistema, para isso foram utilizados 
os parâmetros descritos no Quadro 1 em que é levado em consideração o número de 
banheiros na casa, litros gastos em média por banho, horas de uso por dia dentre outros 
parâmetros.  

Utilização Unidades 

Número de banheiros 6 Unidades 

Ocupação da casa 100 % 

Litros por banho 90 litros 

Banhos por dia 2 Frequencia 

Horas de uso por dia 2 horas 

Temperature minima do ar 18 °C 

Temperature da entrada da agua 22 °C 

Temperatura da água do boiler 56 °C 

Capacidade necessária de água quente 18.360  
Quadro 1: Parâmetros utilizados para o dimensionamento do sistema. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4. Aplicação e resultados 
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Como discutido anteriormente o sucesso da implantação dos sistemas de aquecimento 
solar está no correto dimensionamento do sistema para que este possa ser capaz de suprir as 
necessidades de consumo. Além do dimensionamento do sistema foi calculada a quantidade 
de energia que seria gasta com a utilização de outros sistemas ou fontes energéticas, 
considerando os mesmos parametros do Quadro 1. O quadro 2 apresenta as tarifas referents 
aos diferentes tipos de energia. Afim de cálculos foi levado em consideração às fontes de 
energia GLP, Gás Natural, Diesel e Energia elétrica.  

Fontes de energia Tarifas 

GLP (propano) 5,40 R$/Kg 

Gás natural 4,61 R$/m³ 

Diesel 2,70 R$/litro 

Eletricidade 0,74 R$/KWH 
Quadro 2: Custo energético de outras fontes. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com objetivo de elaborar uma comparação entre a eficiência de cada tipo de fonte 
energética, foi utilizado um valor hipotético de R$1.500,00. Onde esse valor foi convertido 
em energia térmica gerada com a quantidade de GLP, Gás Natural, Diesel e eletricidade que 
pode ser comprada com este valor. Isso pode ser observado no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Total de energia consumida para o aquecimento de água. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Pela diferença existente entre a liberação de energia das diferentes fontes energéticas, há 
uma diferença entre o total de energia consumida, o Diesel é a fonte enérgica que mais libera 
energia para o aquecimento. Após verificar a liberação de energia, foi verificado o custo 
mensal na manutenção deste consumo, para isso foram utilizados os valores das tarifas 
contidas no Quadro 2. 

Utilizando os parâmetros do Quadro 1 e os valores das tarifas do Quadro 2 foi feita a 
estimative de quanto custaria a manutenção de aquecimento de água utilizando diferentes 
fontes de energia. Esses valores podem ser conferidos no Gráfico 2. O Gráfico 2 apresenta 
o custo mensal das diferentes fontes de energia, a energia solar é a que apresenta o menor 
custo mensal (R$ 335,00) em comparação com as outras fontes energéticas, a eletricidade 
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(R$ 961,00) é a que apresentou o maior custo mensal, seguida do gás natural (R$ 831,00) e 
o GLP (R$ 749,00).  

 

 

 
Gráfico 2: Custo mensal das diferentes fontes de energia 

 
Gráfico 3: Custo annual das diferentes fontes de energia 

Como pode ser visto no Gráfico 3, a energia elétrica é a que apresenta o maior custo anual 
(R$ 11.520,00) em comparação com as outras fontes energéticas, o solar (R$ 4.020,00) é o 
que apresentou o menor custo anual, seguido do Diesel (R$ 5.748,00) e o GLP (R$ 8.988,00). 
Depois de somados os custos mensal e anual foi calculado a economia que existe em adotar 
o equipamento solar em comparação com as outras formas de aquecimento. 
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5. Considerações Finais 
 

Conclui-se que a maior economia mensal e anual será na substituição da energia elétrica 
pelo sistema solar, o menor retorno financeiro é a substituição do sistema de diesel pelo 
solar. Além disso, também foi estimada a porcentagem de economia adquirida em cada 
modelo, como pode ser visto no Gráfico 4. As porcentagens de economia da substituição da 
eletricidade e gás natural são as mais altas. 

 
Gráfico 4: Porcentagem de encomia com uso de energia solar. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os custos da implantação do sistema solar é basicamente o custo da instalação já que a 
fonte de energia é gratuita, a Luz do sol, diferente dos outros sistemas que necessitam de 
outras fontes não renováveis de energia. Os custos com a sua manutenção são mínimos, em 
média R$ 270,00 por ano. Logo é um sistema que possui um retorno financeiro. Para calcular 
o retorno financeiro trazido pelo sistema foi considerado o custo para a implantação de R$ 
15.00,00, logo foi calculado os gastos obtidos pelas outras fontes energéticas, em que 
momento o somatório dos gastos do sistema chegou a R$ 15.000,00. O tempo de retorno do 
financiamento (Payback) está descriminado na quadro 3. 

 

Tipo de sistema e forma de energia Tempo de retorno (meses) 

GLP 36 

Gás Natural 30 

Eletricidade 24 

Diesel 104 
Quadro 3: Tempo de retorno do investimento inicial em meses. Fonte: elaborado pelos autores. 

Como foi observado na Quadro 3, a substituição do sistema elétrico para o Sistema Solar 
apresenta uma grande vantagem econômica e ambiental, pois o sistema retorno o custo 
investido em 24 meses, ou seja, dois anos. No caso da substituição de sistemas de Gás 
Natural este tempo sobe para 30 meses (2 anos e meio). 
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Com os resultados obtidos neste estudo foi possível observar que a implantação do 
sistema de aquecimento solar apresenta várias vantagens quando comparado com outros 
sistemas como o sistema de aquecimento de gás, GLP, elétrico ou a diesel. Uma das 
limitações que o sistema solar possui é seu alto custo de instalação, entretanto neste trabalho 
foi mostrado que em aproximadamente 2 anos existe o retorno do valor investido. Além 
disso, diferentemente dos outros sistemas o solar não sofre as variações dos custos e preços 
nas tarifas. 
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Resumo 
O setor construção civil é, segundo Barreto (2005), um dos principais vilões do desenvolvimento 
sustentável, pois está entre os maiores responsáveis pela extração, consumo de matéria prima, 
energia, água e geração de resíduos sólidos. O presente artigo descreve o projeto de pesquisa e 
extensão desenvolvido pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e objetiva propor uma “edificação-protótipo” 
que segue princípios do desenvolvimento sustentável. Este, será o Laboratório de Sistemas 
Construtivos Sustentáveis (LabSisCon) o qual propõe  aos alunos a experiência de canteiro 
experimental. O projeto arquitetônico atende aos usos que o propõe de modo a utilizar sua 
orientação solar, sua incidência de ventos, técnicas e processos construtivos, especificação de 
materiais segundo os princípios de sustentabilidade. A estrutura da edificação será com andaimes 
fachadeiros tubulares de aço, vedações em placas de policarbonato, blocos vazados, parede verde e 
cobertura com telhas em policarbonato. 
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Palavras-chave: Extensão; ensino; sustentabilidade; comunidade; conhecimento.  

Abstract 
According to Barreto (2005), the civil construction sector is one of the main villains of sustainable 
development, as it is among the most responsible for extraction, raw material consumption, energy, 
water and solid waste generation. This article describes the research and extension project 
developed by the Architecture and Urbanism and Civil Engineering courses of the University of 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) and aims to propose a "prototype building" that follows 
principles of sustainable development. This will be the Laboratory of Sustainable Building Systems 
(LabSisCon) which proposes to the students the experience of experimental site. The architectural 
design meets the uses that it proposes in order to use its solar orientation, its incidence of winds, 
techniques and constructive processes, specification of materials according to the principles of 
sustainability. The structure of the building will be with tubular steel scaffolding, polycarbonate 
plate seals, cast blocks, green wall and polycarbonate roofing. 

Keywords: Extension; teaching; sustainability; community; knowledge. 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo a definição, criada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir a 
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não 
esgota os recursos para o futuro. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável 
depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse 
conceito representa uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em 
consideração o meio ambiente (BRASIL WWF, 2016). 

É de extrema importância a consciência de que a sociedade gera grandes pressões sobre 
o meio ambiente, já que não existe produto que não contenha material proveniente da 
natureza, portanto, a produção depende da exploração dos recursos ambientais, sendo que 
não há descarte de rejeitos que não volte a Terra (BARRETTO; RIBAS, 2009). Logo, é 
grande também a pressão sobre as empresas da cadeia produtiva da construção para que 
atuem de acordo com os princípios da sustentabilidade.  

A cadeia produtiva da construção tem um importante papel na promoção da 
sustentabilidade, dado os impactos que a mesma promove. As repercussões da construção 
no meio ambiente são variadas e se estendem desde a extração de matérias-primas até o 
fim da vida útil dos produtos construídos, com a reutilização, reciclagem ou descarte de 
suas partes. A referida cadeia tem impactos ambientais difusos e de longo prazo, o que os 
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tornam difíceis de serem mensurados, mas com base nos resultados de algumas pesquisas 
comprova-se que, mesmo que variados, são significativos em escala global, como se 
observa nos exemplos: 12% do consumo total de água, 33% do uso de energia em 
edifícios, emissões de gases-efeito estufa (somente a produção de cimento gera 5%), 40% 
de todos os resíduos gerados pela sociedade (RAFAEL TELLO, 2012). 

O setor construção civil é, segundo Barreto (2005), um dos principais vilões do 
desenvolvimento sustentável, pois está entre os maiores responsáveis pela extração e 
consumo de matéria prima, energia, água e geração de resíduos sólidos no planeta. Isto 
acontece durante a fabricação de determinado edifício, na gestão de resíduos pelo canteiro, 
escolha de matéria prima e insumos, por exemplo. Mas também na sua operação, tendo em 
vista que, segundo dados do PROCEL (2007), o setor residência é responsável por cerca de 
25% do consumo energético no Brasil.  

O setor da construção é essencial para atender necessidades e anseios da sociedade ao 
proporcionar, principalmente, abrigo, conforto e qualidade de vida ao indivíduo, além de 
estimular o crescimento e produzir riquezas para as comunidades, empresas e governos. Ao 
mesmo tempo, o setor também é responsável por uma parcela significativa do consumo 
dos recursos naturais e, ademais, a construção tem, na maioria, um ciclo de vida bastante 
longo, de ao menos 30 a 50 anos. Esses fatos tornam complexas as análises dos seus 
impactos positivos e negativos, no sentido de escolher a melhor estratégia para 
conceituação, projeto, materiais e tecnologias que devem estar presentes numa edificação. 
Considerando que uma edificação habitacional deve tentar, sempre, propiciar melhor 
qualidade do ambiente e paralelamente atender os requisitos de confiabilidade, eficiência, 
durabilidade, flexibilidade de uso ou adaptações futuras e racionalidade no uso de recursos 
naturais (TAKAOKA, 2011). 

Perante a alta necessidade da produção de construções com caráter sustentável, é 
imprescindível a perquisição por parte dos futuros profissionais e os já atuantes, as áreas 
tecnológicas, por soluções eficazes, quanto a inovações energéticas, e construções 
sustentáveis. Para tal, existe a necessidade da construção de “edificações-protótipos”, as 
quais têm como função fornecer informações que salientam o desenvolvimento 
sustentável.  

Neste contexto a UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense) propõe-se a 
projetar e executar, juntamente com os seus discentes, docentes, comunidade ao qual está 
inserida, meio empresarial e toda a cadeia da construção civil, uma “edificação-protótipo”. 
A referida “edificação-protótipo” será chamada de Laboratório de Sistemas Construtivos 
Sustentáveis (LabSisCon) e nela pretende-se trabalhar o conceito da sustentabilidade na 
construção civil em diversas áreas da Universidade.  

O Laboratório de Sistemas Construtivos Sustentáveis (LabSisCon) será construído 
dentro do Campus da UNESC, mais especificadamente no IParque, sendo que o mesmo se 
localiza na Rodovia Governador Jorge Lacerda, na cidade de Criciúma/SC. 
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O Laboratório de Sistemas Construtivos Sustentáveis visa fornecer para a comunidade 
em geral um meio de compreender, através da vivência e da experiência, os princípios da 
sustentabilidade e da eficiência energética no âmbito da construção civil. Articula o ensino, 
a extensão e a pesquisa, a fim de disponibilizar conteúdos que permitam a reflexão sobre 
os possíveis impactos ambientais gerados pelas edificações. Por consequência, os 
acadêmicos e a comunidade podem usufruir das experiências adquiridas, visando melhorar 
sua qualidade de vida e melhor instruir a população do seu entorno.  

Um dos pontos a ser enfatizado sobre a construção do LabSisCon é o fato de que além 
de propiciar novos conhecimentos sobre as construções sustentáveis, ele também servirá 
como suporte para melhorar a aprendizagem dos discentes de alguns dos cursos de 
graduação e pós-graduação da Universidade.  

Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, ele auxiliará no ensino dos 
métodos de concepção e gestão de projeto, princípios de bioconstrução e arquitetura 
bioclimática, aplicados ao conforto e funcionalidade. Já, para curso de Engenharia Civil, 
no desenvolvimento de novos materiais de construção, processos e sistemas construtivos; e 
para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, trabalhar com os aspectos ligados à 
preservação do meio ambiente através do tratamento das emissões, tratamento de águas 
negras, dentre outros cursos que poderão entrar no decorrer do projeto. Além destes cursos, 
outros também podem usufruir do LabSisCon, conforme apresentado na Figura 1. 

!  

Figura 1: Esquema de interdisciplinaridade entre os cursos da UNESC. Fonte: elaborado pelos 
autores. 
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A construção do LabSisCon pode auxiliar na aprendizagem desses discentes, 
principalmente, de acordo com os princípios do conceito “Canteiro Experimental”. 

O conceito de “Canteiro Experimental”, também presente no projeto, engloba a ideia da 
atuação profissional além do campo projetual na própria construção do projeto. A 
arquitetura e engenharia ensinada precisa transcender o desenho no papel e partir para o 
campo da construção, de forma que as noções de espacialidade, comportamento dos 
materiais e das estruturas se desenvolvam de forma muito mais eficaz e realística. Dessa 
forma busca-se ressaltar a importância do ensino prático e assim estimulá-lo na faculdade, 
além de realizar uma ligação maior do projeto arquitetônico com a construção e realização 
em si. 

Os alunos envolvidos diretamente com o projeto também terão ligação direta com a 
execução e o contato com empresas fornecedoras, tendo uma noção real da obra, e assim 
pondo em prática a construção. Após, a execução o LabSisCon será disponibilizado para 
visitas guiadas e palestras, a fim de mostrar sistemas acoplados a construção e instrui-los 
sobre o funcionamento dos mesmos, divulgando as tecnologias e didática utilizadas, 
conceitos adotados e as pesquisas em andamento no laboratório. 

A construção física do Laboratório de Sistemas Construtivos Sustentáveis ainda não foi 
iniciada, porém o projeto arquitetônico já está nas suas fases finais. 

Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar algumas das escolhas do projeto 
arquitetônico, e o relacionamento destas escolhas com os princípios de desenvolvimento 
sustentável, para o Laboratório de Sistemas Construtivos Sustentáveis (LabSisCon).  

2. METODOLOGIA 

A fim de propor uma “edificação-protótipo”, que sirva como modelo de uma construção 
sustentável, é importante que em todas as etapas de sua formulação os princípios de 
desenvolvimento sustentável estejam pautados. Todas as definições de projeto, de técnicas 
e/ou processos construtivos, especificação de materiais foram definidas levando-se em 
consideração a sustentabilidade.  

Portanto, a metodologia deste artigo refere-se a demonstrar os conceitos e princípios de 
sustentabilidade que foram preconizados na etapa de projetos para o LabSisCon. 

2.1.O Projeto e escolhas: planta baixa 
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O Laboratório de Sistemas Construtivos Sustentáveis (LabSisCon) será construído 
dentro do Campus da UNESC, mais especificadamente no IParque, sendo que o mesmo se 
localiza na Rodovia Governador Jorge Lacerda, na cidade de Criciúma/SC. Ele terá uma 
área de 350m² com um grande vão livre na parte central do laboratório para atividades que 
necessitam de um espaço maior. Ele possui grandes aberturas para facilitar a entrada dos 
ventos e da iluminação provinda do sol, alcançando ao máximo a economia de energia.  

Sabendo-se que o LabSisCon envolverá a participação dos alunos de vários cursos e 
disciplinas o desenvolvimento do projeto conta com a colaboração dos departamentos dos 
cursos envolvidos no projeto, a fim de pensar na utilização do espaço do laboratório como 
apoio para algumas das disciplinas já presentes em cada uma das bases curriculares.  

As atividades práticas e participativas potencializadas pelo laboratório apoiarão, 
portanto, ações de coleta de dados, validação e consolidação de conhecimentos e 
informações, em uma troca entre os acadêmicos de cada curso e a equipe envolvida no 
projeto (docentes e discentes).  

O ambiente servirá também para a consolidação de uma nova tecnologia e/ou inovação 
que se queira testar, por exemplo, o fechamento de placas de policarbonato é uma estrutura 
acoplada à de andaime, que pode ser realizada em apenas uma parte do fechamento ou em 
toda a sua extensão. Essa definição vai depender do comportamento desse material 
exercido nessa função como parede. A Figura 2 apresenta, de forma esquemática, as 
funções e usos do laboratório.  

O LabSisCon deve apresentar uma planta baixa que facilite as seguintes propostas: 
• Aulas expositivas; 
• Palestras; 
• Circuito de visitação;  
• Canteiro de obras; 
• Exposição de resultados parciais e finais das pesquisas; 

!  
Figura 2: Esquema de funções e usos do laboratório. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Ao decorrer da elaboração dos projetos e das pesquisas referentes ao laboratório 
desenvolveu-se um caderno, que nele explicita todo o material produzido, contendo 
imagens, gráficos, projetos e textos criados pelos alunos. A função deste caderno é 
melhorar o entendimento do projeto. Outra ferramenta facilitadora (Figuras 5 e 6) são as 
maquetes que possibilitaram, por exemplo, o estudo da posição do sol ou do vento. A 
Figura 3 refere-se a planta baixa do LabSisCon e a Figura 4 o projeto sanitário. 

!  

Figura 3: Planta baixa do laboratório. Fonte: Desenvolvida pelos autores. 
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Figura 4: Projeto sanitário do Laboratório. Fonte: elaborado pelos autores. 

!  
Figura 5: Maquete do Laboratório no local de implantação. Fonte: elaborada pelos autores. 

!  
Figura 6: Maquete para estudos estruturais. Fonte: elaborada pelos alunos. 
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Para as definições de projetos eram realizadas reuniões semanais durante os semestres, 
onde dividia-se as atividades, exibia-se o material produzido e também se produzia novos 
materiais, sempre buscando aperfeiçoar os trabalhos.  
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2.2.O Projeto e escolhas: estrutura, vedações e cobertura 

A elaboração da pesquisa e a escolha dos materiais adequados são de suma importância 
para que o LabSisCon desempenhe sua função conforme planejada. Nos projetos 
sustentáveis, preconiza-se a reutilização ou utilização de alguma forma de recursos 
naturais, e, nas escolhas de materiais, visa-se reduzir o máximo de desperdício através da 
utilização de pré-fabricados.   

A escolha da estrutura, andaimes fachadeiros tubulares de aço, foi definida por dois 
itens principais. O primeiro deles refere-se à pré-fabricação. O pré-fabricado gera 
desperdícios mínimos ou nulos na hora da construção, além de facilitar o momento de sua 
montagem e, por consequência reduzir satisfatoriamente o custo da obra.  

O segundo motivo, deve-se pelo fato de que o andaime fachadeiro é composto por peças 
leves e que podem ser utilizadas como ponto de ancoragem para cintos de trabalho em 
altura, e assim, conferir maior segurança durante a montagem, tanto para a empresa 
responsável, quanto para os acadêmicos envolvidos na execução.  

Outro ponto a ser mencionado é o fato de que a estrutura, por ser modular, permite que 
novos módulos sejam montados, aumentando ou diminuindo a área interna, ou ainda que 
seja desmontado por completo e remontado em outro local, de acordo com as necessidades 
das atividades a serem executadas no ambiente. 

Os fechamentos do laboratório foram definidos com base nas funções necessárias de 
cada fachada. O fechamento das fachadas norte e sul serão com policarbonato, um material 
leve e translúcido, e assim, ele manterá os ambientes internos iluminados e, ao mesmo 
tempo, protegê-los das intempéries. Este material por ser pré-fabricado gera desperdícios 
mínimos e é de fácil aplicação.  

Na fachada leste, que será voltada para a rua de acesso, definiu-se uma parede verde 
com função de sombreamento e de evidenciar as características diferenciadas do 
LabSisCon aos seus futuros visitantes.  

Na fachada oeste, para o controle do sol no final de tarde, um fechamento com blocos 
vazados, que permitirá a entrada de luz e, concomitantemente, barrar a incidência direta 
dos raios solares.  

A cobertura também será em policarbonato e dará suporte a alguns sistemas 
sustentáveis, na fachada norte, possuirá um grande beiral que vai proteger do sol durante 
os meses de verão e ao mesmo tempo permitindo sua incidência nos meses mais frios. 
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Figura 2: Fechamentos das envoltórias do laboratório. Em amarelo a cobertura. Em azul a fachada 

sul. Em laranja a fachada norte. Em vermelho as fachadas leste e oeste. Fonte: elaborado pelos 
autores. 

!  
Figura 3: perspectiva do laboratório de sistemas construtivos. Fonte: desenvolvida pelos autores. 

4. RESULTADOS 

A “edificação-protótipo”, Laboratório de Sistemas Construtivos Sustentáveis 
(LabSisCon), que servirá como laboratório para vários cursos de graduação da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, pretende propiciar aos alunos a experiência de 
canteiro experimental e servir como modelo de uma edificação que segue os princípios do 
desenvolvimento sustentável. O projeto arquitetônico, planta baixa, atende aos usos que 
essa edificação se propõe e, para tal, utiliza a orientação solar, a incidência de ventos, as 
técnicas e/ou processos construtivos, a especificação de materiais conforme alguns 
princípios de sustentabilidade. A estrutura da edificação definiu-se com andaimes 
fachadeiros tubulares de aço, as vedações em placas de policarbonato, blocos vazados e 
parede verde e a cobertura com telhas em policarbonato. Estes materiais e processos 
construtivos foram escolhidos por oferecerem menor geração de resíduos, facilidade de 
montagem e manuseio dos alunos, além de facilitarem o conforto térmico e lumínico 
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Resumo 

A poluição do planeta está cada vez pior devido a vários fatores que muito conhecemos pelas 
mídias e por nossa própria experiência de vida, vivendo em cidades com demasiado aumento da 
densidade populacional. No Oeste do Estado de Santa Catarina, esse crescimento populacional vem 
ganhando espaço devido ao crescimento das indústrias de avicultura e suinocultura. Um grande 
fator de poluição deste Estado e de muitos lugares no mundo é o manejo dos dejetos de suínos. 
Depois da água, o cimento Portland é uma das substâncias mais usadas ou consumidas pelos seres 
humanos, graças às suas características determinantes, em estado fresco por sua moldagem e 
trabalhabilidade, e alta durabilidade e resistência a cargas e ao fogo (estado duro). Insubstituível em 
obras civis, o cimento pode ser empregado tanto em peças de mobiliário urbano como em grandes 
barragens, em estradas ou edificações, em pontes, tubos de concreto ou telhados. Pode até ser 
matéria-prima para a arte. O cimento Portland tradicional é composto basicamente por argila e 
calcário, substâncias que, quando fundidas em um forno sob altas temperaturas, transformam-se em 
pequenas bolotas chamadas clínquer. Esses grãos de clínquer são moídos com o mineral gipsita 
(matéria-prima do gesso) até virarem pó. A união do dejeto do suíno processado quimicamente 
como adição ao cimento Portland, pode diminuir significativamente essa poluição, colaborando 
para um melhor meio ambiente em nossas vidas. 

 

Palavras-chave: Cimento ecoeficiente; Cimento alternativo; Dejetos de suínos. 

 

Abstract 

The pollution of the planet is getting worse due to several factors that much we know by the media 
and our own life experience, living in cities with too increased population density. In the west of 
the State of Santa Catarina, this population growth has been increasing due to the growth of the 
poultry and swine industries. A major pollution factor of this state and many places in the world is 
the management of pig manure. After water, Portland cement is one of the substances used or 
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consumed by humans thanks to its defining characteristics in their natural state by molding and 
workability, and high durability and resistance to loads and fire (hard state). Irreplaceable in civil 
works, the cement can be employed in both urban furniture as large dams, roads and buildings, 
bridges, concrete pipes or roofs. It may even be the raw material for art. The traditional Portland 
cement is basically composed of clay and limestone, substances which, when melted in an oven at 
high temperatures, turn into little acorns clinker calls. These clinker grains are ground with 
gypsum mineral (raw gypsum) to powder. The union of pig manure chemically processed as 
addition to Portland cement, can significantly reduce this pollution, contributing to a better 
environment in our lives. 

Keywords: Eco-efficient cement; Alternative cemen; Pig manure 

 

1. Introdução 
 

Os dejetos suínos tem sido motivo de preocupação de pesquisadores e ambientalistas, 
sobretudo em regiões de grande concentração da suinocultura com métodos de produção 
intensiva. A deposição aleatória e continuada desses dejetos no solo gera problemas 
ambientais, que tem ocorrido em regiões do Sul do Brasil, especialmente em Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.  

No Brasil, as fábricas de farinhas e óleos de subproduto de origem animal também 
conhecidas como graxarias são mini-fábricas associadas aos frigoríficos que têm por 
função aproveitar os resíduos gerados no abate de aves, suínos ou bovinos, transformando-
os em farinhas. Essas farinhas são adicionadas a outros farelos (de milho, de soja, etc.) 
formando a ração que é dada aos animais nos primeiros dias de vida. Ainda hoje, é a 
principal solução adotada do ponto de vista ambiental para minimizar os impactos dos 
frigoríficos. No entanto, os dejetos ficam a parte deste processo, resultando em um impacto 
bastante significativo a ser considerado. 

Países como Bélgica e Holanda estão tomando medidas restritivas à deposição desses 
dejetos no solo (SEGANFREDO, 2000). É necessário o desenvolvimento de maior número 
de pesquisas sobre a utilização adequada desses dejetos, bem como novas alternativas para 
o seu uso. Nesse sentido, destacam-se as indústrias de cimento e concreto, as quais têm 
procurado cada vez mais utilizar materiais inertes ou com atividade pozolânica em suas 
linhas de produção. Ao substituírem parte do cimento, essas pozolanas geram, além de 
economia de energia, a diminuição da poluição produzida durante a fabricação do cimento 
Portland, pela menor emissão de dióxido de carbono (JOHN, 2000). 

Este artigo tem por objetivo discutir a união do dejeto do suíno processado 
quimicamente como adição ao cimento Portland, de forma a combater a problemática da 
poluição ambiental vinculada aos frigoríficos, que crescem cada vez em capacidade de 
abate e processamento animal. 
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2. Revisão 
 

Vários subprodutos industriais e agrícolas apresentam características pozolânicas, com 
destaque para as cinzas volantes provenientes da queima do carvão em usinas 
termoelétricas.  Ferreira et al. (1997) enfatizaram a utilização da cinza da casca de arroz 
como substituto parcial do cimento Portland, como adição mineral em concretos e na 
fabricação de outros tipos de material de construção. Vários trabalhos demonstraram o 
potencial de utilização desse material (GUEDERT, 1989; FARIAS, 1990; ISAIA, 1995; 
PRUDÊNCIO JR., 1996).  

Geyer et al. (2000) demonstraram que a utilização da cinza de lodo altamente poluente 
proveniente de esgoto urbano, pode ser uma alternativa segura e econômica, em 
substituição parcial de até 20% do cimento Portland. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho foi investigar a cinza dos dejetos de suínos como material pozolânico, bem como 
o potencial de sua utilização como substituto parcial do cimento. 

O cimento pode ser definido como um pó fino, com propriedades aglomerantes, 
aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação de água. Na forma de concreto, torna-se 
uma pedra artificial, que pode ganhar formas e volumes, de acordo com as necessidades de 
cada obra. Graças a essas características, o concreto é o segundo material mais consumido 
pela humanidade, superado apenas pela água. 

De acordo com a ABCP (20114), o mercado nacional dispõe de oito tipos que atendem 
com igual desempenho aos mais variados tipos de obras. O cimento Portland comum (CP 
I) é referência, por suas características e propriedades, aos 11 tipos básicos de cimento 
Portland disponíveis no mercado brasileiro. São eles: 

1. Cimento Portland Comum (CP I) 

a. CP I – Cimento Portland Comum 

b. CP I-S – Cimento Portland Comum com Adição 

2. Cimento Portland Composto (CP II) 

a. CP II-E – Cimento Portland Composto com Escória 

b. CP II-Z – Cimento Portland Composto com Pozolana 

c. CP II-F – Cimento Portland Composto com Fíler 

3. Cimento Portland de Alto-Forno (CP III) 

4. Cimento Portland Pozolânico (CP IV) 

5. Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI) 

6. Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS) 

7. Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC) 

8. Cimento Portland Branco (CPB) 
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Esses tipos se diferenciam de acordo com a proporção de clínquer e sulfatos de cálcio, 
material carbonático e de adições, tais como escórias, pozolanas e calcário, acrescentadas 
no processo de moagem. Podem diferir também em função de propriedades intrínsecas, 
como alta resistência inicial, a cor branca etc. O próprio Cimento Portland Comum (CP I) 
pode conter adição (CP I-S), neste caso, de 1% a 5% de material pozolânico, escória ou 
fíler calcário e o restante de clínquer. O Cimento Portland Composto (CP II- E, CP II-Z e 
CP II-F) tem adições de escória, pozolana e filer, respectivamente, mas em proporções um 
pouco maiores que no CP I-S. Já o Cimento Portland de Alto-Forno (CP III) e o Cimento 
Portland Pozolânico (CP IV) contam com proporções maiores de adições: escória, de 35% 
a 70% (CP III), e pozolana de 15% a 50% (CP IV). 

O cimento é um material aglomerante em pó que quando hidratado reage quimicamente 
cristalizando-se, formando material rígido, com alta resistência mecânica. Desde o século 
V a.C. há registro do uso de materiais aglomerantes, semelhantes ao cimento, na 
construções de civilizações egípcias, chinesas e romanas. Apenas no início do século XIX 
é que a fórmula do cimento Portland, que utilizamos hoje, foi desenvolvida pelo inglês 
Joseph Aspdin. Atualmente, com novos recursos tecnológicos e técnicas mais 
especializadas, o cimento Portland adquiriu novas versões mais resistentes e específicas. 

De acordo com Kawakani e Dourado (2016), com a sua primeira iniciativa no país em 
1888 e passando por diversas outras posteriores, a fabricação de cimento no Brasil passou 
por diversas tentativas sem sucesso, se consolidando apenas em 1924 com a construção de 
um fábrica de cimento em Perus (SP) pela Companhia Brasileira de Cimento Portland 
(VASCONCELOS, 2006). Desde então, pelas diversas vantagens particulares ao concreto, 
tais como a liberdade de forma, moldagem no local, desempenho equivalente a outros 
materiais estruturais, muito foi feito no país para melhorar essa tecnologia. 

A abundancia de recursos no Brasil para a produção de concreto fizeram com que a 
indústria nacional deixasse de depender dos demais países, levando a importação nos dias 
de hoje, pequena em relação a sua produção. Atualmente poucas escolas de engenharia têm 
tanto conhecimento em concreto armado quanto a brasileira, visto a sua cultura e 
desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas. A figura 1 mostra o fluxograma de 
produção do cimento. 

 

 
Produção do cimento. Fonte: ABCP (2002) 
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3. Experiências e novidades aplicadas 
 

Um tipo de cimento Portland sem quaisquer adições além do gesso (utilizado como 
retardador da pega) é muito adequado para o uso em construções de concreto em geral 
quando não há exposição a sulfatos do solo ou de águas subterrâneas. O Cimento Portland 
comum é usado em serviços de construção em geral, quando não são exigidas propriedades 
especiais do cimento. Também é oferecido ao mercado o Cimento Portland Comum com 
Adições CP I-S, com 5% de material pozolânico em massa, recomendado para construções 
em geral, com as mesmas características. 

A nova tecnologia consiste basicamente em aumentar a proporção de carga (filler) na 
fórmula do cimento Portland, adicionando dispersantes orgânicos que afastam as partículas 
do material e possibilitam menor uso de água na mistura com o clínquer. A carga é uma 
matéria-prima à base de pó de calcário que dispensa tratamento técnico (calcinação), 
processo que, na fabricação do cimento, é responsável por mais de 80% do consumo 
energético e 90% das emissões de CO2. 

A fórmula para calcular a quantidade de carga no cimento é usada desde 1970, 
estabelecendo que a quantidade do material de preenchimento não poderia ser alta porque 
havia o risco de comprometer a qualidade do produto. Os pesquisadores brasileiros 
descobriram que isto não é verdade. A solução veio da matemática, mais especificamente 
de estudos que, muitas vezes, parecem teorias sem qualquer ligação com a praticidade do 
mundo industrial. Por meio da reologia, ramo da ciência que estuda o escoamento dos 
fluidos, obteve-se misturas fluidas com baixo teor de clínquer e outros ligantes como a 
escória. Também foi possível reduzir a quantidade de cimento e água utilizados na 
produção de concreto, sem perda da qualidade. 

O maior problema quanto ao uso do cimento Portland em altas porcentagens é que 
atribui à produção de concreto a característica de vilã ambiental, pois implica na produção 
de 90% de gás carbônico da indústria de concreto. Esta redução na quantidade de cimento 
sinaliza a possibilidade da diminuição da produção de cimento e, consequentemente, a 
diminuição de emissão de gás carbônico e menor impacto ambiental. Além do 
barateamento da produção de concreto. A figura 2 ilustra a questão ambiental relacionada 
ao cimento. 

 
Figura 2. Questões ambientais relacionadas ao cimento.  

Adaptada de Edwards e Hyett (2010) 
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A indústria busca alternativas para aumentar a ecoeficiência do processo substituindo 
parte do clínquer por escória de alto-forno de siderúrgicas e cinza volante, resíduo de 
termelétricas movidas a carvão. O problema é que a indústria do aço e a geração de cinza 
crescem menos que a produção de cimento, o que inviabiliza essa estratégia a longo prazo. 
A quantidade de filler na fórmula do cimento, contudo, era limitada a, no máximo, 10% no 
Brasil e em até 30%, em algumas situações, na Europa. Isso porque o calcário é moído 
junto com o cimento e, como não há controle do tamanho das partículas do material, seu 
limite de adição é baixo. O papel da indústria do cimento como grande alternativa 
ambiental para a disposição de resíduos tem sido progressivamente reconhecido. 

Nos últimos anos, a consciência da sociedade sobre o meio ambiente tem atribuído 
importância cada vez maior aos materiais de construção e seu impacto no meio. Decisões 
em favor de produtos e de sistemas construtivos são influenciadas por aspectos técnicos, 
econômicos e também ecológicos. O concreto vem demonstrando excelente adequação 
para atingir esse compromisso de equilíbrio por meio de suas matérias-primas, processos 
de produção e impactos na infraestrutura e ambiente construído, porém poucas pessoas 
estão atentas à dimensão de sua contribuição e tampouco ao seu papel de material 
ambientalmente amigável. Efetivamente, o concreto não gera emissões, não requer 
conservantes tóxicos e apresenta uma inerente resistência ao fogo, consumindo menos 
energia na sua produção em comparação com a maioria dos demais insumos de construção. 

Material indispensável à sociedade, o concreto teve um consumo mundial, em 2006, 
entre 21 e 31 bilhões de toneladas (FARIAS, 1990), números que o colocam como segundo 
material mais consumido no mundo. No Brasil, segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços de Concretagem (ABESC, 1996), foram consumidos cerca de 30 
milhões de metros cúbicos de concreto, somente no segmento de concreto dosado em 
central. Por meio de tecnologias de controle de granulometria de partículas, já usadas em 
indústrias como a alimentícia e farmacêutica, pesquisadores demonstraram em laboratório 
que combinando granulometrias de pó de calcário é possível aumentar para 70% a 
proporção do material e diminuir para 30% a quantidade de clínquer na composição do 
cimento (GREDERT, 1989). 

Atualmente, o teor de filler no cimento comercializado no mundo é de 6% e, no Brasil 
chega, no máximo, a 10%. Já na Europa, em algumas situações, uma tonelada de cimento 
tem 700 quilos de clínquer e 300 quilos de filler (incluindo outros tipos de filler, além do 
de calcário cru). Além de um padrão controlado do tamanho de grãos, segundo o 
pesquisador, as partículas de filler de pó de calcário e clínquer precisam receber aditivos 
químicos dispersantes, como policarboxilatos, que impedem que elas se aglomerem e 
formem grumos na água. Como consequência disso, o dispersante reduz a quantidade de 
água e de cimento necessário para misturar à areia e pedra para produzir e desempenhar o 
papel de “cola” no concreto usado na indústria da construção civil. 

Os cimentos menos eficientes de modo geral apresentam grumos. Por causa disso são 
menos reativos e eficientes e requerem uma quantidade muito maior de água para fluir, 
porque são mais porosos. Como o cimento com mais filler moído precisa de pouca água 
para fluir, é possível fazer um concreto pouco poroso e mais resistente do que o 
convencional. A nova formulação de filler com granulometria controlada, combinada com 
o uso de dispersantes, abre a janela para produção de cimento com até 70% do material em 
sua composição, sem perder e até mesmo aumentar a confiabilidade do produto. Dessa 
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forma, a tecnologia permitiria à indústria dobrar a produção de cimento, sem a necessidade 
de construir mais fornos ou produzir mais clínquer. 

O grande desafio, no entanto, é viabilizar a tecnologia na escala da indústria cimenteira 
e de forma competitiva. A tecnologia para moer partículas com granulometria controlada já 
existe, mas nunca ninguém a operou na escala da indústria cimenteira. Será preciso 
produzir entre 2 e 3 bilhões de toneladas de filler com partículas com tamanho controlado e 
mais finas do que talco.  

Segundo os pesquisadores, vários materiais podem ser usados para produzir filler. O pó 
de calcário, no entanto, atualmente é o melhor candidato para substituir parcialmente o 
clínquer na formulação de cimento porque oferece menores riscos à saúde do que outros 
fillers biopersistentes. 

Há outros grupos tentando utilizar quartzo finamente moído para essa finalidade. 
Entretanto, se usado de forma descontrolada, o material pode ser aspirado e causar silicose. 
Não é qualquer material finamente moído que pode ser utilizado para esse fim. É preciso 
levar em conta questões como a segurança do trabalhador da indústria da construção. 

As adições ao cimento melhoram certas características do concreto e preservam o 
ambiente ao aproveitar resíduos e diminuir a extração de matéria-prima. A sustentabilidade 
das regiões de produção intensiva de suínos depende de destinos alternativos para os 
resíduos gerados. A calcinação da casca de arroz pode gerar sílica vítrea para substituição 
parcial de aglomerantes comerciais. A utilização de cinzas de casca de arroz como material 
pozolânico para argamassas e concretos tem merecido atenção considerável, nos últimos 
anos, não apenas por melhorar suas propriedades mecânicas, mas, sobretudo pelos 
benefícios ambientais gerados, com a redução do consumo de clínquer. A falta de 
sustentabilidade ambiental pode limitar o crescimento econômico da suinocultura, dada a 
tendência do setor de crescimento concentrado em grandes empreendimentos, e, por 
conseqüência, do aumento da poluição por dejetos. Assim, barreiras à expansão do setor 
podem surgir em estados onde o problema ambiental já está instalado, a exemplo de Santa 
Catarina. Com a busca de alternativas que solucionem ou minimizem tal problema, este 
trabalho tem como objetivo testar as cinzas de cama sobreposta de suínos à base de casca 
de arroz, como material alternativo em diferentes proporções de substituição do cimento 
Portland em argamassas. 

A indústria do cimento brasileira ocupa hoje posição de referência no combate aos 
gases de efeito estufa, graças a uma série de características do processo produtivo, além de 
diversas ações adotadas pelo setor, algumas alavancadas a partir da transformação 
industrial durante a crise do petróleo do final da década de 70, outras mais recentemente. 
São elas: 

• Eficiência Energética 

O setor no Brasil possui hoje um parque industrial moderno e eficiente, com 
instalações que operam com baixo consumo energético e consequentemente uma menor 
emissão de CO2 quando comparado a outros países. 

Praticamente todo o cimento no país é produzido por via seca, garantindo significativa 
diminuição do uso de combustíveis em relação a outros processos menos eficientes. Além 
disso, pré-aquecedores e pré-calcinadores reaproveitam os gases quentes para pré-aquecer 
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a matéria-prima previamente à entrada do forno, diminuindo ainda mais o consumo de 
combustíveis. Os fornos via seca com pré-aquecedores e pré-calcinadores, no Brasil, são 
responsáveis por cerca de 99% da produção de cimento. 

• Combustíveis Alternativos 

Além dos combustíveis tradicionais utilizados pela indústria do cimento, como coque 
de petróleo, óleo combustível e carvão mineral, é cada vez mais crescente o uso de 
combustíveis alternativos no Brasil, através do coprocessamento de resíduos e da utilização 
de biomassa. 

A queima de resíduos através do coprocessamento tem aumentado consideravelmente a 
partir dos anos 2000. Atualmente, são coprocessados pela indústria do cimento no Brasil 
mais de 1 milhão de toneladas de resíduos por ano, representando cerca de 8% da matriz de 
combustíveis. Contudo, o setor possui um potencial de destruição de aproximadamente 2,5 
milhões de toneladas, o que representa uma alternativa significativa para mitigação das 
emissões de CO2. O Brasil também é o país que mais utiliza biomassa na produção de 
cimento, também conforme levantamento da CSI abaixo, com pouco menos de 12% de 
participação na sua matriz energética. 

Essa biomassa é constituída, principalmente, por carvão vegetal e, secundariamente, 
por resíduos de agricultura como palha de arroz. 

• Adições ao Clínquer 
A indústria nacional tem tradição no uso de cimentos com adições. O aproveitamento 

de subprodutos de outras atividades e matérias-primas alternativas é realizado há mais de 
50 anos no país, prática que só recentemente vem sendo mais adotada no mundo. A 
produção de cimentos com adições ao clínquer, com materiais como escórias de alto forno, 
cinzas volantes, pozolanas artificiais e fíler calcário, além de diversificar as aplicações e 
características específicas do cimento, propicia a redução das emissões de CO2, uma vez 
que diminui a produção de clínquer e, consequentemente, a queima de combustíveis e a 
emissão da descarbonatação. 

Além disso, os cimentos com adições representam uma solução ambientalmente correta 
para subprodutos de outros processos produtivos, como escórias siderúrgicas e cinzas de 
termelétricas. Tudo isso atendendo, acima de tudo, às especificações das Normas Técnicas 
do país. A crescente utilização de adições no Brasil tem representado uma das mais 
eficazes medidas de controle e redução das emissões de CO2 da indústria. O país apresenta 
a menor relação clínquer/cimento e, consequentemente, o maior percentual de adições 
utilizadas, colocando mais uma vez o Brasil como referência internacional na busca por 
cimentos com menor emissão. 

No caso particular da indústria do cimento brasileira, a conjunção desses pilares ajudou 
a posicionar o setor entre os mais eficazes no controle de suas emissões, apresentando os 
menores níveis de CO2 por tonelada de cimento produzida, segundo o levantamento da CSI 
– Cement Sustainability Initiative. Essa condição diferenciada, entretanto, limita o 
potencial de redução das emissões do setor, em virtude do grau de excelência já alcançado, 
como já anteviu a Agência Internacional de Energia no gráfico abaixo. Esse desafio, no 
entanto, representa uma motivação adicional para a indústria do cimento brasileira na 
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busca por alternativas que possibilitem intensificar ainda mais a mitigação de suas 
emissões. 

Atenta à revolução climática que o Brasil e o mundo atravessam, a indústria brasileira 
do cimento, está trabalhando no que será a versão brasileira do Cement Technology 
Roadmap, estudo global elaborado em 2009 pela International Energy Agency – IEA, em 
parceria com o World Business Council for Sustainable Development – WBCSD, primeiro 
no mundo a projetar um cenário de redução potencial de emissões de um setor específico 
em um horizonte até 2050. A exemplo daquele feito recentemente na Índia, o projeto 
brasileiro também contará com a participação destas duas reconhecidas entidades. 

Tudo isso pensando, acima de tudo, no grande desafio da indústria do cimento 
brasileira, que é atender à crescente demanda por cimento no país para a construção da 
infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento, mantendo as suas já baixas emissões 
específicas de CO2, que a colocaram entre as mais eficientes do mundo. 

 

 

 4. Considerações finais 
 

O Na maioria dos países da Europa a legislação de proteção ambiental é muito rígida 
com relação aos dejetos produzidos pelos suínos e outros animais, devido a dificuldade de 
distribuição dos mesmos. No Brasil a partir de 1991 começou a se dar uma maior 
importância a este assunto, passando o Ministério Público a cobrar o cumprimento da 
legislação, aplicando advertências, multas e mesmo o fechamento de granjas.  

Os especialistas vêm enfatizando de forma categórica ser a água um bem mineral finito 
que vem se esgotando de forma bastante acelerada na natureza, entretanto esta afirmação 
não representa a realidade. A água é a mesma, em massa e volume, desde que a crosta 
terrestre esfriou e tomou a estrutura geológica atual. O que varia, dependendo das 
condições climáticas, é o seu estado físico de sólido, liquido ou vapor. A distribuição da 
água na superfície da terra é que foi alterada pela ação do homem como conseqüência da 
agressão à natureza como desmatamento, irrigação, represamento, desvio de cursos d’água, 
contaminação, etc. 

A sociedade se preocupa muito com o saneamento e tratamento d’água nos centros 
urbanos e se esquece da poluição, com pouco ou nenhum controle, causada, dentre muito 
outros agentes poluidores, pela suinocultura. 

É preciso não se esquecer que um suíno gera dejetos por dez homens. Uma granja com 
três mil suínos, granja considerada de porte médio, produz contaminação ambiental 
equivalente a uma cidade de trinta mil habitantes. 

Os suinocultores, habitualmente, constroem tanques naturais de terra batida para reter os 
dejetos suínos, sob uma cobertura de lona emborrachada que chamam de “biodigestor”, 
para reter o metano que é a seguir queimado, transformando o mesmo em gás carbônico 
que é finalmente liberado para atmosfera. 
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O resíduo pastoso, produto da decomposição dos dejetos, retido no “biodigestor” é 
aspergido com o auxilio de equipamentos apropriados nos pastos e lavouras. 

As chuvas se encarregarão de arrastar toda a sujeira para corpos d’água provocando 
grande contaminação e prejuízos ao meio ambiente.  

 O fator poluente se mostrou muito forte no meio ambiente. As pesquisas realizadas 
tanto no meio da indústria cimentícia quanto no meio de tecnologias de manejo de dejetos 
suínos, se mostram em avanço gradual. A combinação pode resultar em uma boa solução 
para a despoluição dos nossos rios, córregos e solos férteis. A produção de cimento com 
esta adição reduzirá a emissão de CO2 e além de baratear o custo. 
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Resumo 
A mobilidade das cidades não acompanhou o rápido desenvolvimento econômico do país e 
de um modo geral fez com que a qualidade de vida, ligada a este tema, tenha deixado a 
desejar na grande maiorias das regiões do país. A rápida urbanização das cidades, estas 
transformadas de predominantemente rurais para majoritariamente urbanas também foi um 
fator qual pesou sobre a dificuldade de a mobilidade acompanhar tal desenvolvimento. 
Pelo âmbito sustentável, é uma temática que objetiva incorporar fatores econômicos, 
sociais, intelectuais e físicos de cada indivíduo. Indo além do aspecto elementar: o ir e vir, 
mas considerando que deve haver um planejamento por um conjunto de políticas de 
transporte e circulação que vise a utilização de formas de transporte de não motorizados, 
coletivos e que incorpore a mobilidade urbana para indivíduos que tenham dificuldade 
físicas permanentes ou reduzidas. Isso tudo tendo como base a cidade de Panambi, do 
interior do estado do Rio Grande do Sul / RS, usando-a como parâmetro para a reflexão da 
problemática e pesquisas bibliográficas pertinentes ao tema central. E assim vendo quão a 
qualidade de vida da população de uma cidade é influenciada pela eficiência e qualidade ao 
se deslocar de uma localidade a outra. 
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Abstract 
The mobility of cities did not keep pace with the rapid economic development of the country and, in 
a general way, the quality of life linked to this theme has been lacking in most of the regions of the 
country. The rapid urbanization of cities, these transformations from predominantly rural to mostly 
urban, was also a factor that weighed on the difficulty of mobility accompanying such development. 
For the sustainable scope, it is a theme that aims to incorporate economic, social, intellectual and 
physical factors of each individual. Going beyond the elementary aspect: the coming and going, 
but considering that there should be a planning for a set of transportation and circulation policies 
that aims at using non-motorized, collective forms of transportation and incorporating urban 
mobility for individuals who have Permanent or reduced physical difficulty. This is based on the 
city of Panambi, in the interior of the State of Rio Grande do Sul / RS, using it as a parameter for 
the reflection of the problem and bibliographical research pertinent to the central theme. And thus 
seeing how the quality of life of the population of a city is influenced by efficiency and quality when 
moving from one location to another. 

Keywords: Sustainability; Urban mobility; Traffic; Panambi 

 

 

     1. Introdução 

 

Ainda hoje, para muitos, quando se fala em mobilidade urbana logo aponta-se para o 
deslocamento de veículos, os congestionamentos e ao caos instaurado em um horário de 
pico de uma grande cidade, porém a mobilidade urbana é um tema que envolve também o 
trânsito de cargas e pessoas, onde a qualidade atrelada a uma boa mobilidade das cidades 
está diretamente ligada aos fatores políticos, sociais e econômicos de uma região. 

Nos últimos anos, Vasconcellos (2011), percebe que a mobilidade das cidades não 
acompanhou o rápido desenvolvimento econômico do país e de um modo geral fez com 
que a qualidade de vida, ligada a este tema, tenha deixado a desejar na grande maiorias das 
regiões do país, onde talvez as principais dificuldades estejam ligadas ao fator político e 
falta de recursos voltados para a área de urbanismo dos grandes centros e até mesmo de 
micro regiões ou cidades.  

 O autor supracitado ainda observa que a falta de instituições governamentais que 
invistam no desenvolvimento nivelado e sustentável das cidades, por meio de projetos e 
estudos específicos, pode ser um dos fatores agravante desta situação, em vista de que até 
nos anos 80 existiam entidades governamentais que cuidavam exclusivamente do 
desenvolvimento urbano, sendo a União, o estado e os municípios, atuando em conjunto 
para o desenvolvimento de centros urbanos, percebendo-se que após este período ouve 
uma retração do investimentos nesta área, onde a rápida urbanização das cidades, sendo 
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estas transformadas de predominantemente rurais para majoritariamente urbanas também 
foi um fator qual pesou sobre a dificuldade da mobilidade acompanhar tal 
desenvolvimento.  

 Vaccari e Fanini (2011) observam que a mobilidade urbana vai além apenas do 
deslocamento de veículos no centros urbanos, devemos entender que a mobilidade é um 
tema que deve incorporar fatores econômicos, sociais, intelectual e física de cada 
indivíduo, indo muito além apenas da ação de ir e vir, sendo que deve ser organizada e 
pensada por um conjunto de políticas de transporte e circulação que vise a utilização de 
transporte não motorizado, coletivo e que incorpore a mobilidade urbana para indivíduos 
que tenham dificuldade físicas permanentes ou reduzidas. 

 Ainda Vasconcellos (2011), salienta que a grande transformação na mobilidade 
urbana das pessoas, ocorreu na década de 1960, quando junto da urbanização ocorreu o 
aumento do número e uso dos veículo motorizados, haja visto, que a sociedade se 
desenvolveu ao longo das décadas em relação a utilização de veículos automotores, sendo 
que o mesmo avanço não ocorreu na mesma escala de crescimento para as vias públicas e o 
planejamento da mobilidade das cidades. Já para Fanini (2011), o grande causador do uso 
do automóvel em larga escala é consequência do desenho urbano que a sociedade impôs as 
cidades, e justifica dizendo que: 

 
O desenho urbano das cidades brasileiras adotou o modo motorizado individual 
(o automóvel) como principal meio de deslocamento, desconsiderando a 
prioridade que deveriam ter o transporte público de passageiros e os percursos de 
pedestres e ciclistas. O automóvel foi transformado no módulo de desenho das 
vias, que por sua vez, exerciam também o papel de facilitadoras no processo de 
incorporação de glebas ainda desocupadas e desarticuladas do tecido urbano, 
promovendo assim o processo de expansão das nossas cidades (FANINI, 2011, 
p. 12). 

  

Diante de grandes mudanças o sistema político, ou a criação de uma política de 
transporte bem definida e com conceitos explícitos é o ponto chave para o 
desenvolvimento maduro das cidades, em relação ao tema da mobilidade urbana. Neste 
sentido, alguns autores trazem a importância da utilização da mobilidade urbana 
sustentável, afirmando que para a mobilidade ser sustentável deve-se diminuir a utilização 
do transporte individual, promovendo o uso coletivo e valorizar o uso de modos suave de 
deslocamento, citando como meios de transporte a caminhada e a bicicleta, porém sobre 
tudo garantindo a segurança dos deslocamentos. Além disso, deve-se manter o conceito do 
desenvolvimento sustentável afim de promover métodos através da análise conjunta das 
questões sociais, econômicas e ambientais (GONÇALVES, 2005). 

Segundo Campos (2006), o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e 
implantação de medidas e procedimentos que contribuam para a sustentabilidade em áreas 
urbanas, tendo como base o princípio de que o desenvolvimento deve satisfazer as 
necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras em 
satisfazer suas necessidades, para o desenvolvimento de estratégias que melhorem a 
mobilidade urbana. Em relação ao desenvolvimento sustentável, Campos (2006) expõe 
ainda que, dentro da visão da sustentabilidade pode ser alcançada sob dois enfoques: um 
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relacionado com a adequação da oferta de transporte ao contexto socioeconômico e outro 
relacionado com a qualidade ambiental. 

Ainda a autora acima mencionada descreve que, o objetivo principal é o bem-estar da 
sociedade atual, quanto da sociedade futura e a segunda definição é a que implica na 
conservação do planeta e seus recursos naturais, havendo assim uma preocupação em 
ambos com os impactos dos planos e ações políticas atuais, referentes ao transporte e uso 
do solo urbano, seguindo alguns princípios e metas para que se alcance o objetivo de uma 
cidade tornar-se sustentável sem causar impactos a natureza, conforme citado abaixo: 

a) Minimizar o consumo de espaço e recursos naturais; 

b) Racionalizar e gerenciar eficientemente os fluxos urbanos; 

c) Proteger a saúde da população urbana; 

d) Assegurar igualdade de acesso a recursos e serviços; 

e) Manter a diversidade social e cultural. 

 Nesse contexto, vale ressaltar que: 

 
A mobilidade sustentável no contexto sócio-econômico da área urbana pode ser 
vista através de ações sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos 
transportes visando proporcionar acesso aos bens e serviços de uma forma 
eficiente para todos os habitantes, e assim, mantendo ou melhorando a qualidade 
de vida da população atual sem prejudicar a geração futura (CAMPOS, 2006, p. 
4). 

 

Os elementos políticos devem coordenar ações que produzam efeitos acumulativos a 
longo prazo, alcançando as metas ambientais, econômicas e sociais. Abaixo algumas 
estratégias mencionadas por Campos (2006) que tiveram elevadas melhorias em referência 
as questões observadas, trazendo estes benefícios a longo prazo e aumentando os níveis de 
sustentabilidade urbana. 

a) Combinar políticas de tarifação de transporte público e uso de automóvel refletindo 
os custos externos causados e com diferenciação em relação a hora de pico e fora do pico, 
tanto quanto, em áreas congestionadas e não congestionadas; 

b) Direcionar os programas de investimento em transportes para as mudanças que 
possam ocorrer na demanda devido às políticas de ação anteriormente descritas e 
especialmente com relação ao aumento da demanda por melhores transportes públicos, ou 
seja, mais rápidos e com melhores serviços; 

c) Desenvolver um plano de uso do solo dando suporte a necessidade por novas 
moradias próximas as áreas centrais, em cidades satélites ou ao longo de corredores bem 
servidos de transporte público, além da crescente necessidade e oportunidade de utilizar o 
transporte público. 

De forma geral, os problemas de mobilidade urbana estruturam-se de como as zonas 
estão estabelecidas em relação ao uso do solo provocando grandes movimentos ao mesmo 
ponto em determinados horários e da mesma forma seguem os mesmo conceitos e 
diretrizes para uma cidade mais maleável e sustentável no sentido da mobilidade, sendo o 
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aumento do uso de transporte coletivo e meios alternativos não motorizados, como 
bicicleta e caminhada, havendo pequenas distinções para diferentes cidades, em vista de 
que a maneira como se deve estabelecer uma política de mobilidade, depende do tamanho 
e modelo sócio econômico de uma determinada região. 

 
 
 
2. Metodologia 

 

O presente artigo teve como metodologia para seu desenvolvimento dois momentos 
distintos, o primeiro sendo uma revisão bibliográfica acerca do contexto da mobilidade 
urbana sustentável e num segundo momento como um estudo de caso, onde se fez uma 
reflexão da cidade de Panambi / RS referindo-se ao tema. A revisão bibliográfica tem 
como função a fundamentação teórica, onde esta revisão baseou-se na busca por artigos e 
livros que apontassem com mais ênfase e fundamento os conceitos voltados para o tema 
proposto. O segundo momento foi pautado por um estudo de caso, que tem como definição 
ser um estudo que busca de forma investigativa definir a real situação da mobilidade 
urbana, de um local pré-definido, citado acima, ocorrendo apenas de forma sucinta, tão-só 
uma análise da questão no local de uma ótica simples e objetiva, sem que se tenha feito um 
levantamento aprofundado com dados e estatísticas, ou seja, apenas um comparativo entre 
a revisão bibliográfica a aplicação desta na vida real do município. 

 

3. Desenvolvimento 
 
Panambi é um município localizado ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 

Conforme o IBGE (2016), sua população estimada é de 41.473 habitantes, sendo a maioria 
descendentes de alemães e portugueses, e possuindo um área territorial de cerca de 
490.857 km². Conforme Sponchiado (2013), o município é conhecido como "Cidade das 
Máquinas", em função do vasto parque industrial que a cidade dispõe no segmento 
metalúrgico e mecânico; além disso é conhecido como "Vale das Borboletas Azuis", 
devido as inúmeras borboletas que sobrevoavam essas terras cortadas pelo Rio Fiúza na 
época de sua colonização.  

A transformação econômica e os impactos decorrentes do desenvolvimento sem 
planejamento é evidente quando é feita uma ponte entre dois assuntos tão próximos, a 
mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável das cidades. Em Panambi, a realidade 
não é diferente, pois a cidade é constituída majoritariamente por uma população urbana, 
tem como principal fomento econômico a indústria, onde está instalado um parque 
industrial que abrange distintos segmentos, desde o agronegócio até a indústria 
automobilística. Na figura abaixo pode-se perceber a evidente diferença entre a quantidade 
de habitantes que residem em zona urbana dos que residem em zona rural. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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Estimativa da população urbana e rural em 2010 – Panambi/RS 

 
Fonte: Censo (2010) 

 

Em Panambi fica evidenciado que a população optou pelo automóvel, como principal 
meio de deslocamento, pois segundo o IBGE (2015), conforme imagens abaixo, a 
estimativa é de que me 2016 a cidade disponha de uma frota de 17.938 veículos, contra 
131 ônibus. Estes números absolutamente vão contra as políticas de uma mobilidade 
urbana sustentável, pois de forma grosseira, podemos dizer que em relação a quantidade de 
habitantes, o município teria uma média de dois habitantes por veículo, sem mencionar os 
demais tipos de veículos, como caminhões, motos e etc. 

 

Estimativa de veículos em 2016 – Panambi/RS 
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Fonte: IBGE (2015) 

 

Frota Estimada em 2015 – Panambi/RS 

Fonte: IBGE (2015) 
 

Talvez, a justificativa para o uso do veículo individual como um dos principais meios de 
transporte se dê pelo modo como a ocupação do solo e a maneira como as vias arteriais e 
coletoras foram se estruturando no município. Por ser uma cidade colonizada em torno de 
1835, porém só ocorrendo sua emancipação em 1954, não haviam planos ou gestão pública 
para organização das vias da cidade, sendo estas feita pelos próprios habitantes da época e 
permanecendo até o presente momento. 

O impacto causado pelo crescimento desordenado das vias e a deficiência em prever o 
desenvolvimento futuro que ocorreria no município, se reflete hoje em dia com vias que 
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não comportam o fluxo intenso de veículos e ônibus em horários de pico nas principais 
vias da cidade. Apesar de haver poucas ocorrências de melhorias nesta área ou apenas 
ocorrências paliativas e momentâneas a cidade dispõe de um plano diretor, o qual fixa 
algumas objetivos voltados a qualidade da mobilidade, das quais claramente estão de 
acordo com o que alguns especialistas recomendam. O Plano Diretor de Panambi relaciona 
os objetivos do sistema de mobilidade urbana da cidade em relação: 

 
I – priorizar a acessibilidade cidadã: pedestres, ciclistas e cidadãos com 
necessidades especiais (mobilidade reduzida), sobre o transporte motorizado; 
II – priorizar o transporte coletivo sobre o individual; 
III – considerar as questões de logística no sistema de mobilidade urbana, tendo 
em vista o desenvolvimento econômico; 
IV – reduzir a necessidade de deslocamento; 
V – melhorar a fluidez do trânsito, mantendo-se os níveis de segurança 
adequados; 
VI – articular o sistema de mobilidade municipal com o federal, existente e 
planejado; 
VII – ampliar o sistema viário de maneira a estimular áreas de ocupação 
prioritária, racionalizando investimentos em infraestrutura; 
VIII – priorizar as vias arteriais em termos de infraestrutura; 
IX – promover a expansão ordenada e planejada das vias arteriais que nortearão 
o desenvolvimento urbano de Panambi (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PANAMBI, 2008, p. 15) 

 

A falta de políticas públicas voltadas para a mobilidade ou a preocupação tardia de 
gestores em tratar do assunto, possivelmente tenha sido o agravante dos problemas no 
município, relacionados ao tema, porém em 27 de maio de 2015 foi instituído no município 
o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Município de Panambi  - PLAMUSP, que 
rege diretrizes para a implementação da Política de Transporte e Mobilidade, baseado na 
Lei Federal 12.587/2012, que rege diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
Abaixo os objetivos traçados pelo PLAMUSP: 

 
I - a diminuição do número de viagens motorizadas; 
II - a revisão do desenho urbano; 
III - o desenvolvimento de meios não motorizados de transporte, incentivando o 
uso da bicicleta; 
IV - o reconhecimento da importância do deslocamento dos pedestres; 
V - proporcionar maior mobilidade e acessibilidade às pessoas portadoras de 
necessidades especiais, crianças e idosos; 
VI - a priorização do transporte público coletivo e de qualidade; 
VII - a qualificação do espaço urbano; 
VIII - priorizar, mediante soluções de engenharia, a circulação dos pedestres, 
ciclistas e veículos de transporte coletivo; 
IX - reduzir a poluição ambiental gerada pelos meios de transporte motorizados 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI, 2015, p. 3) 

 

Com os objetivos claros para o plano de ação do PLAMUSP, este fará intervenções e 
melhorias em várias vias da cidade, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos 
habitantes, este plano deixa explícito que fará melhorias desde os passeios públicos até a 
criação de um porto seco, as margens das BR-158 e BR-285, com a intenção de minimizar 
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os impactos causados pelo tráfego de veículos de carga pesada nas vias centrais da cidade, 
e ainda executando a construção de ciclovias nas principais vias arteriais da cidade, 
promovendo e incentivando o uso de bicicletas como meios de deslocamento sustentável. 

Apesar das mudanças serem a favor da qualidade de vida, como todo o trâmite político e 
público, o PLAMUSP, não será implementado todo de uma vez, as ocorrências irão 
acontecer de maneira gradativas, sendo executadas as mudanças por ordem de prioridades 
e tem prazo de até 10 anos para ocorrerem, de acordo com o documento de implantação do 
PLAMUSP. Porém, atualmente já estão ocorrendo mudanças nas políticas de 
deslocamentos, a melhoria nos asfaltos, bem como asfaltamentos em ruas centrais que não 
possuíam asfalto, com o intuito de “desafogar” o transito nas principais vias do município, 
e a implantação de estacionamento rotativo nas ruas centrais, fazendo com que motoristas 
de forma gradativa diminua o fluxo de veículos em determinados locais, e até final do ano 
segundo Departamento Municipal de Transito – DMT, será implantada a primeira ciclovia 
da cidade. 

 

 

 

3. Considerações finais 
 

Fica claro, conforme apresentado neste trabalho, que a qualidade de vida de uma cidade 
está diretamente ligada a quanto a população consegue se deslocar de um ponto para outro 
com eficiência e qualidade. A demanda pela mobilidade urbana depende muito dos fatores 
econômico e sociais de determinada região, para alguma cidades esta questão já está 
evidenciada a algumas décadas, porém pra cidades menores que se desenvolveram em 
menor escala, apenas atualmente está se discutindo o tema Mobilidade Urbana Sustentável, 
como é o caso de Panambi.  

O atraso para a abordagem deste tema talvez se de pelos problemas políticos e falta de 
interesse de gestores, mas com certeza a falta de recursos escassa atualmente, em tempos 
de crise, agravam a espera por melhorias, como acontecerá com o plano de 
desenvolvimento urbano do município estudado, que levará em torno de 10 anos para 
serem concluídos, sendo que durante este período muito fatores mudarão as diretrizes do 
mesmo, por isso como alguns autores afirmam, os recursos financeiros devem ter lastros de 
bons projetos e boa capacidade de implantação, para que os recursos públicos não sejam 
desperdiçados, assim como a capacidade de prever a necessidade das gerações futuras 
também fazem parte para o bom alicerce de sólidos projetos. 

Por fim, o poder público deve investir em políticas públicas nessa área, resolvendo os 
desafios de âmbito técnico também, afinal há conflito de interesses tanto na disputa do 
orçamento público, quanto não uso da propriedade urbana e na concessão de serviços 
públicos. Para tanto se faz necessário o aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições 
democráticas e representantes políticos, a fim de incluir as questões da mobilidade urbana 
e de acesso aos serviços de transporte coletivo nas discussões quanto ao planejamento 
público.  
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo investigar estudos de caso, em pesquisa científica, para buscar              
melhorias no segmento da saúde. Trata-se de uma pesquisa exploratória, que tem como             
objetivo alcançar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito e            
construir hipóteses a serem exploradas. Os resultados apresentados já permitem tecer           
comparações e assim, contribuem para vislumbrar oportunidades de pesquisa na área, podendo            
também alicerçar implantações de sistemas de informação em ambientes deste segmento. 
 

Palavras-chave: Tecnologia; Qualidade; Saúde 
 

Abstract 
This article aims to investigate case studies in scientific research to seek improvements in the               

health segment. It is an exploratory research that aims to achieve greater familiarity with the               

problem, in order to make it more explicit and to construct hypotheses to be explored. The                

results presented already allow comparisons to be made and thus contribute to the search of               

research opportunities in the area, and can also support the implantation of information             

systems in this segment. 
 

Keywords: Technology; Quality; Health  
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1. Introdução 

 

O crescimento urbano desordenado pressiona a sociedade, nas mais variadas esferas. Há            
uma demanda crescente por infraestrutura para educação, segurança pública e saúde. Nesse            
contexto, os cidadãos, demandam atenção crescente e qualidade, daquilo que deveria ser            
assegurado como fundamental para seu bem-estar. Afinal, conforme a constituição          
brasileira de 1988: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a               
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e               
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988).  

Sendo assim, ao se analisar o direito à saúde, a realidade brasileira se mostra complexa.               
Especificamente, o ambiente hospitalar, que apresenta em sua história, problemas em           
comum, ao se considerar o âmbito nacional. Porém, há necessidades específicas, conforme            
as características de cada região.  

Diante disso, faz-se relevante investigar estudos de caso, em pesquisa científica           
mundial, para buscar melhorias no segmento da saúde e, de forma específica, no ambiente              
hospitalar. A evolução tecnológica tem se constituído em uma aliada na implantação de             
facilidades às instituições de saúde. São as Tecnologias da Informação e Comunicação            
(TICs), ferramentas que disponibilizam estrutura de apoio, e maior qualidade das           
informações, monitoramento dos processos e assim, suporte para a tomada de decisões. 

Diante deste contexto, o objetivo deste artigo é analisar a qualidade em serviços             
complexos de um ambiente hospitalar com a implantação das Tecnologias da Informação e             
Comunicação. 
 

1. Revisão de Literatura 

 
Esta seção tem como objetivo apresentar o levantamento de literatura, trata-se de uma             

revisão exploratória da bibliografia para aproximação do tema em estudo. 

 

1.1 Qualidade em serviços 

Entende-se que, a qualidade em instituições de saúde é consequência do equilíbrio na             
condução diária dos modelos assistencial e gerencial (BURMESTER, 2009). 

No produto das instituições hospitalares, é fundamental importância a participação dos           
profissionais que são "gente que cuida de gente". São responsáveis pelo resultado assistencial,             
seja qualitativo ou quantitativo e que está intrinsecamente ligado às condições ambientais            
favoráveis ao desempenho das funções de cada um de maneira que integre todas as categorias               
profissionais com um objetivo comum a todos, que é assistir ao paciente com excelência              
operacional (NISHIO; FRANCO, 2011, p. 16). 

 
As TICs, na área da saúde, têm um grande desafio, serem introduzidas no processo;              

porém, não acarretando em impactos negativos na percepção de seus diferentes usuários            
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(por exemplo, causando demissões). Pelo contrário, o foco seria a busca da melhoria             
contínua e da excelência. Assim, destacam-se dimensões da qualidade, difundidas e           
reconhecidas, tanto no meio acadêmico quanto empresarial (BURMESTER, 2009;         
NISHIO; FRANCO, 2011). 

A Figura 1 apresenta as dimensões da qualidade em duas variáveis, que são a qualidade               
técnica e a funcional. A dimensão técnica, refere-se àquilo que o cliente recebe em sua               
interação com a empresa, o resultado do serviço. Já, a dimensão funcional diz respeito ao               
modo como o cliente vivencia o contato com a organização e a qualidade do processo de                
prestação do serviço em si (GRÖNROOS, 2004). 

 

 
Figura 1: Um modelo de qualidade em serviços e suas implicações com o marketing. Fonte: Adaptado 

de Grönroos (1984, p. 40) 
 

Pinho (1996) adaptou as dimensões nas marcas, dividindo-as em produtos e serviços            
(Figura 2). Diante do exposto, destacam-se as dimensões relacionadas aos serviços, que            
são: Competência; Empatia; Confiabilidade; Iniciativa pessoal e;  Tangibilidade. 
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Figura 2: O poder das marcas. Fonte: Pinho (1996, p. 87)  

 
Estas dimensões são bastante difundidas e reconhecidas, tanto no meio acadêmico           

quanto empresarial (BURMESTER, 2009; NISHIO; FRANCO, 2011).  

 
2. Procedimentos Metodológicos 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, que tem como objetivo alcançar maior           
familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito ou ainda, construir           
hipóteses a serem exploradas. Também é classificada como pesquisa descritiva, tendo           
como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno e            
ainda, o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma das características deste tipo de             
pesquisa é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 1999). 

É exploratória, pois se trata de um “primeiro passo” na temática qualidade em serviços              
complexos, especificamente em um ambiente hospitalar. Para tanto, buscou-se         
aproximação e maior familiaridade com o problema, com vistas à formulação de hipóteses             
para estudos futuros. É uma pesquisa descritiva porque objetiva delinear as características,            
que se relacionam com o tema em estudo (GIL, 1999).  

Destaca-se que, trata-se de uma prévia da revisão sistemática de literatura; pois os             
artigos do portfólio foram analisados de uma forma mais quantitativa do que qualitativa.             
Ou seja, a partir dos achados apresentados neste artigo, a leitura e análise de definições e                
temáticas correlatas à qualidade de serviços complexos no ambiente hospitalar, poderá ser            
melhor explorada. Conforme Clarke e Oxman (2000), a revisão sistemática de literatura            
responde a uma pergunta claramente formulada, utilizando métodos sistemáticos e          
explícitos para identificar, selecionar e avaliar – de forma crítica – pesquisas relevantes,             
buscando coletar e analisar dados de estudos, incluídos na revisão. Além disso, caso             
alcance o tratamento estatístico dos resultados obtidos, é considerada uma meta-análise,           
com o objetivo de realizar uma análise textual e o agrupamento de conceitos,             
estabelecendo relações entre os autores. 

A busca – neste artigo - ocorreu em 08 (oito) etapas, conforme a Figura 3. 
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Figura 3: Etapas do delineamento metodológico. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Com o propósito de contribuir para o esclarecimento do processo de pesquisa, na             
próxima seção, serão apresentadas algumas contagens relativas ao portfólio de artigos           
utilizado para análise neste estudo. 

 

3. Resultados 
 

A Figura 4 apresenta os tipos de organização em que foram conduzidos os estudos              
constantes nos artigos do portfólio: destacando-se os Hospitais em primeiro lugar, com            
87,5%, e os demais, Centro Médico, Home Care e Unidades de Saúde, cada um com 4,8%. 
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Figura 4: Tipos de organizações de saúde. Fonte: dados da pesquisa. 
 

Destaca-se que 23,1% dos artigos tratam da análise da qualidade dos serviços aos             
pacientes (Figura 5), com destaque para Doukas et al. (2011) , que investigaram a qualidade              
em serviços no Home Care. Ou seja, ao invés do paciente ir até o hospital para ser tratado,                  
os profissionais de saúde fazem o atendimento a domicílio, permitindo que sua cura seja              
mais humanizada ao se comparar com o ambiente austero e pouco familiar que um hospital               
pode representar para o paciente. A presença de familiares em sua casa pode auxiliar na               
recuperação oferecendo maior estabilidade emocional ao paciente, e ainda, a que se            
considerar a redução do risco de infecção hospitalar. 

Outro artigo a se destacar é o de Batra, Sachdeva e Mukherjee (2015), que busca a                
padronização da informação com foco na qualidade do serviço em saúde, pois permite que              
os dados sejam compartilhados de forma padronizada, sendo possível a leitura e indexação             
dos mesmos, independentemente do sistema. Essa padronização agiliza a análise do           
histórico do paciente, suas enfermidades, alergias e todos os dados pregressos,           
fundamentais para um melhor diagnóstico. 

 
Figura 5: Foco dos artigos. Fonte: dados da pesquisa. 

 
A Figura 6 apresenta as subdivisões da organização hospitalar consideradas pelos           

autores do portfólio, são elas: Centro Cirúrgico (9,1%), Oncologia (4,5%), CDI (4,5%),            
Emergência (4,5%), Triagem (9,1%), UTI (9,1%) e Eletroencefalografia (4,5%).  

Algumas áreas foram mais detalhadas nos artigos, como por exemplo o Diagnóstico por             
Imagem. Assim, Mendelson, Erickson, Choy (2014) discutem o compartilhamento de          
imagens no CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem. Esse compartilhamento de imagens             
visa um diagnóstico mais preciso (através dos recursos de imagens) bem como, melhoria             
no tempo de resposta desse diagnóstico. Pois com a imagem em formato digital, não é               
necessário a presença do profissional no hospital, possibilitando o diagnóstico remoto, o            
que fornece embasamento em relação à interoperabilidade. Ou seja, a transparência das            
informações, independentemente do sistema que cada unidade ou usuário utilize. 

Dentre as subdivisões dos artigos, 9,1% deles, abordam o Centro Cirúrgico e UTIs,             
onde os cuidados aos pacientes envolvem maior quantidade de colaboradores, diversas           
especialidades médicas, materiais, medicamentos e equipamentos mais complexos. O         
reflexo é um maior gasto, com consequência, maior rendimento ou risco de grandes             
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prejuízos para as organizações de saúde. Por isso, talvez, verifica-se um maior interesse             
dos autores do portfólio pelas áreas mais complexas, pois o desafio e os investimentos são               
maiores, merecendo estudos aprofundados.  

No portfólio analisado, a maioria das pesquisas tratou dos assuntos no ambiente            
hospitalar como um todo, sem distinção e especificação, correspondendo a 59,1%. 

 

 
Figura 6: Subdivisões da organização. Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
4. Análise sistêmica: Evolução do tema em estudo 
 

O objetivo desta análise é identificar as questões mais relevantes sobre o tema em              
estudo, que neste caso, abrange a qualidade em serviços em um ambiente hospitalar com o               
suporte das TICs, visando identificar definições, características e outras questões          
relevantes na literatura sobre esta temática. 

A seguir, o Quadro 1 apresenta os autores e assuntos principais abordados nos artigos              
do portfólio. O principal objetivo é demonstrar quais assuntos foram tratados ao longo dos              
anos, no que se refere à tecnologia, qualidade, segurança e processos na área da saúde.  

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 



 
 

 

 

 
 

 
Quadro 1: Pesquisa por ano com a evolução tecnológica. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Pode-se perceber que, o foco de abordagem na tecnologia, inicialmente eram as            
máquinas e equipamentos e sua usabilidade (MADUREIRA; VEIGA; SANTANA, 2000).          
Atualmente, tem-se a aceitação da informática trazendo processos desafiadores         
(SCIAMANNA; DIAZ; MYNE, 2002). 

Já, o Quadro 2 destaca algumas práticas de segurança do paciente, evidenciando o             
impacto e eficácia, visando maior qualidade para a saúde (ORTIZ; CLANCY, 2003). 
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Quadro 2: Práticas de Segurança ao Paciente e sua eficácia. Fonte: adaptado de Ortiz e Clancy (2003, 

p. 13) 
 

Observa-se, no Quadro 2, que as práticas de segurança ao paciente evoluíram com a              
implantação de procedimentos-padrão e utilização de novas ferramentas e recursos          
tecnológicos. Porém, o elemento humano, o profissional de saúde e sua qualificação, são o              
centro para a prestação de serviços de qualidade. Pois, caso não estejam capacitados, não              
saberão desempenhar suas atividades com maior segurança – para ele e para os pacientes –               
nem mesmo, utilizar todo o potencial e recursos das TICs na saúde, que exigem um maior                
tempo de capacitação e treinamento. Afinal, a tecnologia é meio, que somente trará bons              
resultados se o investimento na qualificação dos profissionais da saúde for prioritário para             
as organizações desse setor.  
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5. Considerações Finais 
 

Ligadas às limitações deste artigo, estão as sugestões para trabalhos futuros. Umas delas             
se refere aos critérios de busca, atrelados às escolhas definidas pelos autores, período             
selecionado, palavras-chave e bases de dados, dentre outros. Afinal, esta pesquisa,           
conforme já mencionado, tem caráter exploratório, em que se busca uma maior            
familiaridade sobre o tema. Portanto, sugere-se o aprofundamento qualitativo da análise           
dos artigos do portfólio, bem como ampliar as buscas em outras bases de dados para futuro                
refinamento da seleção de referencial teórico, na temática qualidade em serviços           
complexos de um ambiente hospitalar com o suporte das TICs. Sendo assim, assume-se –              
como já mencionado na seção de Introdução – o caráter embrionário, prévio da redação              
deste artigo; ou seja, objetiva-se realizar uma “exploração” da temática em estudo: a             
qualidade em serviços complexos de um ambiente hospitalar com a implantação das            
Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Outra sugestão, seria realizar uma busca em bases nacionais, com o objetivo de             
conhecer o tratamento desta temática em cenário brasileiro. Já que, neste artigo, apenas 03              
documentos são de autores filiados a universidades brasileiras. 

Enfim, os resultados apresentados já permitem tecer comparações e assim, contribuem           
para vislumbrar oportunidades de pesquisa na área, a partir de um panorama exploratório             
da produção científica na área.  
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Resumo 

A utilização de materiais reciclados no processo construtivo reduz a demanda por insumos não 
renováveis, além de reduzir a pressão ambiental nas áreas destinadas ao descarte sendo uma 
alternativa de uso de materiais convencionais. Nesta pesquisa foi promover a adição de tetra pak 
triturado na produção de tijolos e argamassas, estudando a possibilidade de criar um produto mais 
resistente e reduzindo o impacto ambiental pelo lançamento destes produtos na natureza. No 
Laboratório de Análise de Solos no Campus Cajazeiras-IFPB, foi feita a análise do comportamento 
das propriedades físicas do solo selecionado em busca da granulometria ideal. Os resultados foram 
comparados por curvas granulométricas de referências e analisados de acordo com as normas da 
ABNT, chegando assim a um produto com resistência considerável. Portanto, torna-se relevante a 
utilização dos recursos disponíveis a realidade de cada região, de forma a auxiliar no 
desenvolvimento de materiais tecnicamente viáveis e ecologicamente corretos. 
 

 

Palavras-chave: Tetra pak; Tijolo; Argamassa 

 

Abstract 

The use of recycled materials in the construction process reduces the demand for non-renewable 
inputs, as well as reducing environmental pressure in areas destined for disposal as an alternative 
to the use of conventional materials. In this research was to promote the addition of crushed tetra 
pak in the production of bricks and grout, studying the possibility of creating a more resistant 
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product and reducing the environmental impact by launching these products in nature.  In the 
Laboratory of Soil Analysis in Campus Cajazeiras-IFPB, the behavior of the physical properties of 
the selected soil was analyzed in order to obtain the ideal granulometry. The results were 
compared by reference grain size curves and analyzed according to ABNT standards, thus 
reaching a product with considerable resistance. Therefore, it becomes relevant to use the 
resources available to the reality of each region, in order to assist in the development of 
technically feasible and ecologically correct materials. 
 
Keywords: Tetra pak; Brick; Grout 

 

 

1. Introdução 
 

O tijolo, elemento fundamental em obras de engenharia e extremamente complexo, foi, 
e é objeto de estudo dos mais variados pesquisadores, desde engenheiros civis até químicos 
que estudam as propriedades aglutinantes de variados materiais. 

Segundo SILVA (2005), a técnica de construção com solo, especialmente o solo-
cimento com ou sem resíduos vegetais em geral, apesar de antiga ainda necessita de 
estudos. A utilização de materiais recicláveis ou de origem natural torna-se cada vez mais 
crescente, pois existe um mercado abundante promissor sem que ocorra a destruição do 
meio ambiente, cuja proteção é atualmente bastante discutida.  

Na composição do tijolo solo-cimento, o solo é o componente que entra em maior 
proporção. A princípio qualquer solo pode ser utilizado, mas ele deve ser escolhido de 
modo que a quantidade de cimento necessária para sua estabilização seja a menor possível, 
reduzindo o custo final do tijolo (SOUZA et. al, 2008). 

Segundo estudos realizados pelo CEPED (1999) apud SILVA (2005), os solos mais 
apropriados para a fabricação de tijolo solo-cimento são os que possuem teor de areia 
variando entre 45 e 90%, teor de silte + argila entre 10 e 55%, teor de argila menor que 
20% e limite de liquidez menor que 45%. Além disto, BUENO & VILAR (1998) indica 
uma areia-siltosa como um tipo de solo que possui boa resistência quando compactado e 
torna-se quase impermeável. 

É sabido que as vantagens do tijolo e da argamassa fabricado com solo-cimento são 
diversas, porém, é apreciável a inovação quando essa tecnologia é enriquecida na matriz do 
produto por adição de novos componentes.  

Este tipo de análise nos leva a observar os materiais presentes na microrregião de 
Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano, algumas particularidades são perceptíveis entre elas: 
solo predominante silte-arenoso, fácil obtenção de embalagens de tetra pak, uso em larga 
escala de cimento Portland CP II-Z-32. Assim sendo, torna-se relevante a utilização dos 
recursos disponíveis a realidade de cada região, de forma que produtos abundantes e de 
baixo custo de exploração podem auxiliar no desenvolvimento de materiais produzidos 
tecnicamente viáveis e ecologicamente corretos. Após estudos relacionados aos materiais 
de construção alternativos percebeu-se um material utilizado em grande escala pela 
população que seria bastante útil na construção civil: embalagens Tetra Pak. Que são 
embalagens feitas de papel (cartão), plástico (polietileno de baixa densidade) e alumínio 
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(ver Figura 1). Logo possuem características que fazem delas material interessante para a 
reutilização, pois são bastante prejudiciais ao meio ambiente e ao mesmo tempo se 
transformam numa excelente matéria prima para produção de diversos produtos. 

Tendo em vista a necessidade do ser humano de habitar em edificações, a tecnologia 
tem fornecido com o passar dos séculos conforto, segurança e qualidade de vida à maioria 
das pessoas. A viabilidade econômica é fator preponderante para que tudo isso seja cabível 
a realidade das mais variadas classes sociais. Entretanto, a escassez de recursos propicia 
um ambiente de inovação com o intuito de desenvolver métodos e produtos que 
minimizem os custos e alavanquem o sistema produtivo. Por sua vez a construção civil se 
utiliza dessa realidade para fluir com o auxílio da ciência. 

Conhecendo as propriedades desejadas da matéria prima e tendo em vista que a 
embalagem tetra pak já vem sendo utilizada como material na construção civil, o presente 
trabalho tem o objetivo de promover a inovação, por meio da adição de tetra pak triturado 
na produção de tijolos e argamassa, visto que é um material abundante na nossa 
microrregião e de fácil manuseio. 

Vislumbrando o uso do tijolo na construção civil, foram desenvolvidos os tijolos de 
solo-cimento, formulado a partir da compactação da mistura solo, cimento e água. 
Observando os requisitos que define o uso de tijolos e argamassas, formulados a partir da 
adição de tetra pak triturado, sua produção é ecologicamente correta e obras com esse tipo 
de material são consideravelmente mais limpas, e consequentemente, o serviço torna-se 
mais rápido, o que facilita o tempo de entrega da obra. Também se ressalta que dispensam 
queima em fornos a lenha, é dispensável o reboco podendo ficar aparente já que possui um 
belo design. 

Obras com esse tipo de material são consideravelmente mais limpas, pois a quantidade 
de argamassa entre tijolos é bem reduzida e a praticidade no decorrer da obra é um fator 
importante, rapidamente as paredes são erguidas com esse tipo de tijolo, pois o mesmo é 
modulado de maneira a ser encaixado, para a facilidade do profissional que está 
desenvolvendo esse trabalho. Este tijolo é vazado internamente com a possibilidade de 
interação com os projetos complementares ocorrerem simultaneamente no decorrer da obra 
acelerando ainda mais a velocidade de conclusão. 

 

2. Materiais e Métodos 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Análise de Solos no Campus 
Cajazeiras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).  

Foi feita uma análise do comportamento preliminar das propriedades físicas de vários 
tipos de solo selecionados a partir de jazidas escolhidas que pudessem fornecer matéria 
prima em abundância e em regiões diferenciadas, para a análise em busca da granulometria 
ideal. 

As embalagens de tetra pak foram coletadas na cozinha do próprio campus, no aterro 
sanitário do município, em postos de coletas já existentes e através de campanhas na 
comunidade. Depois de coletado, o material foi processado em máquina trituradora de 
papel. O cimento Portland utilizado CPII-Z-32. 
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Os procedimentos seguiram as normas da NBR quanto à atividade que está sendo 
desenvolvida. A partir da disponibilidade de todos os materiais previstos, as misturas 
foram feitas na argamassadeira com as dosagens no traço de 1 : 5 (cimento e solo) e 
posteriormente, devido à baixa resistência encontrada, a dosagem foi modificada para 1 : 
2,5 (cimento e solo). O tetra pak triturado foi adicionado com 500 ml no volume de 2 kg de 
cimento e 10 kg de solo. 

 
2.1 Caracterização física do solo 

 
Foi realizado a coleta de amostras de solos potenciais em 3 fontes diferentes, 

analisando-as em laboratório e foi definido a melhor opção a ser colhida em quantidades 
suficientes para os passos seguintes, uma camada com cerca de 50 cm foi retirada antes da 
coleta devido à presença de matéria orgânica, conforme as orientações de SILVA (2005), a 
mesma cita que os solos existentes podem ou não apresentar material orgânico conforme a 
sua origem e formação; porém, para a aplicação na mistura solo-cimento deve-se dar 
preferência àqueles em cuja composição tal matéria seja ausente, além disso SUPERTOR 
(1989) apud SILVA (2005) diz que, independente do tipo, o solo deve ser isento de matéria 
orgânica tal como glicose, lignina e ácido úmico, pois interferem na reação de pega do 
cimento inibindo-a. Na jazida, a retirada de matéria orgânica foi realizada conforme 
mostrada na Figura 1. 

 
Figura 1: retirada de matéria orgânica. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Foram extraídos cerca de 1500 kg do material, aproximadamente 200 kg foi levada ao 
laboratório e deixado secar a sombra sendo o mesmo revirado diariamente durante um 
período de 7 dias em busca da obtenção de um material com umidade uniforme evitando 
posteriores desvios; em seguida, a análise granulométrica foi realizada seguindo as 
orientações da NBR 7181 (ABNT, 2016).  

 

2.2 Procedimentos aplicados às composições 
 

Com o intuito de adicionar a quantidade mínima de cimento e maximizar a utilização do 
tetra pak triturado, adotaram-se para estudo de dosagens a quantidade fixa de solo com 
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90% da composição, sendo que a variação ocorreu somente nos valores referentes à adição. 
No que se refere à quantidade de cimento e tetra pak  utilizados. Assim as dosagens 
estudadas estão demonstradas no Quadro 1. 

Para cada mistura de solo, cimento e tetra pak triturado foram executados ensaios de 
compactação de Proctor Normal. As energias de compactação especificadas pela norma 
brasileira NBR 7182 (ABNT, 2016) são: normal, intermediária e modificada. A energia de 
compactação utilizada nos ensaios foi a Proctor Normal, sendo utilizado, o soquete e o 
cilindro pequenos. O solo foi compactado segundo a NBR 12023 (ABNT, 2012) em 3 
camadas iguais, sendo aplicados 26 golpes por camada, número de golpes necessário para 
atingir o valor da energia Proctor Normal de 583 kJ/m3, sendo determinada a umidade 
ótima (wot) e massa especifica seca máxima (Udmax) de cada mistura. 

Quadro 1 – Dosagens estudadas. 

90% Solo Composição dos 10% da adição Tetra Pak referente a mistura 

Dosagem 1 100% cimento 2% 

Dosagem 2 90% cimento + 10% de tetra pak 2% 

Dosagem 3 90% cimento + 10% tetra pak 4% 

Dosagem 4 80% cimento + 20% terra pak 6% 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Em todos os ensaios realizados, as misturas foram executadas em argamassadeira, sendo 
primeiramente misturados cimento, solo e tetra pak triturado, após atingir homogeneidade 
adequada foi adicionado água. Para tomar medidas de referência quanto a quantidade de 
água a ser a adicionado, foi realizado um ensaio prévio de compactação de Proctor Normal 
com solo sem a mistura, cujo resultado encontra-se na Figura 2. 

.  

Figura 2: Curva de compactação do solo selecionado. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
3. Resultados e discussões 

 

A análise tátil e visual inicial foi comparada e confirmada por meio de ensaios de 
laboratório, cujos resultados foram comparados por curvas granulométricas de referências, 
obtidas na bibliografia. O solo coletado foi aquele isento de matéria orgânica, seco a 
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sombra, destorroado e analisado de acordo com as normas da ABNT: índices físicos, 
granulometria cujo resultado encontra-se no Figura 3, limites de consistência que não 
apresentaram resultados e, compactação. 

 
Figura 3 – Curva Granulométrica do Solo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

O tetra pak triturado inicialmente foi adicionada com quantidades de 1000 ml e 750 ml, 
estas porcentagens não ofereceram resultados satisfatórios quanto à resistência e estética 
final do produto proposto. 

No decorrer do processo de moldagem dos corpos de prova foi constatado que as 
misturas apresentaram perda considerável de plasticidade durante a moldagem, perceptível 
pouco tempo após a homogeneização de todos os materiais da mistura. Logo a confecção 
dos corpos de prova não obtiveram uma similaridade, a dosagem 4 apresentou maior 
dificuldade  de moldagem dos corpos de prova, visto que a mesma possui maior 
quantidade de tetra pak triturado, o que induz a justificar que o tempo de plasticidade ideal 
está diretamente ligado a quantidade de adição de tetra pak triturada introduzida à mistura, 
essa particularidade deve-se a característica natural do tetra pak de possuir alta absorção de 
água. 

Com a quantidade de 500 ml, foi possível moldar corpos de prova esteticamente 
agradável. Os corpos de provas foram rompidos com sete, quatorze e vinte um dias e 
obtidos os resultados de acordo com a Quadro 2. 

Quadro 2 – Resistência a Compressão em Diversas Idades 

7 dias 14 dias 21 dias 

3,5 MPa 6,2 MPa 8,2 MPa 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Verificou-se que independente de idade os melhores resultados em desempenho 
mecânico foram alcançados na dosagem 4. O maior valor resistência encontrado foi de 8,2 
MPa aos 21 dias. 

Como já era de se esperar, durante o período de cura houve ganho significativo da 
resistência em todas as dosagens, e em particular, na dosagem 1. Um parâmetro 
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evidenciado foi o aumento da massa específica aparente seca máxima na dosagem 4, é 
justificável essa particularidade pois a dosagem 4 foi composta por 6% de tetra pak 
triturado um material denso o qual ocupa o espaços vazios, além disso promoveu maior 
lubrificação dos grãos influenciando diretamente a compactação. 

 
Figura 4: Corpo de Prova Rompido. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Em relação a mistura realizada em laboratório com todos os materiais envolvidos, os 
níveis de água utilizado foi determinado a partir da homogeneidade da mistura, 
acrescentando-se de acordo com que era observado no processo, buscando chegar ao 
estado de boa trabalhabilidade. 

Através dos estudos realizados, chegamos a conclusão que para garantir resistência 
satisfatória da argamassa foi necessário dobrar a quantidade de cimento utilizada no 
processo produtivo, o que de maneira geral inviabiliza as vantagens econômicas do 
produto final. 

De acordo com os valores obtidos através do rompimento dos corpos de provas, 
verifica-se que se pode avaliar a aplicabilidade em produtos que não exigem grande 
resistências, obviamente avaliando novas dosagens que viabilizem baixo consumo de 
cimento e por que esteticamente obtemos um produto bem estruturado e com designer 
singular, podendo assim ser usado com eficácia amplamente no ramo da construção civil. 

 

4. Conclusão 

O uso de materiais ecologicamente corretos no processo da construção civil, acarreta a 
redução de custos em várias etapas do processo construtivo devido à otimização do uso da 
matéria prima, à agilidade que confere no processo de projeto ou compra dos componentes, 
ao aumento da produtividade e à diminuição dos desperdícios e das perdas. Os materiais 
pré-fabricados reduzem o impacto ambiental e econômico, uma vez que os materiais são 
fabricados com controle de qualidade, maior durabilidade, menor desperdício durante a 
produção, menor variabilidade de características como resistência, dimensões; entre outros. 
A utilização de materiais reciclados no processo construtivo reduz a demanda por aqueles 
insumos não renováveis e também a pressão ambiental nas áreas destinadas ao descarte 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

sendo a alternativa para o uso de materiais convencionais, os quais geram um impacto 
maior no ambiente devido a todo o seu processo de fabricação.  

Conforme o aumento dos teores de tetra pak, houve decréscimo relativo quanto a 
resistência, porém de acordo com KHEDARI et al (2005) um aspecto benéfico da presença 
de fibras em materiais baseadas em terra crua, desde que o seu comportamento mecânico 
não seja comprometido, é a obtenção de um produto de menos condutividade térmica, 
promovendo, assim, a redução da transferência de calor e menos consumo energético para 
o controle da temperatura interna das edificações. 

Tomando como referência o valor de 1,5 MPa (NBR 8491) para blocos solo-cimento 
utilizados em alvenaria de vedação, uma comparação pode ser realizada com o material do 
referido trabalho, sendo que todos as dosagens atingiram valores superiores  após 21 dias 
de idade. Entretanto a dosagem 4 atingiu valores apropriados para confecção de 
componentes construtivos.  

Compete salientar que, para fins de recomendação prática, outros testes mecânicos 
deverão ser realizados, como compressão diametral e capacidade de absorção, como 
também estudo de outras variações de dosagens. 

Infelizmente, estes materiais ecológicos, como são conhecidos, enfrentam dificuldades 
em ser amplamente aceito no mercado na maioria das vezes pelo seu custo, porém a falta 
de informação, quanto a sua durabilidade em relação aos materiais usados comumente 
ainda é muito grande. O que em longo prazo traz benefícios mútuos, comparadas às 
técnicas tradicionais de construção. 
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Resumo 

A implantação da sustentabilidade nos projetos desenvolvidos está cada vez mais presente no 
cotidiano dos discentes de engenharia, visto que é imprescindível buscar a estabilidade entre o corpo 
social, economia e meio ambiente nas ações humanas. Percebe-se que há a necessidade em aderir 
conhecimento à respeito da responsabilidade ambiental na formação dos engenheiros, já que garante 
a preservação da natureza e a minimização dos impactos ambientais. O presente trabalho tem como 
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principal objetivo, analisar as opiniões e expectativas dos graduandos de engenharia ambiental e civil 
em relação à importância da inserção das práticas sustentáveis no desenvolvimento de projetos. Para 
a execução da pesquisa aplicou-se um questionário em estudantes de engenharia de faculdades 
distintas, para que haja uma amostra diversificada durante a análise dos dados. Uma revisão 
bibliográfica foi realizada para ajudar na compreensão do tema. O artigo conclui que a presença da 
sustentabilidade no planejamento dos projetos são estratégias fundamentais. 

Palavras-chave: Práticas sustentáveis; Responsabilidade Ambiental; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

 The implementation of sustainability in the projects performed is increasingly present in the daily 
life of engineering students, since it is essential to seek stability between the social fabric, economy 
and environment in human actions. It is noticed that there is a need to acquire knowledge about 
environmental responsibility in the engineers training, since it ensures the nature preservation and 
minimizing of environmental impacts. The main objective of this study is to analyze the perspectives 
of environmental and civil engineering undergraduates regarding to the importance of the insertion 
of sustainable practices in the development of projects. For the research execution, a questionnaire 
was applied to engineering students of different colleges, so that there is a diversified sample during 
the data analysis. A bibliographic review was done to help in understanding the theme. The article 
concludes that the presence of sustainability in project planning is a fundamental strategy. 

 

Keywords: Sustainable practices; Environmental responsibility; Sustainability 
 

 

1. Introdução 

 

As preocupações na atualidade referente à diminuição dos impactos ambientais vêm 
aumentando ao longo do tempo, e para isso, a sociedade está exigindo cada vez mais o uso 
de materiais que sejam reaproveitáveis, e que não agridam a natureza de forma tão direta. 
Com a finalidade de reduzir essa problemática, há uma grande necessidade em investir em 
projetos que tenham estruturas sustentáveis, ou seja, o que caracterizam esses tipos de 
projetos, são a competência na utilização de energia, água e recursos naturais em sincronia 
com um nível de conforto elevado, tendo como efeito o decrescimento do lançamento de 
carbono no ar.  

De acordo com Silva (2003), a apreensão com os problemas ambientais começou a ser 
discutida nos mais diversos setores da sociedade, favorecendo a gradativa adesão dos 
diferentes setores mercadológicos. Quando se procura o equilíbrio entre o que é socialmente 
necessário, economicamente executável e ecologicamente sustentável, é usualmente 
denominado de “triple bottom line”, que unem as dimensões ecológicas, econômicas e 
sociais do desenvolvimento sustentável. 

O principal objetivo de todos os setores que desejam assegurar a conservação dos recursos 
naturais, é de que ocorra o desenvolvimento de maneira que não degrade o meio ambiente. 
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Para que essa ideia seja colocada em prática, é preciso utilizar de maneira inteligente o que 
a natureza nos oferece, e também, é necessário buscar a obtenção de providências que se 
tornem realistas nas atividades humanas, já que não adianta impor soluções que não estejam 
ao alcance da sociedade. 

O conceito de sustentabilidade pode parecer multifacetada, uma vez que a depender da 
visão do indivíduo, o termo pode ser visto de uma maneira diferente, no entanto, tenha 
objetivos parecidos ou em comum. A definição foi criada em 1987, e relata que o conceito 
de sustentabilidade está relacionado com o "desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas 
próprias necessidades". (BRUNDTLAND, 1999) 

“Mesmo com o conceito múltiplo da sustentabilidade, para que as práticas possam 
ser cumpridas e as pessoas passem a ver a sustentabilidade como uma finalidade 
a ser cultivada e que trará melhorias atuais e futuras, faz-se necessário estabelecer 
um conceito que possibilite, além de avaliar os resultados alcançados, incluir os 
aspectos importantes que caracterizam o que se considera como sustentável. ” 
(LINARES, 2013) 

Seguindo essa trajetória a Sustentabilidade Ambiental é a habilidade de acondicionar o 
ambiente natural acessível à manutenção das condições de vida para os indivíduos. Além 
disso, a sustentabilidade deve fazer parte do cotidiano dos graduandos e profissionais da área 
de engenharia, pois dessa maneira, no momento em que esses indivíduos forem criar um 
projeto, levará em conta as leis ambientais. Dessa maneira, desenvolverá propostas e 
soluções em uma obra que estejam dentro do que lhe é exigido para estar a favor da 
conservação da natureza. 

Conforme Yeang (1999), Há uma extrema importância quando o profissional sabe 
reconhecer que nem todas as soluções encontradas são adequadas, mas que são apenas 
tentativas em busca de projetos de cunho sustentável. Com o progresso da tecnologia, sempre 
surgirão novas soluções mais apropriadas. 

As empresas principalmente relacionadas com a engenharia, precisam adotar uma postura 
ética referente à escolha dos materiais utilizados, a maneira como será utilizado esses 
recursos, e tentar buscar o reaproveitamento do mesmo, o que gera a diminuição do acúmulo 
de resíduos sólidos, e aumenta o tempo de vida da natureza.  

Existe uma importância em persistir no desenvolvimento de projetos sustentáveis, visto 
que pelo fato de ser uma proposta interdisciplinar, asseguram um zelo maior com as soluções 
apresentadas, atendendo a todos os pontos de vistas, seja ela, ambiental, cultural, social ou 
econômico. 

“Buscar conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, 
levando em consideração os aspectos sociais. A proteção do ambiente não é um 
assunto a ser visto de forma estanque, no que diz respeito ao desenvolvimento 
econômico: ele permeia todo o universo das decisões políticas. É um grande 
sistema onde o sucesso depende da sinergia do todo. ” (MENDES, 2003) 

O presente artigo tem como objetivo analisar a concepção dos estudantes de engenharia, 
assim como conscientizá-los a adotar práticas e materiais sustentáveis como forma de 
conservar a natureza, considerando que ser cidadão é ter um acordo com o meio em que se 
habita. Além disso, pretende-se mensurar o interesse desses alunos com as questões que 
referem-se à sustentabilidade, e verificar o estímulo que as instituições de ensino na qual 
eles estão ingressados, oferecem para que esses discentes possam aderir ações ecológicas. 
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2. Metodologia 
 

Para realizar a pesquisa houve a execução de algumas etapas com o intuito de atingir 
respostas para esclarecer os objetivos do estudo. O referido trabalho obteve 4 passos, 
primeiramente ocorreu a construção de um questionário, para que fosse possível extrair 
conhecimentos à respeito das perspectivas dos discentes sobre a importância da inclusão da 
sustentabilidade em projetos. Logo após efetuou-se a aplicação dos formulários aos 
graduandos do curso de Engenharia Ambiental e Civil de faculdades públicas e privadas 
distintas, com a finalidade de obter uma amostra com maior número de dados. No terceiro 
passo realizou-se a análise das informações adquiridas, por meio da tabulação dos dados 
para alcançar os resultados suficientes para a conclusão do estudo. E por fim utilizou-se 
como alicerce algumas referências bibliográficas que contribuíram para a apreensão do 
assunto. 

“Uma pesquisa qualitativa, ao valorizar os aspectos descritivos e as percepções pessoais, 
procura compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, avaliar também o 
contexto em que vivem”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994) 

Segundo Duarte (2002), uma pesquisa de campo é uma investigação realizada por um 
pesquisador, na qual a sua visão dirige-se para locais que já são conhecidos por parte de uma 
sociedade, mas, sempre, com uma maneira distinta de olhar e de pensar determinada 
realidade a partir da experiência e da apropriação do conhecimento. Já de acordo com 
Minayo (1994, p. 53), a pesquisa de campo é definida como um recorte que o pesquisador 
realiza em termos de espaço, representando uma realidade percepcionada a ser estudada a 
partir dos pontos de vistas teóricos que complementam o objeto da investigação.  

O artigo retratado apresenta características de uma pesquisa de campo, uma vez que foi 
preciso realizar a aplicação do questionário em 170 estudantes de engenharia, para que fosse 
possível obter os dados necessários para o entendimento da situação analisada. Além disso, 
o trabalho é caracterizado como uma pesquisa quantitativa e qualitativa, visto que com a 
obtenção do conjunto de informações coletadas, foi possível abranger respostas em 
quantidades, e também em qualidades, o que ocasiona em um estudo ratificado. 

 

3.   Resultados e Discussões 
 

A introdução da sustentabilidade durante a graduação em engenharia tem se mostrado 
algo necessário, e está cada vez mais aparente nos trabalhos desenvolvidos por estudantes 
dessa área. Logo, há a necessidade de investir em projetos que haja a conciliação entre o 
desenvolvimento social e econômico com a preservação do meio ambiente, promovendo a 
responsabilidade ambiental na formação dos futuros engenheiros.  

Dessa forma, realizou-se uma pesquisa nos cursos de Engenharia Ambiental e Civil para 
que houvesse a percepção desses alunos referente à como está sendo implantado as práticas 
sustentáveis nos institutos em que eles estão inseridos, e também para mensurar o interesse 
dos graduandos no assunto. 
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Os resultados exibidos nesse estudo foram coletados a partir do questionário aplicado, 
na qual a amostra analisada possui 170 respostas de diferentes graduandos de engenharia.  
Após estudar as informações obtidas, percebe-se que 85,9% dos alunos avaliados estão 
ingressados em uma instituição de ensino superior pública, enquanto que 14,1% estudam em 
instituições privadas. 

 Verificou-se que as faculdades que obtiveram maior destaque na pesquisa foram IFBA, 
FAINOR, UESC, CEFET-MG, IF Goiano, UFBA, UNB e FTC. Através da coleta de dados 
identificou-se a opinião dos discentes à respeito da temática. A figura 1 a seguir, apresenta 
a porcentagem dos estudantes de cada curso que responderam ao formulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Cursos que os estudantes analisados estão matriculados. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Por meio do gráfico exibido constata-se que 52% dos alunos avaliados estão 
ingressados no curso de Engenharia Civil, enquanto que 48% estão matriculados no curso 
de Engenharia Ambiental. Mediante aos resultados do questionário, foi possível identificar 
o perfil dos estudantes dessa pesquisa. Observa-se que 54,1% dos discentes são do sexo 
feminino, e por outro lado, 45,9% são do sexo masculino. Já a faixa etária do conjunto 
analisado está entre 17 a 25 anos. 

Nota-se que 18,8% dos alunos estão matriculados no 6º período da faculdade, ao passo 
que 18,2% estão no 2º semestre, e por fim, 15,3% dos estudantes encontram-se no 4º período. 
Portanto, percebe-se que houve destaques dos semestres que os alunos estão ingressados, e 
essa diferenciação é importante, uma vez que a cada semestre é uma dificuldade diferente, 
ou seja, é preciso fazer a análise de qual período o estudante se encontra, já que a opinião 
dos discentes ao longo do curso podem se modificar, assim como a suas posturas e 
dificuldades em determinado assunto. 

Para identificar a perspectiva à respeito da sustentabilidade, foi perguntado aos alunos 
qual o conceito mais próximo de sustentabilidade na sua opinião. A figura 2 a seguir, mostra 
as respostas obtidas com a pergunta.  
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Figura 2: Opinião dos Graduandos de Engenharia a respeito do conceito mais próximos de 
Sustentabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

De acordo com os resultados do gráfico, verifica-se que boa parte dos discentes, 
totalizando 60,6%, acreditam que a sustentabilidade está voltada para a adoção de práticas 
que, ao mesmo tempo que buscam o desenvolvimento econômico, almejam também a 
conservação da natureza, e dessa forma, alcançando a progressão da sociedade. Já 29,4% 
entendem que a sustentabilidade está relacionada com a aplicação de condutas que buscam 
o equilíbrio no cotidiano, e que haja cada vez menos a degradação dos recursos naturais. E 
o restante dos alunos afirmam que a definição de sustentabilidade está associada com a 
promoção de uma vida bem equilibrada e harmônica, e a partir disso, influenciará as futuras 
gerações a terem o mesmo hábito. 

Para compreender o interesse dos estudantes pelos assuntos relacionados com o 
desenvolvimento sustentável, foi perguntado aos graduandos a importância da presença de 
disciplinas que estimulem a sustentabilidade em projetos. Ao analisar os resultados, 
percebeu-se que 97% concordam que existe a necessidade em ter matérias que estejam 
associadas com práticas sustentáveis, pois dessa maneira, torna-se mais fácil influenciar os 
alunos a terem ações ecológicas durante o curso, e principalmente depois da sua formação. 

Com a finalidade de mensurar a relevância do tema para os indivíduos avaliados, 
procurou-se extrair informações sobre a tentativa dos alunos em desenvolver um projeto 
sustentável durante a graduação. A figura 3 a seguir demonstra o resultado alcançado. 
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Figura 3: Quantidade dos estudantes que já desenvolveram algum Projeto Sustentável durante a 
graduação. Fonte: Elaborada pelos autores. 

Observa-se que 64,7% dos estudantes nunca desenvolveram um projeto que tenha como 
foco principal alcançar a sustentabilidade, enquanto que 35,3% já realizou alguma proposta 
com esse objetivo. Com a análise desse resultado, torna-se preocupante, pois percebe-se que 
a maioria dos discentes não estão envolvidos com nenhum tipo de trabalho que visa a 
preservação do meio ambiente. Essa problemática pode estar relacionado com diversos 
fatores, entre eles, a falta de influência das instituições de ensino superior (IES). 

Para conhecer melhor a visão dos alunos foi perguntado para eles, se é necessário seguir 
com rigor as leis ambientais durante a execução de um projeto, após o estudo das respostas 
alcançadas, nota-se que 77,6% acreditam que é fundamental proceder o projeto com 
responsabilidade, aderindo as leis ambientais durante o processo, enquanto que 22,4% 
questionaram que nem sempre é preciso seguir essas condutas, ou seja, para eles dependem 
da situação e do projeto. 

Há uma grande importância em buscar atualizações e especializações na área ambiental, 
visto que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e com esse tipo de 
experiências, é possível atingir uma boa qualificação. Após a conclusão do curso de 
engenharia, torna-se interessante a busca por profissionais que possuam conhecimento 
principalmente relacionado à sustentabilidade, já que boa parte das empresas estão 
aperfeiçoando as suas estratégias, para que assim seja possível se desenvolver não só 
economicamente, como também sustentavelmente. A figura 4 a seguir, exibe a opinião dos 
graduandos referente à procura de aprofundamentos no âmbito ambiental. 
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Figura 4: Opinião dos estudantes que procuram atualizações e especializações no âmbito ambiental. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ao analisar os resultados obtidos, constata-se que 47% dos alunos de engenharia 
procuram especializar-se em alguma área relacionada com meio ambiente, enquanto que 
33%, no momento, não está buscando esses tipos de aprofundamentos, porém, futuramente 
pretendem buscar e envolver-se nessas atualizações no âmbito ambiental. Por outro lado, 
13% ás vezes pensam em estar associados com essas atividades, e por fim, somente 3% 
questionaram que não tem interesse em relacionar-se com essas especializações pelo fato de 
achar que não há necessidade. 

Para compreender melhor os principais motivos pelo qual os estudantes, muitas vezes, 
não tem interesse ou estímulo para realizar projetos sustentáveis, perguntou-se aos discentes 
quais seriam as principais dificuldades em criar trabalhos que visem a conservação da 
finitude dos recursos naturais. A figura 5 a seguir, apresenta as respostas encontradas na 
pesquisa. 
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Figura 5: Principais dificuldades dos estudantes para desenvolver Projetos Sustentáveis. Fonte: 
Elaborada pelos autores. 

 

Observa-se que a maioria dos estudantes, totalizando 60% dos entrevistados, questionam 
que a falta de apoio financeiro institucional é o principal motivador para que seja cada vez 
mais difícil desenvolver um projeto que busca a sustentabilidade. Por mais que essas 
propostas tenham consequências positivas para a natureza e sociedade, ela muitas vezes, traz 
consigo um alto custo para serem desenvolvidas. Para isso, é preciso de investimentos 
financeiros por parte da instituição, para que assim haja o estímulo nos discentes em criarem 
trabalhos sustentáveis.  

Já 41,8% dos indivíduos avaliados argumentaram que a falta de incentivo por parte dos 
educadores é outro motivo que dificulta o processo de planejamento desses projetos, já que 
é preciso ter a orientação, principalmente, de um professor para auxiliar na execução do 
trabalho.  Por outro lado, 39,4% disseram que o conhecimento técnico para realizar as 
propostas é insuficiente, enquanto que 32,9% relataram que as dificuldades financeiras 
pessoais contribuem também para a não efetuação de projetos ecológicos. E por último, 30% 
e 15,9% declararam que o desinteresse por parte do aluno e do professor, e a carência de 
vocação empreendedora, respectivamente, são outras razões apontadas pelos graduandos. 

Um ponto importante apresentado pelos alunos é a questão da falta de estímulo para que 
eles consigam aderir um perfil empreendedor, com isso, perguntou-se aos estudantes se a 
formação empreendedora capacita os discentes de engenharia a relacionar a economia e 
sustentabilidade. Verifica-se que 75,3% das pessoas analisadas concordam com a afirmativa 
de que através da adoção do empreendedorismo nas suas práticas, é possível associar os dois 
fatores supracitados, enquanto que 12,9% argumentaram que obter um perfil empreendedor 
não permitem que o estudante agregue a economia e sustentabilidade. E por fim, 11,8% não 
souberam informar a possível relação entre os fatos questionados. 

Existem algumas dúvidas à respeito da introdução de uma matriz curricular 
interdisciplinar nos cursos de engenharias. Para resolver essa incerteza, perguntou-se aos 
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alunos, se a interdisciplinaridade nas disciplinas propiciava uma melhor formação na prática 
de desenvolvimento de projetos. A figura 6 a seguir, mostra os resultados alcançados com o 
estudo dessa questão. 

 

Figura 6: Importância da inclusão de uma matriz curricular interdisciplinar para uma melhor 
formação prática no desenvolvimento de Projetos. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Percebe-se que 89% acreditam que é importante incluir uma matriz curricular 
interdisciplinar nos cursos de engenharia, pois permite a interação com outras áreas, o que 
gera uma alta criatividade nos estudantes para desenvolverem e relacionarem diversos temas 
uns com os outros. Somente 4% dos entrevistados não acham necessário implantar essa ideia 
nas matérias do curso, pois é preciso ter especificidade a fim de aprimorar o projeto. Já 7% 
dos discentes, não souberam opinar à respeito da situação apresentada. 

Ao relacionar propostas sustentáveis com projetos civis, nota-se que há uma certa 
dificuldade em fazer com que haja esse equilíbrio entre os dois fatores, uma vez que a 
construção civil é apontada como uma das coisas que mais degradam o meio ambiente, pelo 
fato de consumir boa parte da madeira natural e grande parte dos recursos naturais. Com 
isso, foi perguntado aos graduandos, se eles acham necessária a presença de um engenheiro 
ambiental na construção civil. A figura 7 a seguir, apresenta as respostas obtidas pela 
pergunta. 
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Figura 7: Importância da presença de um Engenheiro Ambiental na construção civil. Fonte: 
Elaborada pelos autores. 

 

Após a leitura do gráfico, identifica-se que 85,3% dos indivíduos analisados relataram 
que é necessário a presença de um engenheiro ambiental na etapa de planejamento, enquanto 
que 59,4% declararam que há a necessidade de ter o acompanhamento desse profissional na 
etapa de monitoramento e controle. Em contrapartida 37,1% dos discentes argumentaram 
que na etapa de execução é onde mais precisa, e por último, apenas 5,2% de todos os alunos 
que responderam ao questionário disseram que não há a necessidade de ter um indivíduo 
formado na área ambiental para executar um projeto civil. 

Além disso, foi questionado aos estudantes, se eles consideram que a atual formação do 
engenheiro civil permite que ele atue com ator social promotor de mudanças em busca da 
sustentabilidade. Pôde-se perceber que 48,8% dos entrevistados concordam com a questão 
proposta. Já 28,9% descordam da afirmativa supracitada, e por outro lado, 22,9% não 
souberam argumentar sobre a pergunta realizada. 

Para que haja o incentivo das práticas sustentáveis no cotidiano dos alunos, é preciso que 
principalmente a instituição de ensino que estes estudantes estejam frequentando, estimulem 
cada vez mais essas ações. Logo foi perguntado aos graduandos se a sua faculdade fornece 
suporte de conhecimento tecnológico que permita o enfrentamento da crise socioambiental.  

Com a análise das informações declaradas por meio da pergunta feita no questionário, 
observa-se que 37,1% alegaram que não existe influência da faculdade que eles estudam, em 
relação à sustentabilidade. Já 27,1% disseram que existe um incentivo por parte das 
instituições em que eles estão ingressados, e por fim, 35,9% não sabem se dentro da sua 
universidade possui algum projeto que estimulem esses alunos a terem práticas ecológicas 
no dia-a-dia. Torna-se uma questão preocupante, pois se realmente houver essas propostas 
dentro do instituto , não está sendo divulgada da forma como deveria, e nem muito menos 
atingindo o público alvo. 
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4. Conclusão 
 

Portanto conclui-se que é preciso desenvolver projetos sustentáveis cada vez mais, e para 
isso, é preciso realizar o processo de forma inteligente, ou seja, de maneira que preserve os 
recursos naturais. É necessário também, criar tecnologias que garantam a diminuição no 
consumo de água, justificar a utilização de energia com o uso de sistemas eficazes, e também 
projetar espaços para coleta seletiva de lixo. 

Ademais, vale ressaltar que a economia e o meio ambiente precisam estar altamente 
relacionados, para que seja possível alcançar a minimização dos impactos ambientais. A 
utilização de projetos de cunho ecológico torna-se uma solução para a redução desses 
problemas que ocorrem no meio ambiente, visto que essas propostas utilizam eco materiais, 
como por exemplo, o uso de concreto plástico reciclados, madeiras de reflorestamento, a 
adesão de coberturas verdes, que inclusive tem como finalidade combater as ilhas de calor 
reduzindo o efeito estufa. 

Por conseguinte, neste artigo foi apresentado uma análise sobre a percepção dos discentes 
de engenharia ambiental e civil em relação à importância de adotarem práticas sustentáveis, 
assim como de desenvolverem projetos que estejam relacionados com o desenvolvimento 
sustentável. A ideia de criar o questionário foi justamente para conseguir obter as respostas 
para concluir o estudo.  

Era esperado que os alunos estivessem mais interligados com essas questões ambientais, 
já que hoje em dia é um fato muito discutido, porém percebeu-se que os estudantes precisam 
estudar mais a respeito, e também que as suas faculdades incentivem essas ações. Pelo o que 
foi analisado, verificou-se que há pouco estímulo por parte dos institutos para o 
desenvolvimento desses projetos que visam preservar os recursos naturais. 

Os resultados obtidos mostram que os estudantes entendem a importância que a 
sustentabilidade possui para o meio social, no entanto, algumas vezes não sabem lhe dar com 
determinadas situações, ou esclarecerem suas opiniões sobre fatos mais específicos do tema. 
Além disso, foi possível notar que os graduandos possuem um conhecimento diferente do 
conceito de sustentabilidade. 

Desse modo, é recomendável que os estudantes se interessem realmente pela temática, 
envolvam-se cada vez mais com projetos ecológicos, participem de palestras e congressos 
que visem repassar esse conhecimento.  É necessário que haja discussão e conscientização 
por parte dos educadores de forma geral com os estudantes, das indústrias e empresas, para 
que adotem práticas sustentáveis, e assim, fica o desafio de uma mudança em todos os 
aspectos, principalmente nos comportamentos dos indivíduos com o intuito de alcançar-se 
uma postura ética perante a natureza. 
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Resumo 

A presente investigação teórica intenta abordar questões relacionadas em articular a proteção e a 
preservação do patrimônio edificado conhecendo e entendendo melhor o ambiente construído, 
através de uma reflexão constante do pensamento crítico e criativo em relação aos bens edificados. 
Visa instigar a sociedade na contemporaneidade para que possa desenvolver reflexões e ações 
adequadas que fortaleçam a identificação, a valorização e a preservação da memória, onde através 
da arquitetura, seja possível observar a importância que tais edifícios trazem aos espaços urbanos, 
criando olhares que busquem e apreciem a manutenção desse patrimônio e um ambiente que se tenha 
respeito ao antigo, a história e ao mesmo tempo auxiliando no que diz respeito a sustentabilidade 
ambiental das cidades. 

 

Palavras-chave: arquitetura; patrimônio; educação; preservação; 

 

 

Abstract 

The present theoretical investigation tries to address related issues in articulating the protection and 
preservation of the built heritage, knowing and understanding better the constructed environment, 
through a constant reflection of the critical and creative thinking in relation to the constructed goods. 
It aims to instigate society in the contemporary world so that it can develop reflections and 
appropriate actions that strengthen the identification, the valorization and preservation of memory, 
where through architecture, it is possible to observe the importance that such buildings bring to 
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urban spaces, creating looks that seek and appreciate the maintenance of this heritage and an 
environment that respects the old, the same time assisting with regard to the environmental 
sustainability of cities. 

Keywords: architecture; patrimony; education; preservation; 

 

1. Introdução 

 
Ao definir cultura como um fenômeno social produzido pelo homem, pode-se 

estreitamente considerar a Arquitetura uma produção social, e, por consequência, cultural. 
Como aponta Harvey (2000, p. 159), sobre a construção coletiva do homem, “a Arquitetura 
e a Cidade, se transformou em uma extensão do que uma coletividade quer”. Nessa visão, a 
Arquitetura assume um papel que acaba por contribuir na formação da identidade de um 
local, na formação de grupos, de categorias sociais e no resgate da memória, desencadeando 
assim uma ligação entre o cidadão e suas raízes.  

Arantes (2006), observa que é a presença das edificações e a sustentabilidade das mesmas 
que fortalecem a memória e a identidade de uma sociedade, pois a preservação das áreas 
urbanas possui um forte caráter democrático dentro da possibilidade de favorecer o 
reconhecimento por toda a comunidade local da historicidade e noção de possibilidade de 
mudança das estruturas sociais transcendendo as atividades cotidianas. Nesse contexto 
Benjamin (1985), observa que a arquitetura é como o protótipo de uma obra de arte cuja 
recepção se dá coletivamente e entende que o patrimônio é resposta do movimento que 
ocorre em determinado momento na comunidade que se liga diretamente à história, memória 
e construção da identidade de uma sociedade. Isso porque quando se preserva as 
manifestações materiais se evoca a história, a cultura, a memória e a identidade social como 
um todo e esse de suporte da memória serve à comunidade no processo de aprendizagem 
social e no processo de construção da cidadania.  

Tomaz (2010) analisa que, o cuidado ao preservar o patrimônio de uma cidade objetiva 
preservar a sustentabilidade da memória local, valorizando assim o contexto social de 
qualquer ambiente que possua significado para a comunidade, pois não é possível preservar 
a memória de um povo sem, ao mesmo tempo, preservar os espaços por ele utilizados e as 
manifestações quotidianas de seu viver. Entende-se assim a importância do patrimônio para 
a memória social, evocando a cultura e acontecimentos que possuem significância para a 
comunidade, assim colaborando com o fortalecimento do sentimento de pertencimento com 
o local e por fim reafirmando a identidade do lugar.  

Conforme Arantes (2006), o patrimônio é sustentabilidade e construção social, quando se 
fala de construção social fala-se também de memória. Essa relacionada ao social que confere 
sentido e que é elementar quando falamos da preservação do patrimônio de uma cidade, pois 
dentro desta dinâmica do processo de construção da memória social, o aspecto do patrimônio 
do pertencer e se mostrar público corrobora com a apreensão da história do coletivo, de 
forma que a memória já inserida no cotidiano da comunidade impulsiona a historicidade da 
localidade.  

As significações dadas à Arquitetura, conforme Medeiros e Surya (2010), acabaram por 
gerar não somente a simples preocupação de grupos isolados ou familiares de garantir seu 
legado para gerações futuras, mas sim, passa a estimular a produção de leis de salvaguarda 
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transformando-se em uma problemática mundial. Canani (2005) afirma que a Arquitetura 
vista como Patrimônio está relacionada a um bem que pertence ao paterno, tão valioso que 
justifica sua herança e preservação, por nela estar incutida a memória e a identidade de quem 
o deixa e de quem o herda. 

 

2. Metodologia 
 

Na elaboração deste ensaio teórico observou-se o estudo exploratório, onde tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito. Pode-se dizer que esta reflexão tem como objetivo principal o aprimoramento de 
ideias ou a descoberta de intuições, onde seu planejamento a priori é, portanto, bastante 
flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico desenvolvido com base em 
material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos, que a partir dos dados 
obtidos, realizou-se a análise e interpretação das informações, mesclando-as de maneira a 
conseguir uma maior compreensão sobre o tema abordado.   

 

3. Desenvolvimento 

 
Medeiros e Surya (2010) observam que Patrimônio é um grande acervo, é o registro dos 

acontecimentos da história de um lugar, de uma sociedade e muitas vezes se perde por falta 
de incentivo ou pela perda da identidade da comunidade, que sofre as mudanças e 
interferências do mundo, haja visto, que a herança cultural adquirida pode fornecer 
informações significativas acerca da história de um país e do passado da sociedade. 

Dessa forma preservação se mostra de extremo valor para o fortalecimento da identidade 
social de uma comunidade, diante disso, Rocha (2012) complementa que sua preservação 
torna-se fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento cultural de um povo, uma vez 
que reflete em sua formação sociocultural. Assim, Patrimônio é o conjunto de bens materiais 
que contam a história de um povo e sua relação com o meio onde estão inseridos, sendo o 
legado herdado do passado e transmitido às novas gerações. 

 

Nesse sentido a Arquitetura Patrimonial entra com o pertencer à comunidade que a 
produziu e que a compõem, onde a consciência em preservar, sem dúvida, contribuirá para 
que os demais possam usufruir desta herança e, que por meio destes testemunhos do passado, 
possam compreender o processo de desenvolvimento da identidade desse espaço. Assunção 
(2003), reforça que o Patrimônio Edificado pode ser entendido como um bem isolado ou 
conjunto deles, formando e fortalecendo o testemunho da intervenção humana no ambiente 
construído, englobando as mais diversas formas. Ainda Choay (2001), completa dizendo que 
a preservação do Patrimônio Cultural abrange diversos aspectos daquilo que é considerado 
monumento histórico, onde no caso dos bens arquitetônicos essa discussão relaciona-se 
intimamente com uma de suas características intrínsecas, o uso, pois a arquitetura é a única, 
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entre as artes maiores, cujo uso faz parte de sua essência e mantém uma relação complexa 
com suas finalidades estética e simbólica. 

Neste contexto, entra a preservação do Patrimônio, onde o dilema passa a ser o da 
requalificação das cidades sem agredir a paisagem urbana que traz muitas histórias e 
memórias, haja visto, que a cidade real passa a ser o foco, ao invés da cidade ideal. 
Complementando sobre, Oliveira et al. (2014), observam que o planejamento urbano 
encontra desafios, pois está comprometido com o alcance de um futuro mais justo, onde para 
o alcançar esse objetivo, por vezes, há a necessidade de transformação das funções urbanas, 
da reconfiguração do território, do reconhecimento da instabilidade e da complexidade da 
área do planejamento urbano.  

Nessa ótica, Lemos (2006) complementa salientando que a necessidade de adaptar e 
intervir é intrínseca à história da preservação dos objetos arquitetônicos, onde por durante 
séculos, as intervenções em edifícios existentes tinham como principal objetivo a sua 
adequação às necessidades e exigências contemporâneas, podendo variar desde o reuso dos 
materiais, destruição e abandono total decorrentes da perda de função como em templos 
pagãos, anfiteatros, dentre outros, até reconstruções, alterações no projeto original e 
adaptação para novos usos, como no caso das basílicas romanas, construções laicas 
reutilizadas para funções religiosas. 

O Patrimônio Arquitetônico possui a capacidade de estimular a memória das pessoas 
historicamente vinculadas a ele, e por isso, é alvo de estratégias que visam a sua promoção 
e preservação, onde a preocupação em protegê-lo começou no início do século XX, sendo 
criadas a partir daí, várias comissões e conferências para estabelecer critérios para proteger 
e conservar o patrimônio. Nesse sentido, Oliveira et al. (2014), analisam que as políticas de 
preservação do patrimônio transformam-se em peças essenciais e estratégicas, sendo, por 
vezes, identificadas como verdadeiros instrumentos de gestão das cidades, onde a integração 
do patrimônio ao dia a dia das pessoas e às suas celebrações faz com que este exerça força 
geradora de identidade, de valorização e de referência cultural. 

Diante do aspecto de políticas de preservação do patrimônio, Rocha (2012), observa que 
no Brasil, as primeiras medidas oficiais surgiram em 1936, a partir de um anteprojeto de 
Mário de Andrade e alguns intelectuais da época, com suas concepções sobre arte, história, 
tradição e nação, através da criação do SPHAN-Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Já Medeiros e Surya (2009), ressaltam que a necessidade de preservar o 
Patrimônio Arquitetônico no Brasil manifesta-se em um movimento de valorização da 
cultura Nacional e propostas de proteção desses bens, onde o patrimônio passa a ser 
carregado de simbolismo, materializando elementos de memória nacional. 

Para Oliveira e Oliveira (2008), preserva-lo então, pode ser uma medida eficaz, 
garantindo que a sociedade tenha a oportunidade de conhecer sua própria história e de outros, 
por meio do patrimônio material, imaterial, arquitetônico ou edificado, arqueológico, 
artístico, religioso e da humanidade. É através da materialidade, que o indivíduo consegue 
se realizar e afirmar sua identidade cultural, podendo também, reconstruir o seu passado 
histórico.  

Nesse contexto, Dias e Machado (2009), salientam que como política de preservação do 
patrimônio podem ser identificadas uma série de medidas composta, basicamente, de um 
conjunto de normas, suporte técnico adequado e canais de participação da sociedade, onde é 
importante que se considere a valorização de políticas preventivas, compensatórias e de 
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estímulo, bem como, a diversidade de alternativas de proteção, buscando entender a questão 
da preservação de maneira sistêmica e abrangente. Complementam essa política ações de 
formação da consciência preservacionista. 

O Patrimônio diz respeito às maneiras de o ser humano existir, pensar e se expressar, bem 
como, as manifestações simbólicas dos seus saberes, práticas artísticas e cerimoniais, 
sistema de valores e tradição. Pelegrini (2006), ressalta que é importante entrelaçar situações 
de ensino e aprendizagem com o que se denomina de preservação do patrimônio cultural, 
onde a noção de preservação do patrimônio cultural surge junto à movimentos sociais que 
buscam a autonomia e a valorização da cultura nacional.  

Dentre as várias iniciativas que visam à promoção do patrimônio, uma das mais 
difundidas atualmente, é sem dúvidas, a Educação Patrimonial, qual segundo Rocha (2012), 
tal ação tem sido considerada como o ensino focalizado nos bens culturais, e tem como 
objetivo, proporcionar a comunidade um contato maior com o Patrimônio de sua região. O 
autor salienta que com ela, busca-se levar crianças e adultos a um processo de conhecimento 
e valorização do universo sociocultural da comunidade, o que acaba por capacitá-los a 
usufruir, de maneira correta destes bens. 

Cerqueira (2005), observa que a educação valoriza, cada vez mais, seu papel como 
formadora da cidadania, onde a escola não somente informa conhecimentos que futuramente 
serão a base da formação profissional, mas sobretudo forma cidadãos. Nesse sentido, Santos 
(2007), também complementa que, despertar a comunidade escolar para a utilização do 
patrimônio local como ponto de partida no processo ensino-aprendizagem implica no 
fortalecimento da identidade cultural, onde capacitar a comunidade para (re)descobrir e 
perceber os valores e particularidades de sua identidade cultural, partindo de suas 
experiências é aconselhável empregar a metodologia da educação patrimonial. 

A educação patrimonial é uma forma de conscientizar, as comunidades da importância de 
preservar seus bens culturais, que são os registros dos acontecimentos da história de um 
lugar, de uma sociedade e que muitas vezes se perdem por falta de incentivo ou pela perda 
da identidade da comunidade que sofre as mudanças e interferências do mundo globalizado. 
Medeiros e Surya (2009) entendem a educação patrimonial como um processo permanente 
e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio como fonte primária de 
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Significa tomar os objetos e 
expressões do patrimônio como ponto de partida para a atividade pedagógica, observando-
os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos, que podem ser traduzidos em 
conceitos e conhecimentos. 

 

3. Considerações finais 
 

Tomaz (2010) salienta que ao preservar uma edificação de relevância para a comunidade 
também se preservam histórias, fazendo uma ligação entre elas que vai se renovando e se 
ressignificando diariamente, pois com a conservação de bens patrimoniais se perpetua a 
memória de uma sociedade preservando-se os espaços utilizados por ela na construção de 
sua história. O autor, mais uma vez salienta a importância da conservação de bens 
patrimoniais cotidianos e acessíveis a todos, que possam estar ligados com outros espaços 
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de uma comunidade que se conversam e se complementam ao contar a história dos 
acontecimentos que ali se deram relevantes para a formação e sustentabilidade do espaço.  

Ainda Oliveira et al. (2014), salientam que preservar o patrimônio histórico é manter as 
marcas de sua história ao longo do tempo, assegurando a possibilidade das gerações futuras 
tomarem conhecimento das manifestações produzidas socialmente ao longo de um tempo, 
seja no campo das artes, nos modos de viver, nas crenças, lugares ou na paisagem da própria 
cidade, com seus atributos naturais, intangíveis e edificados, onde as edificações, o traçado 
da cidade, o desenhos dos passeios, praças, o paisagismo, as manifestações culturais, os 
costumes, o saberes, práticas culturais tornam-se referências simbólicas e afetivas da 
sociedade em relação ao espaço vivido, e constituem a imagem e a identidade da cidade. 

A preservação do patrimônio conforme Tomaz (2010), deve-se ao fato de que a vida de 
uma comunidade, de um povo, está relacionada ao seu passado, à sua vivência, às 
transformações ocorridas na sua história de modo que a preservação objetiva servir como 
lugares da memória, ou seja, um local que sirva de referência para a população dos 
acontecimentos da comunidade de modo que a mesma refletida nesses espaços. Isso se 
reforça nas palavras do autor quando afirma que, o que torna um bem dotado de valor 
patrimonial é a atribuição de sentidos ou significados que tal bem possui para determinado 
grupo social, justificando assim sua preservação.  

Entender o patrimônio como um bem de interesse público não basta para mobilizar a 
sociedade, na medida em que esta desconhece o seu valor e a necessidade de preservá-lo. 
Sobre isso Medeiros e Surya (2009), observam que a depredação dos bens patrimoniais é 
uma questão preocupante, e não pode continuar acontecendo sob as vistas da sociedade, sem 
que nada seja feito, pois apesar da legislação brasileira, ser bastante ampla e de boa 
qualidade, ainda não se efetiva na prática da forma como se faz necessário, e, até que isso 
ocorra, ainda será comum a perda de elementos culturais praticados em função dessa 
ineficiência legislativa.  

É através da educação patrimonial que a comunidade tem acesso ao conhecimento do seu 
passado, para que a partir de então, aprenda a valorizar e respeitar o mesmo, bem como as 
expressões materiais que dele se origina. Nessa perspectiva Horta, Grunberg e Monteiro 
(1999), salientam que a Educação Patrimonial constitui um processo permanente e 
sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio como fonte primária de 
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo no qual, a partir da experiência e do 
contato direto com as evidências e manifestações da cultura, pois o trabalho de Educação 
Patrimonial busca levar todos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 
valorização de sua herança cultural.  

A importância de se pensar a prática educativa, incluídas na estrutura curricular das 
escolas com o objetivo de proporcionar elementos para a formação de uma consciência 
cultural mais crítica, o que sem dúvida contribuíra para a preservação do patrimônio, 
proporcionando as gerações futuras usufruir da herança cultural compreendendo o processo 
de desenvolvimento da identidade nacional. Sem dúvida, conforme Medeiros e Surya 
(2009), a Educação Patrimonial pode ser um instrumento de alfabetização cultural que 
possibilita o indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do 
universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido, onde este 
processo leva ao desenvolvimento da autoestima nos indivíduos e comunidade, e a 
valorização da sua cultura.  
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Ainda Horta, Grunberg e Monteiro (1999), observam que a educação patrimonial pode 
ser desenvolvida no ambiente formal de ensino (escolas) ou informal (comunidade, 
associações de bairro, museus, parques ambientais) e também se adequar a qualquer 
tipologia de patrimônio, ou seja, qualquer evidência material ou manifestação da cultura. 
Souza (2008) salienta que além de um importante documento a ser trabalhado, o patrimônio 
cultural edificado tem sua relevância no tocante ao vínculo direto com o passado, muito 
perceptível para os alunos, sobretudo dada à proximidade tátil, visto serem fragmentos da 
história que ainda são palpáveis e perceptíveis num simples caminhar descompromissado 
pelas ruas das cidades. 

Assim, Dias e Machado (2009) observam que a ligação de educação e preservação do 
patrimônio é fundamental para a formação do indivíduo, pois a escola como lócus de 
conhecimento é indispensável para a concretização desta formação, pois ela permite 
socializar com os alunos o conhecimento e a valorização dos elementos que compõem este 
patrimônio cultural, porém, esta prática enfrenta muitas dificuldades. 
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Resumo 
A escolha de um determinado sistema construtivo para composição de uma fachada implica em 
analisar uma série de fatores relacionados ao seu desempenho e a satisfação do usuário. A NBR 
15575 fragmenta o requisito do usuário relativo a sustentabilidade em três critérios expressos pelos 
fatores de durabilidade, manutenabilidade e impacto ambiental. Dentro deste contexto o artigo busca 
refletir sobre os aspectos relativos a sustentabilidade expressos pela norma NBR 15575 por meio de 
um estudo de caso de uma fachada ventilada. Dentre os pontos mais relevantes da análise destaca-se 
a maleabilidade do revestimento externo em contrapartida com a rigidez da vedação interna, a 
estimativa da energia incorporada nos processos de fabricação dos subsistemas construtivos e a 
confirmação do potencial do sistema construtivo na melhora do desempenho térmico através de uma 
análise simplificada. 

 

Palavras-chave: Fachada ventilada; Sustentabilidade; NBR 15575. 
 

Abstract 

The choice of a particular constructive system for composing a façade implies analyzing a series of 
factors related to its performance and user satisfaction. The NBR 15575 fragments the user 
requirement for sustainability in three criteria expressed by the factors of durability, maintenance 
and environmental impact. Within this context, the paper aims to reflect on the aspects related to 
sustainability expressed by the standard NBR 15575 by means of a case study of a ventilated façade. 
Among the most relevant points of the analysis, the malleability of the external coating in counterpart 
with the stiffness of the internal seal, the estimation of the energy incorporated in the manufacturing 
processes of the constructive subsystems and the confirmation of the potential of the constructive 
system in the improvement of the thermal performance through simplified analysis. 

Keywords: Ventilated façade; Sustainability; NBR 15575. 
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1. Contextualização 
 

“Para sobreviver, necessitamos nos proteger do clima usando três peles. A primeira é a 
pele natural do nosso corpo, a segunda são as roupas que usamos e a terceira são nossas 
edificações.” (ROAF, et al., 2009, p.17). As fachadas integram os sistemas de vedações e 
juntamente com a coberturas definem a envoltória de uma edificação, constituindo a forma 
como o edifício se comunica com o ambiente externo. 

Segundo Barth (2016), as fachadas compõe as interfaces de uma obra arquitetônica 
constituindo um elemento importante na valorização estética do edifício e composição do 
espaço urbano. Porém escolha dos sistemas construtivos que compõe as fachadas deve ir 
além da estética do edifício, devem também considerar fatores climáticos como variação de 
temperatura e umidade, incidência de chuvas, ventos, poluição entre outros agentes. 

A escolha de um determinado sistema construtivo para composição de uma fachada 
implica na análise de uma série de fatores relacionados ao seu desempenho como alguns dos 
citados por Barth (2016), assim como fatores relacionados satisfação do usuário. No que diz 
respeito a satisfação do usuário, a atual norma de desempenho, NBR 15575 Edificações 
habitacionais – Desempenho, busca traduzir os requisitos relativos a satisfação do usuário 
em três categorias que englobam a segurança, habitabilidade e a sustentabilidade. O objetivo 
é atender de forma Mínima (M), Intermediária (I) e Superior (S) aos seguintes requisitos:  

(a) segurança – segurança estrutural, contra o fogo, no uso e na operação; 
(b) habitabilidade – estanqueidade, desempenho térmico, lumínico e acústico, saúde, 

higiene e qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico; 
(c) sustentabilidade – durabilidade, manutenabilidade e impacto ambiental; 

A NBR 15575 fragmenta o requisito do usuário relativo a sustentabilidade em três 
critérios expressos pelos fatores de durabilidade, manutenabilidade e impacto ambiental. No 
decorrer da norma o impacto ambiental ainda é fragmentados em subfatores conforme ilustra 
a figura 1.   

Figura 1: Definição de sustentabilidade segundo a NBR 15575.  
Fonte: NBR15575, adaptado pela autora. 

A manutenibilidade compreende o grau de facilidade de um sistema, elemento ou 
componente de ser mantido ou relocado no estado o qual possa executar suas funções 
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requeridas. A manutenção é o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou 
recuperar a capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes a fim de atender 
às necessidades dos seus usuários. 

A intervenções de reparo e manutenção influenciam na durabilidade dos componentes, 
sistemas construtivos e do edifício como todo. A durabilidade se extingue quando o produto, 
edifício ou sistema, deixa de atender as funções que lhe foram atribuídas, quer seja pela 
degradação através de agentes externo ou própria pela obsolescência funcional. Dentro do 
contexto de durabilidade expressa o que a norma chama de vida útil (VU) - tempo 
compreendido entre o início do uso do produto até o momento em que seu tempo deixa de 
atender aos requisitos do usuário previamente estabelecidos.  

Quanto ao impacto ambiental, diversos são os a parâmentos que podem ser adotados a 
fim de avaliar e quantificar o impacto gerado no meio ambiente. Em um estudo realizado 
por Avellaneda et al. (2007), a impacto ambiental gerado por tipologias de fachadas 
ventilada distintas foi quantificado através da energia consumida pelo materiais (MJ/m2), 
emissão de CO2 (KgCO2/m2 ) e a peso próprio dos sistemas construtivos (Kg/m2). A norma 
desempenho não define uma metodologia de avaliação do impacto ambiental devido à 
dimensão que está temática possui em relação ao edifício, mas se atenta a alguns parâmentos 
que julga importante e que devem ser considerados, como o projeto da edificação e sua 
implantação, seleção e consumo dos materiais, consumo de água, deposição de esgotos e o 
consumo de energia. 

 É importante salientar que norma NBR 15575 não apresenta ou indica metodologias para 
avaliação dos parâmetros relativos a sustentabilidade, ficando a cargo dos projetista a 
interpretação destes aspectos e a escolha de uma forma para avaliar e quantificar esse 
requisito. 

 

2. Objetivo 
 

Dentro deste contexto, o presente artigo objetiva refletir sobre os aspectos relativos a 
sustentabilidade expressos pela norma NBR 15575 por meio de um estudo de caso de uma 
fachada ventilada. Segundo a norma a sustentabilidade é um requisito do usuário expresso 
pelos fatores de durabilidade, manutenibilidade, impacto ambiental. Partindo do princípio 
de que a melhoria no desempenho térmico é um dos principais atributos das fachadas 
ventiladas, a análise do sistema construtivo também englobou um estudo térmico com base 
na norma NBR 15575. 

 

3. Estudo de caso: Caracterização do sistema construtivo 
 

O edifício que teve sua fachada como objeto de estudo está localizado na cidade de Itajaí, 
Santa Catarina. A cidade fica na foz do rio Itajaí-Açu. O clima é mesotérmico úmido de 
verão quente com precipitação regular durante o ano e médias mensais acima de 80mm, 
havendo abundância entre os meses de setembro e março (ARAÚJO, 2012). O prédio possui 
cerca de 75% de toda a fachada com sistema de ventilação. Os locais com pele de vidro são 
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protegidos da incidência direta da radiação solar por meio de brises. A cobertura é composta 
por telhado verde e telha sanduíche com sistema de captação e armazenamento da água da 
chuvas para irrigar o telhado verde. O entorno conta com áreas de jardim e revestimento de 
piso que permite a permeabilidade das águas pluviais, como pode ser observado na figura 2. 

 
Figura 2: Vista superior do edifício objeto de estudo 

Fonte: Autora 

A fachada ventilada é um sistema construtivo caracterizado pela existência de uma 
câmara de ar entre dois subsistemas que possibilita ventilação interna da parede. O fluxo do 
ar no interior da câmara é ascendente devido às diferenças de pressão que renovam o ar e 
retardam o aquecimento da parede ligada aos ambientes internos. A parede interna fica 
protegida da umidade gerada pela chuva devido ao efeito chaminé, o qual que faz com que 
as pequenas quantidades de água infiltradas ou condensadas no interior da câmara sejam 
evaporadas através da ventilação (MULLER, 2003). A figura 3 demonstra uma 
representação genérica das camadas e subsistemas que compõe as fachadas ventiladas 
(exterior para o interior). 

 
 

 
Figura 3: Representação genérica das camadas de uma fachada ventilada.  

Fonte: Elaborado pela autora 

A fachada ventilada do edifício estudado é composta pelas camadas de revestimento 
externo em laminado fenólico de alto desempenho (TS exterior), câmara de ar e vedação 
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interna em alvenaria de tijolos com reboco em ambos os lados, conforme ilustra a figura 4. 
Vale ressaltar que a fachada não dispõe de isolante térmico em sua composição. 

 
Figura 4: Composição da fachada ventilada do edifício estudado 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

4. Análise da sustentabilidade do sistema construtivo segundo a norma NBR 15575 

 
O sistema de fachada ventilada funciona como uma parede que “respira”. O efeito 

chaminé permite a dispersão do vapor entre o revestimento externo e a parede de vedação 
eliminando a umidade acumulada entre estas camadas. A camada tripla de proteção 
(revestimento externo + câmara de ar + vedação interna) quando bem dimensionada e 
executada confere para os ambientes internos boa estanqueidade e melhora nas condições 
térmicas.  

Patologias geradas por infiltrações das águas pluviais e insolação direta são as mais 
frequentes causas da deterioração das fachadas. No sistema de fachada ventilada o 
revestimento externo tem a função de proteção das vedações internas por ser o subsistema 
que fica diretamente exposto às intempéries. No que diz respeito a sustentabilidade, o 
emprego de sistemas cada vez mais desmontáveis favorece reparo de manutenção, que 
segundo a norma NBR 15575 é um requisito do relativo a sustentabilidade. A intervenções 
de manutenção nos sistemas construtivos tem a função de garantir que eles continuem a 
desempenhando as funções para o qual foram projetados permitindo assim o prolongamento 
da sua vida útil. O grau de facilidade de manutenção se correlaciona com sustentabilidade 
pois permite quantificar os resíduos gerados durante as intervenções de reparo e manutenção. 

Neste aspecto, a vedação interna composta de alvenaria em tijolos com tubulação 
embutida se mostra pouco sustentável em razão de constituir um sistema bastante engessado 
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e gerador de resíduos em caso de possíveis intervenções de manutenção. Por outro lado o 
revestimento externo possui características construtivas que permitem que os reparos sejam 
feitos de forma pontual, rápida e com baixa geração de resíduos. A figura 5 ilustra a remoção 
pontual de uma placa cerâmica de fachada ventilada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Remoção pontual do revestimento externo 
Fonte: Disponível em <www.archdaily.com.br> Acesso em 12 de janeiro de 2017 

No que diz respeito ao impacto ambiental, as análises se concentraram no ciclo de vida 
(CV) dos materiais empregados nos subsistemas que compõe as fachadas ventiladas. A 
análises dos ciclo de vida foram feitas de forma abrangente e buscaram demostrar a 
quantidade de energia incorporada nos processos de fabricação dos subsistemas. Sob o ponto 
de vista da sustentabilidade, a seleção dos materiais que compõe os subsistemas construtivos 
deve levar em conta a energia embutida nos produtos, pois envolve a quantificação dos 
custos econômicos, ambientais e sociais da energia utilizada desde a extração de matérias-
primas até à reciclagem e/ou reutilização dos seus produtos finais.  

A primeira análise concentrou-se no revestimento externo laminado fenólico de alta 
pressão TS exterior (marca Formica®) cuja composição dá-se por fibras celulósicas. O ciclo 
de vida do laminado envolve etapas que vão deste o plantio e cultivo até processos que 
envolvem extração da celulose, compactação e pensamento em formas de alta temperatura e 
pressão. A fibras celulósicas derivam de processos realizados com algumas partes das 
plantas, como caules ou tecidos fibrosos, e seu beneficiamento é realizado com das plantas 
provenientes de locais onde há manejo florestal, porém o processo de extração da celulose 
se dá a partir da trituração de plantas virgens, ou seja, a celulose não é um subproduto da 
indústria madeireira. Analisando sem grande aprofundamento nos detalhes do ciclo é 
possível perceber a existência de grande quantidade de energia incorporada em todo o 
processo de fabricação das placas do revestimento externo.  

A análise do ciclo de vida da alvenaria envolve a análise do tijolos cerâmicos e do reboco. 
Quanto a fabricação do tijolo cerâmico, um estudo realizado por BRITO et al. (2015) aponta 
que as etapas de moldagem das peças com argila e água e a queima do tijolo em fornos 
concentram o maior consumo de energia incorporada. Em todos os estados brasileiros é 
possível encontrar uma vasta gama de obras em alvenaria de tijolos o que torna este sistema 
construtivo o mais difundido no país. Segundo OLIVEIRA (2009), o impacto da seleção da 
cerâmica como sistema de vedação se dá pelo impacto ambiental gerado durante a fabricação 
do componente cerâmico e pelo volume consumido pelo mercado. A autora ainda afirma que 
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o impacto ambiental gerado pelas industrias cerâmicas se concentra no uso de combustíveis 
fósseis ou biomassa para queima dos componentes e na emissão poluentes no ar, sendo o 
CO2 o principal deles. Quanto ao reboco o principal impacto gerado pelo seu ocorre em 
função da porção de cimento adicionada em sua composição. Práticas como a adoção de 
cimento do tipo CPIII, cujo o qual leva adição de resíduo de escória de alto forno em sua 
composição, demostram uma maior preocupação com o meio ambiente tendo em vista que 
este contém resíduos provenientes de outro processo de industrialização em sua composição. 
No estudo em questão, não foi possível identificar a procedência do cimento utilizado no 
reboco, mas foi possível identificar que a aplicação de reboco em ambos os lados se mostrou 
desnecessária, pois poderia ser reduzida ao uso apenas ao lado interno da edificação em 
função do lado externo estar protegido pelo revestimento TS exterior. 

A câmara de ar dos sistemas de fachadas ventiladas tem como principal função melhorar 
das condições térmicas dos ambientes internos, porém sua utilização pode ir além do 
desempenho térmico, a cavidade tem potencial para ser adaptada e explorada como um shaft 
de manutenção, contudo o emprego para este fim ainda é pouco disseminado. Similar a isso 
ocorre com a tubulação de esgoto dos edifícios, onde os tubos são posicionados em um 
espaço entre a laje e o forro.  

Na fachada em analisada, as vedação interna em alvenaria com tubulação embutida se 
mostra um sistema bastante engessado e gerador de resíduos. A adoção do uso da câmara de 
ar com o fim de shaft de manutenção favoreceria a manutenção e reparo das tubulação por 
meio da retirada de placas do revestimento externo evitando assim intervenções drásticas e 
geradoras de resíduos. A Figura 3 demostra como seria a aplicação da câmara de ventilação 
como shaft a partir de um exemplo concreto de uma intervenção de retrofit de fachada. 

(A) (B) 

Figura 6: Retrofit da fachada de um prédio demostra a possibilidade de aplicação do shaft em 
fachada ventiladas. Fonte: Disponível em <www.construtoramhp.com.br> Acesso em 20 de 

novembro de 2016 
 
4.1 Avaliação térmica do sistema construtivo por meio de um estudo de caso 

 
Partindo do princípio de que a melhoria no desempenho térmico é um dos principais 

atributos das fachadas ventiladas, a análise do sistema construtivo também englobou um 
estudo térmico por meio da norma NBR 15575. 
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Segundo a norma NBR 15575, desempenho térmico pode ser avaliado em função do 
parâmetros de transmitância térmica (a) e capacidade térmica (b) que são obtidos através 
do método cálculo simplificado descrito na norma NBR 15220 - Desempenho térmico nas 
edificações (2005). A NBR 15220 define: 

(b) A transmitância térmica (U) como a transmissão de calor em unidade de tempo através 
da área unitária de um elemento, ela é o inverso da resistência térmica total;  

(c) A capacidade térmica (CT) como a quantidade de calor que um corpo deve trocar para 
que sua temperatura sofra uma variação unitária;  

Além dos parâmetros de transmitância e capacidade térmica exigidos pela norma pela 
norma NBR 15575, também foi calculado o atraso térmico (φ) e o fator solar (Fso), tendo 
em vista que a norma NBR 15220 apresenta fórmulas para estes dois parâmetro e fixa valores 
mínimos e máximos que devem ser atendido de acordo com a zona bioclimática onde o 
edifício está inserido.  

A fachada ventilada analisada abrange uma área total de 620m2 e possui S/L=500 cm2/m2, 
o que segundo a norma caracteriza a fachada como muito ventilada. Os dados dos materiais 
utilizados no cálculo foram retirados da NBR 15220 do catálogo do fabricante Formica® e 
encontram-se descritos na tabela 1, assim como os resultados. A tabela 2 sintetiza os 
comparativo dos resultados obtidos através do cálculo com as duas normativas. 

Propriedades dos materiais da fachada ventilada 
Camadas e (m) ρ Kg/m3 λ W/(m.K) c Kg/(Kg.K) α ε 

TS exterior 0,01 1500 0,27 2,3 0,74 - 
Câmara de ar 0,14 - - - - - 

Reboco 0,02 2000 1,15 1,00 - - 
Tijolo cerâmico 0,1 1600 0,9 0,92 0,95 0,8 

Reboco 0,02 2000 1,15 1,00 - - 
Resultados 

Transmitância térmica 
(W/m2.k) 

Capacidade térmica 
(KJ/ m2.k) 

Atraso térmico 
(horas) 

Fator solar 
(%) 

0,96 241,37 8h 16min 48s 2,84 
Tabela 1: Propriedades dos materiais da fachada ventilada e resultados do parâmetros calculados.  

Fonte: NBR 15220, adaptado pela autora. 
  

Valores 
normativos/ 
Resultados 

Transmitância 
térmica 
W/ m2.k 

Capacidade 
térmica  

KJ/ m2.k 

Atraso térmico 
(horas) 

Fator solar 
(%) 

NBR 15220 ≤2,2 - ≥6,5 ≤3,5 
NBR 15575 
(α>0,6) 

≤2,5 ≥130 - - 

Fachada ventilada 
(α=0,74) 

0,96 241,5 8h 16min 48s 2,84 

Tabela 2: Resultados comparado com as normativas.  
Fonte: NBR 15220 e NBR 15575, adaptado pela autora. 

 

Segundo a norma NBR 15220, a cidade de Itajaí pertence a zona 3 do zoneamento 
bioclimático brasileiro. A fachada em estudo tem o valor de transmitância térmica dentro do 
máximo estabelecido pelas duas normas. O resultado para a capacidade térmica é de 
241,5KJ/(m2.K), demonstrando um valor 85% superior ao requisito mínimo exigido pela 
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norma NBR 15575. O atraso térmico e o fator solar, tratados apenas na NBR 15220, também 
apresentam resultados dentro do limite normativo.  

 

5. Conclusão 
 

Analisando a fachada ventilada estudada é possível fazer algumas considerações 
importantes sob o ponto de vista da sustentabilidade dos subsistemas construtivos 
empregados em sua composição. O sistema de vedação interna é composto de alvenaria de 
tijolos com tubulações embutidas o que constitui um sistema bastante engessado e gerador 
de resíduos em caso de possíveis intervenções de manutenção e reparo. Por outro lado, o 
sistema de ancoragem das placas do revestimento externo por perfis e parafusos metálicos 
demostra a maleabilidade do sistema, pois permite que os reparos sejam feitos de forma 
pontual e com baixa geração de resíduos. 

O estudo demonstrou que a energia incorporada dos matérias empregados na construção 
civil é um fator importante e que deve ser levado em conta quando se analisa a 
sustentabilidade de um produto ou sistema construtivo. Os subsistemas construtivos que 
compõe a fachada ventilada analisada derivam de processos em que há grande quantidade 
de energia embutida. Do ponto de vista da sustentabilidade, este impacto ambiental gerado 
pelo consumo dos recursos durante o fabricação destes subsistemas deve ser compensado de 
alguma forma, como por exemplo, através da criação de um produto durável, cuja 
composição seja inovadora, flexível e que gere poucos resíduos durante os processos de 
intervenções de manutenção. 

Do ponto de vista da térmico, é possível afirmar que a análise simplificada demostrou que 
do desempenho térmico da fachada ventilada utilizada nas vedações verticais está dentro dos 
padrões estabelecidos pelas normas brasileiras, mesmo sem esta possuir isolamento térmico 
em sua composição. O resultado mais significativo foi o da capacidade térmica que 
apresentou 85% a mais que mínimo exigido pela norma NBR 15575, o que denotou o 
potencial do sistema construtivo como mecanismo para o retardo da transferência de calor 
do ambiente externo para o interno. 

A análise térmica por meio de normativas permite os sistemas construtivos considerados 
inadequados as condições climáticas sejam rapidamente identificados e descartados, 
evitando assim a aprovação de projetos compostos por vedações externas que requerem a 
utilização constante de sistemas de resfriamento para manter condições agradáveis de 
permanência interna pelos usuários.  

Por fim, este estudo demonstrou a dificuldade de analisar sustentavelmente um 
componente, sistema ou subsistema construtivo, ou até mesmo a matéria-prima através dos 
parâmetros propostos pela norma NBR 15575. Salvo o desempenho térmico, a norma NBR 
15575 não propõe uma metodologia de análise para os requisitos relativos a sustentabilidade, 
ficando a cargo dos projetista a busca por metodologias existentes para a avaliação, o que 
pode tornar a análise muito abrangente e relativa.  
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Resumo 

Para reduzir os impactos ambientais e sociais provocados pelos veículos motorizados, tem-se 
incentivado as políticas de mobilidade urbana sustentável. Visto que o modal cicloviário é uma 
alternativa aos problemas de tráfego, este estudo tem como objetivo a elaboração de uma rede de 
rotas cicláveis para o campus Viçosa da Universidade Federal de Viçosa. A metodologia consistiu 
em reconhecer o local de estudo, analisar as regulamentações vigentes e realizar a contagem 
classificatória direcionada de veículos.  As infraestruturas cicloviárias adotadas foram as ciclovias e 
as ciclofaixas, as quais foram justificadas pela contagem volumétrica de veículos e orientações das 
normas. Acredita-se que, com a execução do projeto, o número de ciclistas aumente e como 
consequência haja uma redução do uso de veículos motorizados. Por fim, espera-se a redução da 
emissão de gases poluentes no meio ambiente, o aumento da fluidez do tráfego de veículos e a 
melhoria na qualidade de vida aos usuários. 
 
Palavras-chave: Rotas cicláveis; Campus universitário; Mobilidade urbana sustentável 

 

 

Abstract 

To reduce the environmental and social impacts caused by motor vehicles, policies for sustainable 
urban mobility have been encouraged. Since the modal cycle is an alternative to traffic problems, 
this study aims to develop a network of cycle routes for the Campus Viçosa of the Universidade 
Federal de Viçosa. The methodology consisted in recognizing the place of study, analyzing the 
current regulations and conducting the target classification of vehicles. The cycle infrastructure 
adopted were the bike lanes and bike paths, which were justified by the volumetric counting of 
vehicles and guidelines of the standards. It is believed that with the implementation of the project, 
the number of cyclists increases and consequently there is a reduction in the use of motor vehicles. 
Finally, it is expected to reduce the emission of pollution gases in the environment, increase the 
fluidity of vehicular traffic and improve the quality of life for users.  
 
Keywords: Cicle routes; University campus; Sustainable urban mobility 
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1. Introdução 

 

Para reduzir os impactos ambientais e sociais provocados pelos veículos motorizados, 
tem-se incentivado as políticas de mobilidade urbana sustentável, as quais têm como objetivo 
priorizar os modos de transportes não motorizados e os coletivos em relação aos automóveis 
(SILVA, 2014). 

Segundo Stein (2013), para que um campus universitário se torne um local 
ambientalmente sustentável, o mesmo deve implantar infraestruturas adequadas para 
pedestres, ciclistas e o transporte coletivo, acompanhado de campanhas de mudanças 
comportamentais dos usuários. Dessa forma, podem-se atenuar os impactos negativos 
gerados pelos transportes motorizados. 

Fonseca e Silva (2015) afirmam que o modal cicloviário é uma resposta aos problemas 
de tráfego, pois o ato de pedalar é uma alternativa econômica e não poluidora. Através da 
implantação de rotas cicláveis em campi universitários, o número de usuários do modo de 
transporte cicloviário tende a aumentar consideravelmente, pois com esse tipo de 
infraestrutura a segurança do ciclista é priorizada. 

Stein (2013) salienta que o papel das universidades é de desenvolvimento tecnológico e 
propagação de conhecimentos, portanto elas devem ser utilizadas como uma alternativa para 
o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Além disso, para Parra (2006), um campus 
universitário é considerado um PGV (Pólo Gerador de Viagens) e, como tal, encontra 
obstáculos no que diz respeito à mobilidade urbana sustentável. 

Portanto, este estudo tem como objetivo a elaboração de uma rede de rotas cicláveis 
para o campus Viçosa da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O mesmo justifica-se por 
acreditar que com uma infraestrutura cicloviária adequada, a segurança do ciclista será 
priorizada e aumentará a taxa de aderência a esse meio de transporte não motorizado. 
Considera-se o campus um possível laboratório urbano em potencial, em condições 
adequadas para receber a instalação de uma rede de rotas cicláveis. 

 

2. Mobilidade cicloviária em campus universitário 
 

Segundo Ojeda e Yudell (1997 apud BALSAS, 2003), os campi universitários são 
lugares onde pessoas de diferentes origens, rendimentos e estilos de vida reúnem-se para 
estudar, trabalhar e recriar. São caracterizados como lugares privilegiados para promover a 
sustentabilidade e reformular os padrões de transporte.  

De acordo com Ferreira e Silva (2012), as estratégias para melhorar a mobilidade em 
campi universitários consistem, principalmente, na promoção do transporte não motorizado, 
em medidas de gerenciamento de estacionamentos e incentivos à utilização de coletivos e 
viagens compartilhadas. Portanto, as universidades devem fornecer calçadas adequadas para 
os pedestres e uma rede de rotas cicláveis que conecte os principais pontos de origem e 
destino do seu quadro social dentro do campus universitário. Sumabrata et al. (2015) 
relatam, que com a construção de infraestruturas cicloviárias em campi universitários, o 
número ciclistas tende a aumentar consideravelmente. 
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Segundo Bond e Steiner (2006), para promover um modal de transporte mais sustentável, 
muitas universidades estão implementando programas para tentar estimular a utilização de 
veículos não motorizados. A maioria das universidades possui controle sobre o uso do solo, 
os estacionamentos e o sistema viário do seu espaço físico. Visto que o modal cicloviário 
tem um custo de implantação e manutenção menor que as infraestruturas para veículos 
motorizados, o mesmo tem sido utilizado como investimento sustentável a longo prazo tanto 
para cidades como para campi universitários (STEIN, 2013). De acordo com Balsas (2003), 
os campi universitários podem constituir um laboratório para testar e implementar 
alternativas para os meios de transportes não motorizados. 

Deve-se salientar que as universidades não afetam somente os hábitos de transporte dos 
usuários, mas também a consciência ambiental que a população pode desenvolver no longo 
prazo (TOLLEY, 1996 apud BALSAS, 2003). 

 

2.1 Infraestruturas cicloviárias implementadas em campi universitários  
 

De acordo com Poinsatte e Toor (1999), a busca por um desenvolvimento sustentável tem 
atraído muitas universidades a criarem soluções para aliviar os congestionamentos e garantir 
a segurança viária para todos os usuários do campus. A seguir serão apresentados alguns 
campi universitários, internacionais e nacionais, onde a infraestrutura cicloviária encontra-
se presente: 

x Universidad Politécnica de Madrid (Madri, Comunidade de Madri - Espanha)  
Segundo a UPM (2009), para o ano de 2009 a infraestrutura cicloviária da cidade 

universitária contava com 2.908 m (Figura 1), mas com o Plano Diretor de Mobilidade 
Cicloviária visa totalizar 12.976 m. Além da infraestrutura, a universidade fornece um 
sistema de empréstimo de bicicletas e realiza campanhas educativas para promover a 
utilização da bicicleta. 

 
Figura 1: Infraestrutura cicloviária da UPM. Fonte: UPM, 2015. 

 
x Universitas Indonesia (Depok, Wesr Java - Indonésia) 
Segundo Sumabrata et al. (2015), a infraestrutura cicloviária do campus de Depok da 

Universitas Indonesia foi inaugurada no ano de 2007, e tornou-se, então, uma nova 
alternativa de transporte dentro do campus (Figura 2).  

 
Figura 2: Infraestrutura cicloviária da Universitas Indonesia. Fonte: Sumabrata et al., 2015. 
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A rede de rotas cicláveis conta com uma distância total de aproximadamente 9.000 m, a 

largura da faixa de sentido duplo com 2,1 m e a pavimentação é feita com blocos 
texturizados. 

x Universidade de São Paulo (São Paulo, São Paulo – Brasil) 
Segundo a USP (2015), o primeiro trecho da infraestrutura cicloviária da cidade 

universitária Armando de Salles Oliveira foi inaugurada no ano de 2015, com uma extensão 
de 2.600 m. O projeto está previsto para terminar no segundo semestre de 2016, com uma 
extensão total de 8.000 m (Figura 3). A USP estuda a possibilidade de implantação de um 
sistema de empréstimo de bicicletas e espera que a ciclofaixa aumente a demanda pelo modal 
cicloviário na cidade universitária. 

 
Figura 3: Infraestrutura cicloviária da USP. Fonte: USP, 2015. 

 
x Universidade Federal de Lavras (Lavras, Minas Gerais – Brasil) 
De acordo com a UFLA (2012), a infraestrutura cicloviária do campus de Lavras contava 

no ano de 2012 com cerca de 6.000 m. A infraestrutura é caracterizada como uma ciclovia 
bidirecional, pois é separada dos outros modais de transporte por uma área verde. A ciclovia 
é diferenciada pelo pavimento de cor vermelha e é acompanhada por postes de iluminação 
(Figura 4).   

 
Figura 4: Infraestrutura cicloviária da UFLA. Fonte: UFLA, 2012. 

 
x Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, Rio Grande do Sul – Brasil) 
Segundo Pippi et al. (2015), em Santa Maria a infraestrutura contempla não só os 

ciclistas, mas também pedestres e outros usuários de transportes não-motorizados. Para a 
UFSM (2014), o projeto da pista multiuso tem uma extensão de 2.400 m, largura de 2,5 m e 
sentido duplo (Figura 5). Devido a particularidade da pista, a universidade orientou a 
comunidade por meio de folhetos com dicas para a sua utilização. Além disso, a UFSM 
estuda uma segunda etapa para o projeto que poderá incluir a construção de bicicletários.  

 
Figura 5: Pista multiuso da UFSM. Fonte: PIPPI, 2015. 
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3. Procedimentos Metodológicos 
 

O processo de preparação de propostas exige etapas que demandam tempo. Uma equipe 
técnica com capacidade para pensar em propostas e na viabilidade das mesmas é de 
fundamental importância para a elaboração de um projeto exequível. A Figura 6 apresenta o 
fluxograma adotado para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Visitas, 
reconhecimento do 
local e estudo das 

normas

Realização de 
contagens 

volumétricas

Tratamento dos 
dados

Elaboração de 
propostas

Análise de 
viabilidade das 

propostas

Busca por novas 
alternativas  

Figura 6: Fluxograma da Metodologia adotada. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.1. Área de estudo 
 

O campus Viçosa da Universidade Federal de Viçosa, objeto desta pesquisa, está situado 
na cidade de Viçosa-MG, na Zona da Mata Mineira e possui uma área total de 16.112.944 
m2 (UFV, 2016).  

Segundo dados da UFV (2016), o quadro social do campus Viçosa da UFV é de 20.253 
pessoas, mas por estar localizado em área urbana, a população da cidade de Viçosa também 
utiliza desse espaço físico para fins esportivos, sociais e educacionais. A Figura 7 representa 
os trechos analisados. 

 
Figura 7: Rotas cicláveis. Fonte: elaborado pelos autores. 
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3.2. Visitas, reconhecimento do local e estudo das normas vigentes 
 

A princípio, realizaram-se visitas a campo, a fim de estabelecer as demandas do local e 
verificar a real possibilidade de implantação das rotas ciclavéis. Esta etapa é de suma 
importância, pois elimina possíveis falhas estruturais, as quais podem ocorrer quando as 
legítimas condições de campo não são consideradas com exatidão. Dessa forma, informações 
cruciais foram coletadas in loco nos dois trechos, tais como: dimensões das vias, das calçadas 
e dos estacionamentos. 

Frente a todas as informações levantadas, observou-se que no Trecho 1 poderiam ser 
planejadas duas ciclofaixas unidirecionais e no Trecho 2 uma ciclovia bidirecional. Isto é 
justificado pelo espaço físico existente nos trechos. Durante todo o desenvolvimento do 
projeto buscaram-se as alternativas mais viáveis, além do menor número de intervenções 
físicas possíveis nas infraestruturas viárias existentes, com o objetivo de tornar a execução 
do projeto menos onerosa. 

Com a ideia do projeto previamente formulada, foram realizadas pesquisas nas normas 
técnicas em vigor, destinadas à circulação de ciclistas.  

 

3.3. Realização de contagens volumétricas 
 

Para avaliar o quanto seria importante a implantação de rotas destinadas a ciclistas na 
UFV, realizaram-se contagens classificatórias direcionais do número de bicicletas em dois 
pontos estratégicos. O primeiro na Avenida P. H. Rolfs (Ponto 1), entrada principal, e o 
segundo pela entrada alternativa, Avenida Purdue (Ponto 2). Na Figura 8, é possível 
visualizar os pontos analisados no campus Viçosa da Universidade Federal de Viçosa. 

 
Figura 8: Pontos de contagem classificada direcional. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Para as contagens, adotou-se o método do CONTRAN (2007), que consistiu em somar 
o número de bicicletas em cada um dos movimentos possíveis nas duas rotatórias. Cada 
aproximação ficou sob responsabilidade de um pesquisador, munido de prancheta para 
possibilitar as anotações em campo. A cada quinze minutos de contagem, o valor da soma 
de bicicletas foi zerado, para obter um maior detalhamento dos intervalos em que foram 
apresentados os maiores volumes de veículos.  

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 
DER (2013), a computação dos dados de tráfego deve ser realizada em três dias 
consecutivos, portanto definiu-se as terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras para a 
realização do procedimento. Em cada um desses dias, os horários utilizados para as 
contagens foram definidos como aqueles que possuem os maiores movimentos de entrada e 
saída do campus, de 7h às 9h, de 12h às 14h e de 17h às 19h. A justificativa desses horários 
baseou-se no funcionamento da UFV, visto que o início e o término dos expedientes da 
instituição acontecem dentro dos intervalos supramencionados.  

Para alcançar uma maior confiabilidade nos dados, foram realizadas no mínimo três 
contagens em cada um dos horários de pico estimados, com o intuito de obter uma média do 
volume de bicicletas mais próxima do real. A realização das contagens ocorreu no período 
de 13 a 29 de setembro de 2016, perfazendo um total de duas semanas. 

 
3.4. Tratamento dos dados 

 
Segundo o GEIPOT (2001), um volume mínimo diário de 200 bicicletas já torna 

justificável a implantação de uma infraestrutura cicloviária. Porém, ao criar um espaço 
destinado a um novo modal de transporte, a demanda sobre o mesmo sofre um aumento 
considerável, uma vez que garante maior segurança aos usuários. Portanto, a implantação de 
rotas cicláveis não se trata apenas de uma medida para volumes atuais de bicicletas, mas 
também é uma maneira de incentivar o uso desse modal. 

 

3.5. Elaboração de propostas 
 

Os projetos realizados tiveram como premissa garantir a segurança dos futuros usuários 
do sistema. O compartilhamento do espaço entre diferentes veículos pode causar conflitos e 
problemas que requerem o uso de sinalização, a fim de regulamentar o trânsito de veículos, 
bicicletas e pedestres.  

O Trecho 1 é composto de seis mini-rotatórias, entradas e saídas de estacionamentos e 
pontos de embarque e desembarque destinados ao transporte coletivo. Para cada uma dessas 
situações, pesquisou-se alternativas cabíveis, considerando a limitação do espaço físico e o 
aproveitamento da infraestrutura já existente. 

No final do primeiro trecho, próximo ao Laboratório de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (LESA), já existe uma ciclovia em operação. Dessa forma, foi necessário realizar 
uma proposta de integração entre as ciclofaixas unidirecionais, presentes no Trecho 1, com 
a ciclovia bidirecional já construída no final desse mesmo trecho. 
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Já o Trecho 2 não apresenta tantos problemas referentes às mini-rotatórias e não contém 
pontos de embarque e desembarque de passageiros. Porém, são observadas 19 entradas e 
saídas de estacionamentos e várias vagas de estacionamento paralelas ao corredor de 
rolamento destinadas a automóveis e motocicletas. Devido a essas problemáticas, em alguns 
locais próximos às entradas e saídas de estacionamentos, início e término dos 
estacionamentos paralelos e mini-rotatória que fornece acesso à Avenida Purdue, serão 
necessárias algumas intervenções físicas na infraestrutura das calçadas, com a finalidade de 
melhorar a segurança dos pedestres e demais usuários do local com a implantação da 
infraestrutura cicloviária. 

O surgimento dessa nova infraestrutura influenciará outros pontos como, por exemplo, 
a demanda por paraciclos. Os estacionamentos já existentes deverão ter suas condições 
melhoradas, bem como, um estudo de aumento da capacidade dos mesmos e implantação de 
novos em locais que tenham grande fluxo de ciclistas.  

 
4. Resultados 

 
Foram realizadas contagens a fim de avaliar o fluxo atual de bicicletas que circulam pelas 

duas entradas principais do campus Viçosa da UFV. A Tabela  apresenta os resultados 
obtidos, em número de bicicletas, sendo tais valores o somatório dos movimentos analisados 
por direção, entrada para o campus e saída para o centro da cidade, e por horário de análise. 

 
Tabela 1: Resultados da contagem classificada. Fonte: elaborado pelos autores. 

Período 
P. H. Rolfs Avenida Purdue 

Entrada Saída Entrada Saída 
Manhã 278 23 74 44 
Tarde 136 99 45 42 
Noite 96 121 36 73 
Total 510 243 155 159 

 

Avaliou-se os resultados obtidos nas contagens realizadas e percebeu-se que o número de 
ciclistas que entraram no campus foi superior ao número dos que saíram. As contagens foram 
realizadas somente nos horários de pico, portanto a saída dos ciclistas pode ter ocorrido em 
outros horários. Assim outras contagens volumétricas em campo, devem ser efetuadas, 
considerando os horários de início e fim dos turnos de aula e trabalho no campus, o 
funcionamento dos restaurantes universitários e da biblioteca central, a fim de avaliar melhor 
o fluxo de entrada e saída. 

Os totais apresentados representam as seis horas de pico de fluxos nos dias de contagem. 
Assim, caso fosse considerado as vinte e quatro horas do dia este volume seria maior. 
Analisaram-se os valores encontrados e foi possível perceber um fluxo significativo de 
ciclistas no campus, na Avenida P.H. Rolfs, por exemplo, considerando somente os horários 
de pico o fluxo de entrada é superior à 500 ciclistas.  

Com base nos volumes encontrados, é possível afirmar que medidas devem ser tomadas 
para garantir a segurança dos ciclistas e estimular o uso deste veículo não motorizado, que é 
benéfico ao ambiente e a saúde dos usuários. Além de garantir segurança aos atuais ciclistas, 
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a implantação de rotas cicláveis na infraestrutura viária existente será um atrativo para que 
outras pessoas também comecem a utilizar tal veículo como meio de locomoção. 

 

4.1. Avenida PH Rolfs 

 
Em análise realizada em campo, foi constatado que cada faixa da Avenida P. H. Rolfs, 

dentro do campus Viçosa da UFV possui largura mínima de 4,80 metros, sendo que em 
alguns trechos, esta possui 5,20 metros de largura. No manual do DNIT (2010), estão 
definidas as larguras mínimas e desejáveis para pistas de rolamento, conforme apresentado 
na Tabela 2.  

Tabela 2: Largura das faixas de rolamento para área urbana. Fonte: DNIT, 2010. 

Categoria da via 
Largura das faixas de rolamento (m) 

Desejável Mínimo 
Vias Expressas 3,6 3,5 

Vias Arteriais* 
Velocidade 60-80 km/h 3,6 3,5 
Velocidade 50-60 km/h 3,5 3,3 

*Valores sem considerar largura adjacente a meio-fio, reservada para sarjeta, com valor mínimo de 0,30 m 

A Avenida P. H. Rolfs dentro do sistema viário da cidade de Viçosa, pode ser considerada 
como uma via arterial e a velocidade permitida no campus é de 40 km/h. Assim, a largura 
desejável para cada faixa é de 3,50 metros e a mínima permitida é de 3,30 metros.  De acordo 
com a realidade avaliada, foi sugerida para a Avenida P. H. Rolfs a inserção de ciclofaixa 
unidirecional em cada faixa de tráfego da via (Figura 9).  

 
 

Figura 9: Projeto Arquitetônico da ciclofaixa. Fonte: 
elaborado pelos autores. 

Figura 10: Projeto Arquitetônico da ciclovia. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para o DNIT (2010), a largura mínima para uma ciclofaixa em lugares onde é proibido 
estacionamento, como na avenida estudada, é de 1,20 m, sendo indicada uma largura 1,50 
m, por questões de segurança. Assim, com a implementação de uma ciclofaixa de 1,50 m em 
cada faixa de tráfego da avenida em análise, a largura mantida para a faixa de rolamento 
seria de no mínimo 3,30 m, como exigido pelo DNIT.  
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4.2. Vila Gianetti e Avenida Purdue 
 

Na parte inicial da Vila Gianetti, próxima à saída para Avenida Marechal Castelo Branco, 
já existe uma faixa destinada ao trânsito de bicicletas, no entanto esta não possui nenhum 
tipo de sinalização. Desse modo, é pouco utilizada para essa finalidade e não oferece 
segurança. Tal faixa não possui continuidade, seu término é definido juntamente com o início 
do revestimento em asfalto na via. 

Ao analisar a largura das faixas, percebeu-se que somente na parte asfaltada é possível 
implementar ciclofaixas. Na parte restante a largura de cada faixa é de 3,10 m não contendo, 
assim, espaço físico suficiente para tal implantação. Assim, para a Vila Gianetti, foi proposta 
a inserção de uma ciclovia bidirecional no lado direito da via.   

As ciclovias são definidas como os espaços destinados para a circulação exclusiva de 
bicicletas, segregados de automóveis e pedestres, mediante a utilização de obstáculos físicos 
como calçadas, muretas ou meios-fios (GONDIM, 2010). Dessa forma, neste trecho foi 
sugerida a separação entre o trânsito de pedestres e bicicletas, sendo destinado a cada um 
desses, um lado da via. Porém, para criação desta ciclovia é necessário modificar as 
ciclofaixas já existentes, transformando-as em uma ciclovia inserida somente no lado direito 
da via.  

 A Avenida Purdue possui largura de 6,60 m, logo, também não possui espaço físico 
para inserção de ciclofaixas, já que possui fluxo nos dois sentidos, sendo dividida em duas 
faixas de tráfego. No entanto, ao longo desta avenida existem vagas para estacionamento, 
com largura de 2,40 m. Desse modo, para essa avenida, foi sugerida a inserção de uma 
ciclovia bidirecional nos locais hoje destinados ao estacionamento de veículos automotivos 
(Figura 10). Tal medida, além de estimular a utilização das bicicletas, serviria como 
desestímulo ao emprego de transporte por veículos automotores. Além disso, contribuiria 
com a educação e melhoria das questões ambientais no campus. Segundo Gondim (2010), a 
largura mínima para uma ciclovia bidirecional é de 2,40 m e, nas limitações físicas presentes, 
a ciclovia proposta possui a largura mínima recomendada. 

 

5. Considerações Finais 
 

A demanda obtida pela contagem volumétrica executada justifica a implementação das 
ciclovias e ciclofaixas propostas para as avenidas Peter Henry Rolfs e Purdue do campus 
universitário da Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, MG.  

Para o desenvolvimento desse projeto houve a preocupação de fazer o mínimo de 
intervenções na estrutura existente. Isso se deu devido ao custo da obra, o tempo para 
realização e as diversas restrições existentes no campus, como a faixa de domínio da via 
férrea paralela à Avenida P.H. Rolfs.  

Acredita-se que uma vez finalizada a obra, cada vez mais pessoas passarão a utilizar a 
bicicleta como meio de transporte no campus, reduzindo o uso de veículos motorizados. 
Com isso, espera-se não só um benefício para o meio ambiente, como uma melhora no 
tráfego, descongestionamento de estacionamentos, maior segurança no campus e ainda 
melhor qualidade de vida e saúde para os usuários. 
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Deve-se dar continuidade ao projeto de mobilidade no campus, não limitado apenas pela 
implementação desse. Sugere-se ainda, para estimular a adesão à mobilidade sustentável, a 
educação e conscientização das pessoas que frequentam a universidade, maior fiscalização 
no trânsito e sistema de aluguel de bicicletas. Deste modo, o objetivo de alcançar a 
harmonização entre os modais de transporte, a qualidade de vida e a segurança dos que 
usufruem do campus universitário estará mais próximo de ser concluído. 
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Resumo 
Este trabalho, envolvendo atividades multidisciplinares do curso de engenharia civil, tem como 
propósito aplicar o conhecimento supervisionado dos acadêmicos na tarefa da elaboração de um 
projeto de revitalização de uma escola estadual localizada no centro de Criciúma. Proporcionará 
atividades reais e troca de experiências, promovendo conhecimento prático, senso crítico e 
responsabilidade socioambiental dos futuros profissionais. Para tanto, é necessário aplicar modelos 
de Gestão de projetos envolvendo coordenação e engenharia simultânea; Gestão de processos, 
aplicando métodos de investigação e análise adaptados de Lichtenstein e projetação adaptado do 
método de precedentes e RBC, e; Gestão de pessoas. O resultado esperado é que o projeto de 
revitalização da escola venha a atender aos critérios de sustentabilidade da seguinte forma: 
econômico, adequação aos recursos da escola para implantação do projeto e manutenção da 
infraestrutura; ambiental, elaborar espaços com alto desempenho energético e material disponível 
na região, e; social, promover integração do curso, participação da comunidade, entidades públicas 
e privadas da região. 
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Abstract. 

This paper concerns a civil engineering graduation course partnership with a public elementary 
school. It purposes to develop multidisciplinary activities involving the students and professors to 
elaborate blueprints at school revitalization. The proceedings should encourage the students to 
commit at social and environmental responsibilities, to develop professional experiences and team 
work. To achieve that, the project has to include project, process e staff management model toward 
coordination of this plan. The Project management incorporates Integrated Product Development; 
the process management applies methods of investigation and analysis adapted from Lichtenstein 
and Based-Case Reasoning. Due to the school revitalization blueprint activities, it’s expected to 
accomplish the sustainability criteria’s: economic, the project has to answer to the school sources; 
environmental, highlight the sustainable energetic applications and material available at the 
country, finally; social, to promote collaborative activities between students, community and 
companies from the region.  

 

Keywords: Revitalization; Multi-disciplinarity; Social responsibility 
 

1. Introdução 
 

Este trabalho trata de dois problemas fundamentais relacionados à educação. O primeiro 
trata da dificuldade na educação do ensino fundamental devido aos problemas de infra-
estrutura, principalmente, em escolas públicas. O segundo refere-se à notável falta de 
experiência de campo dos acadêmicos de engenharia civil, ou seja, falta de experiência 
profissional.  

A Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse – EEFPL, uma das instituições 
de ensino mais tradicionais de Criciúma, foi inaugurada em 1932 e está situada na rua 
Marechal Floriano Peixoto desde 1940. Atualmente, foram identificadas algumas 
irregularidades na edificação: fenômenos patológicos, problemas acústicos devido à 
disposição de atividades incompatíveis, baixo desempenho espacial, térmico e lumínico, 
figura1. Para Losso (2003), a depreciação da qualidade de ensino, principalmente nas 
instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, são consequência de 
diferentes motivos, entre os quais, se encontra o pouco investimento nas instalações físicas 
e infra-estrutura. 

 
Figura 1: Situação atual de conservação da escola. Fonte: Googlemap adaptado pelos autores, 2017. 

http://www.linguee.com/english-portuguese/translation/socio-environmental+responsibility.html
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Considerando o problema de investimento na infra-estrutura, a administração escolar 
tem recorrido à colaboração da iniciativa privada, que por sua vez disponibilizará apoio 
mediante a um projeto de recuperação.  

O curso de graduação em engenharia civil – ESUCRI, por sua vez, nota a necessidade 
da prática profissional, responsabilidade social e relacionamento humano, além do 
conhecimento teórico e técnico, para a formação do profissional da engenharia civil. Pois a 
experiência profissional pode contribuir para uma melhor leitura da teoria apresentada nas 
disciplinas e também para o desenvolvimento profissional associado aos sensos 
requisitados em programas de qualidade.  

Entretanto Chernicharo et. Al. (1998), ressalta que ocorre a falta de prática em uma 
parcela significativa dos acadêmicos e a necessidade de aumento da carga horária dedicada 
às áreas humanas e sociais na formação do engenheiro, conforme foi detectado nos Anais 
do XXXIV Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia.  Com o propósito de atender a 
estas debilidades na formação dos profissionais, os alguns cursos de engenharia tiveram a 
iniciativa de acrescentar disciplinas vinculadas a estágios, outros adotaram o modelo de 
realidade simulada.  

A realidade simulada, iniciativa acolhida por educadores e profissionais, funciona 
basicamente como um projeto multidisciplinar envolvendo trabalho integrado entre 
diferentes fases do curso. Este modelo, usualmente, adota como objeto de estudo, as áreas 
de risco e as áreas de vulnerabilidade social. O propósito da realidade simulada é despertar 
senso crítico e comprometimento dos acadêmicos em atividades integradas e de alta 
complexidade.  

Levando em consideração a necessidade de melhoramento na infra-estrutura da escola 
Professor Lapagesse, e também, o compromisso do curso de graduação em engenharia civil 
– ESUCRI em proporcionar experiência de campo para seus acadêmicos, surgiu uma 
proposta de parceria entre as duas entidades. Esta parceria, levando em consideração a 
responsabilidade social despertada pelo modelo de realidade simulada, consiste em um 
trabalho multidisciplinar desenvolvido pelos acadêmicos com a supervisão do corpo 
docente sob a avaliação da coordenadoria da engenharia civil – ESUCRI e da direção da 
escola – EEFPL: Projeto Multidisciplinar para a recuperação dos sistemas prediais, 
reabilitação dos usos e revitalização da Escola de Ensino Fundamental Professsor 
Lapagesse. 

Por se tratar de um projeto multidisciplinar complexo, envolvendo um grande número 
de acadêmicos, professores com diferentes especialidades, onde todo projeto deve ser 
integrado, é necessário aplicar conceitos de gestão de forma a coordenar este corpo técnico 
de pesquisadores e desenvolvedores de projeto. Para estruturar o desenvolvimento deste 
projeto integrado, deverá se levar em consideração um prazo de aproximadamente 2 anos 
para sua conclusão e aplicação de princípios de gestão de projetos, gestão de processos e 
gestão de pessoas.  

Os projetos de recuperação dos sistemas prediais, reabilitação dos usos e revitalização 
da infra-estrutura da escola, correspondem fundamentalmente às atividades que tornarão o 
projeto aplicável. Para alcançá-lo, o projeto levará em consideração a proposta de 
revitalização adequada à realidade sociocultural e econômica da instituição EEFPL, com o 
propósito de torná-lo exequível. 
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2. Modelos de Gestão Aplicáveis em Projetos Multidisciplinares 
 

O mercado de trabalho exige dos profissionais o trabalho em grupo com o objetivo de 
aumento do desempenho quantitativo como qualitativo (COLENCI, 2000). Cada vez mais 
as empresas adotam a integração de equipes como estratégia para prevenir deficiências no 
processo de produção que vem se tornando complexo em função da própria complexidade 
do produto. Segundo Rosso (1980), quanto mais complexo for o produto, mais difícil será 
uma tomada de decisão. E ressalta que a edificação é um dos produtos mais complexos e 
com número elevado de opções.  

Assim, é necessária uma mudança da postura do profissional individualista para 
coletivista está associada à forma de trabalho (COLENCI et al.,1999). Para que haja a 
mudança de postura dos profissionais, a universidade exercerá um papel fundamental na 
formação destes com o intuito de adequá-los as mudanças dos perfis e procedimentos que 
estão ocorrendo no mercado atual. 

Com o objetivo adequar o profissional ao mercado, o curso de Engenharia Civil do 
Centro Universitário Positivo desenvolveu em 2003 um modelo de “Projeto Integrado”. 
Este projeto multidisciplinar envolveu todas as séries e disciplinas do curso. Desde sua 
implantação o projeto contemplou o desenvolvimento prático por parte dos acadêmicos, 
além do estimulo de um senso crítico baseado na responsabilidade social (KRUGGËR et 
al. 2006). 

Sendo este trabalho, um projeto multidisciplinar integrando diversos campos de atuação 
para a revitalização de uma escola, é de suma importância adotar alguns princípios 
organizacionais, incluindo roteiros e métodos. Para Oliveira (2010), projetação é um termo 
utilizado como uma tentativa de tradução do termo design, em especial engineering design, 
que se referem ao desenvolvimento de atividades projetuais de engenharia, principalmente, 
quando é considerado o processo e o seu contexto.  

Deste modo, o desenvolvimento do projeto, geralmente, não está mais limitado à 
representação gráfica do produto e seus elementos construtivos. Mas, se estende através da 
produção de documentos de parametrização da execução da edificação, a qual compreende 
a construção da edificação (LIU; OLIVEIRA; MELHADO, 2011).  

De forma a tornar o projeto de revitalização da escola exequível é necessário gerir as 
equipes, integrando os projetos através da coordenação dos processos. Portanto, a estrutura 
do trabalho multidisciplinar foi estruturado em três princípios: Gestão de projetos, Gestão 
de processos e Gestão de pessoas.  

 

 

2.1 Gestão de Projetos 
 
Projetos integrados de alta complexidade necessitam de um plano de gestão de projeto e 

processo. Romano (2006) apresenta um modelo de sistematização do processo projetual na 
construção civil, fazendo referência ao gerenciamento do processo de projeto integrado de 
edificações. Tem como propósito auxiliar profissionais na formalização da fase de 
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projetos: pré-projetação, planejamento e plano de projeto; projetação, projetos para 
produção, e; pós-projetação, acompanhamento. 

O gerenciamento de projetos consiste no planejamento e controle das atividades de 
projeto, com o propósito de assegurar a qualidade na construção do edifício. Segundo 
Melhado, Oliveira e Liu (2011), a gestão do processo de projetos é entendida como a 
administração que começa com uma ideia e finaliza com a produção de uma documentação 
completa. Entretanto, o método mais utilizado pela indústria da construção, conhecido 
como tradicional ou sequencial, consiste no encadeamento linear de suas etapas, onde 
“cada aspecto ou especialidade de projeto é desenvolvida independentemente das demais e 
os desenvolvimentos parciais são encadeados um após o outro.” (FABRÍCIO, 2004). 

Segundo Souza (1997), a coordenação de projetos significa: garantia de comunicação 
entre participantes dos projetos, soluções para interferências entre partes elaboradas por 
projetistas distintos, coerência entre produto projetado e executado, garantia de qualidade 
da produção e do produto através da padronização de procedimentos, e integração entre 
projeto e execução. Deste modo, destacam-se alguns princípios que podem contribuir com 
o gerenciamento de projeto: coordenação, racionalização, construtibilidade, 
comunicabilidade ou fluxos de informações, e compatibilidade.  

 

2.2 Gestão de Processos 
 
Os princípios da Engenharia Simultânea envolvem a formação de times multifuncionais 

de desenvolvimento e a instauração de uma política de Qualidade em seus processos, além 
do suporte da Tecnologia da Informação como ferramenta indispensável (ZANCUL et al., 
2005; VARGAS 2008). A aplicação de princípios do Projeto Simultâneo é um passo rumo 
à evolução das práticas de gestão na construção civil (FABRÍCIO; MELHADO, 1998).  

Para a sistematização do processo, procedimento de levantamento de dados, 
investigação de campo e análise de resultados para identificar não conformidades, foi 
desenvolvido um roteiro adaptado dos seguintes métodos: Método baseado em 
precedentes, Raciocínio baseado em casos e Método de Lichtenstein (CARVALHO, 2015). 

O método de Lichtenstein é um procedimento que consiste no levantamento do maior 
número de subsídios para o entendimento do problema através de vistoria do local, do 
histórico do edifício e do resultado dos exames complementares; diagnóstico da situação; 
definição de conduta a partir da escolha da alternativa de intervenção mais conveniente 
(LICHTENSTEIN, 1985).  

O Método Baseado em Precedentes se apoia na ideia de que a maioria dos problemas de 
projeto apresenta similaridades com outros precedentes. (ANDRADE; RUSCHEL; 
MOREIRA, 2011). De acordo com Casakin e Goldschmidt (1999), os arquitetos usam 
analogias e essa estratégia contribui para a qualidade do trabalho. Os precedentes permitem 
resgatar elementos de projeto de domínio específico, incluindo pré-requisitos, conjuntos de 
elementos (sintaxe), conhecimento sobre os elementos, semântica, e relações entre os 
elementos construtivos e arquitetônicos (KALAY apud LIU; OLIVEIRA; MELHADO, 
2011; ANDRADE; RUSCHEL; MOREIRA, 2011). Para Kolodner (1993), o RBC – 
RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS considera um caso como um fragmento de 
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conhecimento representando uma experiência real em todas as suas características 
relevantes ou não. O conceito de modelo envolve, portanto, três aspectos: A organização, 
representação e o conteúdo.  

 

2.3 Gestão de Pessoas 
 
A gestão de pessoas é fundamental para aplicabilidade deste projeto multidisciplinar, 

primeiramente pela complexidade do projeto, em segundo, devido a não obrigatoriedade da 
participação dos acadêmicos e do corpo docente em relação à participação ao projeto.  
Segundo Santos (2013), no ramo de construção civil, onde líderes trabalham com equipes 
muito extensas, é preciso “jogo de cintura”. Pode-se notar uma gestão pouco eficiente 
desperta a improdutividade catalisada pelo pouco engajamento e insatisfação justamente 
por não se estimular processos acessíveis e a valorização das pessoas.  

Deste modo, é importante adotar práticas de incentivo de participação do corpo técnico 
neste projeto. Para que o projeto alcance o resultado esperado é necessário dosar a 
responsabilidade do participante do projeto de acordo com o período de participação e o 
envolvimento.  

Flor (2003), afirma que o trabalho voluntário, atividades realizadas fora do ambiente 
escolar, contribuem de forma diferenciada no processo formativo do universitário, pois 
caracterizam-se como formas de aprendizagem e possibilitam desenvolvimento pessoal e 
profissional do indivíduo. Estas atividades podem ser realizadas de acordo com o projeto 
de vida do estudante. Desta forma, a flexibilidade curricular favorece resultados mais 
específicos que ampliam a formação do estudante para além dos aspectos acadêmicos. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1998), a 
instituição de ensino superior possui autonomia para criar, organizar e fixar os currículos 
dos seus cursos e programas, observando as diretrizes gerais pertinentes. Assim, a 
universidade tem a liberdade para compor a carga horária a ser cumprida para a 
integralização do curso de graduação e encorajar o desenvolvimento de conhecimento, 
habilidades e competências fora do ambiente escolar, incluindo experiências consideradas 
relevantes para a área de formação. 

 

 

3. Procedimentos Metodológicos Adotados 
 

O desenvolvimento do trabalho é estruturado a partir da coordenação das fases e 
respectivas etapas de projetação, das áreas de conhecimento requeridas em cada uma das 
fases e disciplinas aplicáveis às atividades do projeto para a composição do corpo técnico 
de estudantes. A figura 02 apresenta uma planilha básica com as seguintes variáveis: 
Roteiro X Critérios Requeridos X Atividades aplicadas.  
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Figura 2: Estrutura do desenvolvimento do trabalho. Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 

Na planilha é possível identificar o roteiro correspondente às fases do curso de 
engenharia civil, do trabalho a ser executado e suas etapas correspondentes, podendo ser 
tratado através da gestão de processos. Os critérios adotados referem-se aos quesitos 
necessários a serem considerados no projeto de revitalização do espaço escolar, está 
associado à gestão de projetos. As atividades aplicáveis às disciplinas promovem a 
integração do curso, vinculando determinada fase do processo e critério de projeto à 
atividades da disciplina, está associada à gestão de pessoas.  

 

3.1 Gestão de projetos 
 
A garantia de comunicação entre os projetos envolvendo os diferentes campos de 

conhecimento a partir da aplicação dos seguintes princípios: coordenação, racionalização, 
construtibilidade, comunicabilidade ou fluxos de informações, e compatibilidade. Para 
atender aos critérios requeridos serão investigados, avaliados e apresentados projetos para 
cada uma das necessidades apresentadas: 

x Funcionalidade – projeto arquitetônico, layout, projeto paisagístico, aberturas e 
revestimento. 

x Conforto – projeto de conforto térmico, acústico e de iluminação. 

x Sistemas Construtivos – recuperação e manutenção predial, estrutural e fundações, 
hidrossanitário, elétrico e preventivo. 

Cada um dos projetos deverá contar com um coordenador de equipe, e estes deverão 
encontrar soluções multidisciplinares a partir de trabalhos integrados.  
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3.2 Gestão de processos 
 
O processo de desenvolvimento da projetação é dado em três fases significativas: 

investigação (pesquisa do existente), análise (avaliação do existente e análise das 
necessidades) e desenvolvimento (proposta atendendo as necessidades). O procedimento 
de pesquisa e análise das edificações pode ser adaptado do método de Lichtenstein. A 
adaptação deste método consiste na identificação análise e determinar de uma conduta para 
as não conformidades. Seja esta não conformidade, fenômeno patológico. Entretanto, o 
método é aplicável para diferentes procedimentos investigativos dentro da engenharia civil.  

A etapa de projetação poderá ser aplicada a partir da adaptação combinada do Método 
de precedentes e Raciocínio Baseado em Casos – RBC, para o desenvolvimento dos 
projetos são investigados casos aplicados em situações similares.  

 
3.3 Gestão de pessoas 
 
A coordenação dos estudantes ocorrerá a partir da inserção do projeto em atividades 

curriculares existentes. Estas atividades curriculares determinarão o grau de contribuição e 
responsabilidade dos acadêmicos perante o projeto: Projeto de Iniciação Científica, 
contribuição elevada incentivada por bolsas de pesquisa inicialmente com recursos da 
universidade a serem integrados com subsídios públicos; Disciplinas, contribuição restrita 
a pequenas atividade vinculadas à avaliações, por um prazo inferior a um semestre; 
Atividades Complementares, contribuição a médio prazo ou longo prazo podendo dispor 
de um tempo de dedicação superior a 100 horas; Trabalho de Conclusão de Curso, 
contribuição elevada de grande relevância para o trabalho através de uma dedicação 
intensiva superior a 1 semestre sob a orientação de um docente; FIES e Artigo 171, 
participação simbólica de 20hrs pode ser promover o engajamento do acadêmico para as 
demais atividades. 

 
 
4. Contribuição Sustentável 
 
A contribuição social desta parceria entre as duas entidades de ensino, ESUCRI e 

EEFPL, vão além do projeto de revitalização de uma escola pública tradicional que atende 
a estudantes de diversos bairros de Criciúma, ou mesmo, da formação profissional dos 
estudantes de engenharia. A contextualização econômica, social e ambiental da escola foi 
considerada de modo ao projeto ser implantado permitindo a manutenção na fase pós-
ocupacional.  

Sob o ponto de vista econômico, a escola apresentará soluções construtivas e uso de 
materiais favorecendo não apenas a um projeto enxuto em termos de implantação, mas 
também sob o aspecto da manutenção. Os critérios de conforto promovem a investigação, 
análise e projeto com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho térmico, acústico e 
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de iluminação correspondem diretamente ao uso menos frequente de equipamentos de 
linha branca.  

A respeito do contexto social, as atividades voluntárias e integradas entre acadêmicos, 
corpo docente e direção da entidade de ensino privada – ESUCRI em parceria com a 
Associação Pais e Professores – APP, estudantes e direção da escola pública – EEFPL 
podem se tornar uma vitrine. Em outras palavras, um projeto de parceria desenvolvido para 
uma das escolas públicas mais tradicionais da região pode despertar o engajamento de 
outras entidades privadas em prol do desenvolvimento da região.  

Em relação à contribuição ambiental, os critérios de funcionalidade, conforto térmico, 
acústico e luminoso, e também, recuperação dos sistemas construtivos deverão contribuir 
na redução de custos operacionais, manutenção e reparos da edificação a ser revitalizada. 
Sabendo que o corpo técnico não visa lucro em suas propostas e a área escolar não tem fins 
especulativos para mercado imobiliário, existe uma grande oportunidade para a 
implantação de soluções sustentáveis. As soluções propostas deverão buscar redução de 
desperdício, reaproveitamento dos espaços e melhoria no desempenho dos mesmos.  

 

 

5. Considerações finais  
 

Sabendo que o projeto está em fase de implantação, é possível apenas fazer uma 
estimativa dos resultados esperados a partir da contribuição social e acadêmica. Em relação 
ao resultado esperado para a revitalização da escola pública é possível destacar a 
elaboração de documentação técnica necessária para captação de recursos e manutenção da 
escola. Por outro lado, o resultado esperado para o curso de graduação de engenharia civil 
é a formação de uma base de dados para pesquisa acadêmica integrada e aplicada em 
caráter de formação profissional.  

Verificou-se que no período de um mês desde a divulgação não oficial para o corpo 
docente até o termo de parceria ser firmado houve uma grande aceitação do trabalho 
multidisciplinar e um interesse crescente na participação das atividades práticas.  Já foram 
confirmados 6 Trabalhos de Conclusão de TCC aplicados ao objeto de estudo. Pelo menos 
5 professores aderiram ao projeto utilizando suas disciplinas para desenvolver trabalhos na 
área da escola. Um número superior a 10 estudantes se voluntariou a participar do projeto 
através da validação de horas por atividades complementares.   

Esta manifestação demonstra algumas características em relação ao perfil do sistema de 
ensino na graduação em engenharia civil: os acadêmicos estão buscando desenvolver 
pesquisas com fins práticos e aplicáveis; os estudantes almejam pela troca de 
conhecimento entre colegas e áreas complementares não se contentando em pesquisas 
isoladas; os professores veem na aplicação de trabalhos práticos a oportunidade de 
melhorar o desempenho de aprendizagem dos estudantes; a administração da Faculdade 
percebe a importância do compromisso social perante a sociedade para a qual ela oferece 
serviços. 

Com o decorrer do desenvolvimento do trabalho será possível avaliar melhor o 
desempenho dos projetos e as medidas necessárias para atender ao programa de 
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necessidades da escola. Além do mais, analisar as estratégias mais adequadas para 
despertar na comunidade o compromisso social com as instituições de ensino da região. 
Portanto, fica como sugestão dar continuidade a este trabalho através de parceria entre 
outros cursos de graduação da ESUCRI e a escola EEFPL: estratégia de marketing para 
captação de recurso, estratégia de execução e fiscalização da obra, e planejamento e 
implantação de mutirões como forma de fomentar na comunidade, administração privada e 
governamental modelos participativos de revitalização de patrimônio público. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é mostrar o  uso da Avaliação Pós-ocupação como instrumento do 
processo de projeto participativo.  No caso apresentado, a APO possibilitou a colaboração 
dos residentes do campus central da UFRN na  programação arquitetônica para proposta de 
nova residência universitária e seu rebatimento no anteprojeto. Aliado ao uso de conceitos 
de sustentabilidade e de flexibilidade os resultados da APO contribuíram para a  proposta 
de elaboração do anteprojeto com espaços que promovessem privacidade  e interação entre 
os moradores, respeitando as demandas e limitações da instituição, como a construção mais 
rápida e em etapas.   

Palavras-chave: Arquitetura; Avaliação Pós-ocupação (APO);  flexibilidade; programação 
arquitetônica. 

 

Abstract 
The purpose of this article is to show the use of the Post-occupation Evaluation as an 
instrument of the participatory design process. In the presented case, the APO made 
possible the collaboration of the residents of the central campus of UFRN in the 
architectural programming for a new university residency proposal and its influence in the 
preliminary project.  In addition to the use of sustainability and flexibility concepts, the 
APO results contributed to propose of spaces that promote privacy and interaction 
between residents, respecting the demands and limitations of the institution, such as quick 
and step-by-step construction. 
Keywords: Architecture;  Post-occupation evaluation (POE); flexibility; architectural 
programming. 
. 
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1. Introdução 
Este artigo é um recorte do capítulo sobre a APO da dissertação de mestrado 

profissional, intitulada CAMPUS 5 - UFRN - Uma proposta de residência interativa, do 
programa de pós-graduação em arquitetura, projeto e meio ambiente da  Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 Com a adesão da UFRN aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), cujo principal objetivo é ampliar o acesso e a permanência na educação 
superior; o número de matrículas nos cursos de graduação aumentou significativamente: 
em 2007, segundo relatórios de gestão da UFRN, existiam 21.647 alunos nos cursos de 
graduação presencial. O relatório  de gestão da Pró-reitora de Planejamento da UFRN 
relata que em 2014 foram 28.495 inscritos. Essa rápida expansão repercutiu nas instalações 
físicas disponíveis no campus, como é o caso das residências universitárias.    

No campus central da UFRN há quatro residências universitárias - 3 masculinas (256 
leitos no total) e uma feminina (128 leitos) - , número insuficiente para atender a demanda. 
Em 2015 a lista de espera de estudantes para uma vaga na residência universitária em Natal 
era de quase mil alunos, segundo informações da PROAE (Pró-Reitora de Assuntos 
Estudantis). Para atender a essa demanda a universidade tem alugado imóveis fora do 
campus,  além de construir novos prédios e  reformado/ampliado os existentes para abrigar 
o surgimentos de novos usos, gerando arranjos pouco eficazes, edifícios com delimitação 
espacial rígida e tipificação na distribuição dos usos. Tal situação, por si, justifica o 
interesse pelo tema trabalhado. 

Uma Residência Universitária é um projeto de habitação, mas é também um prédio 
público institucional que está regido por regras e condições próprias. Entendendo-se que a 
elaboração de um programa de necessidades adequado a esse tipo de moradia é 
imprescindível para a adequada relação entre as funções e o correto dimensionamento dos 
espaços, optou-se por, como parte do processo projetual, utilizar a Avaliação Pós-
Ocupação (APO) das RU existentes como ponto de partida para a elaboração da proposta. 
Além do walkthrough, da análise documental (estudo dos projetos disponíveis) e 
elaboração do as built, a pesquisa utilizou questionários aos residentes e entrevistas com 
agentes atuantes no processo. Este artigo tem a participação dos usuários como foco. 

 

2. A Avaliação Pós-ocupação  
O estudo das relações das pessoas com o ambiente, tem se tornado frequente em 

diversos campos do conhecimento, como Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, 
Psicologia, Ciências Sociais, Ciências Ambientais, entre outros. Nesse âmbito, a Avaliação 
Pós-Ocupação a Ambiental (APO) se consolidou como uma estratégia de pesquisa para 
entender a relação do usuário com o espaço, envolvendo a análise de aspectos físicos, 
funcionais e comportamentais. "Nessa relação, além das internas, pessoa/ambiente e 
pessoa/pessoa no ambiente, ainda existe a relação com o exterior" (ORNSTEIN;VILLA, 
2013). 

No caso de uma RU a relação dos usuários com o ambiente tem suas peculiaridades, 
pois, além de se tratar de moradia, a residência faz parte de  uma instituição pública de 
ensino e, como tal, funciona sob regras definidas de convivência, tem seus recursos 
construtivos pré-definidos e algumas tipologias já condicionadas, podendo estar inserida 
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no próprio campus. Sendo assim, compreendendo os diferentes aspectos dessa avaliação 
como ferramentas para entender a dinâmica dessas habitações, optou-se por analisar os 
usos das unidades existentes na própria universidade, a fim de alimentar um pré-programa 
e uma nova proposta de projeto que atenda as expectativas dos usuários, dentro das 
possibilidades e permissões institucionais relativas ao projeto de uma moradia estudantil de 
uma instituição pública de ensino.  

Como em outros campos do conhecimento, a escolha dos métodos a serem aplicados 
depende, como citam Elali e Pinheiro (2013), "do objetivo da pesquisa, do tempo e 
tecnologias disponíveis para coleta e análise dos dados, facilidade de abordagem dos 
interlocutores e disponibilidade de recursos." Particularmente na APO, conforme Elali 
(2006) os estudos clássicos costumam envolver a avaliação de aspectos: (i) técnicos, que 
compreendem as condições construtivas, de conforto, tipologia e morfologia, (ii) 
funcionais, envolvendo usos e fluxos, e (iii) comportamentais, relativo dos usuários se 
apropriarem do espaço. 

No estudo realizado os métodos escolhidos se relacionaram intimamente ao objetivo de 
elaboração de um programa para a Residência Universitária do Campus Central da UFRN, 
assumindo a forma de levantamentos e questionários voltados para elementos técnicos, 
relações funcionais, comportamento/uso e percepção dos usuários. No Quadro 1 anotamos 
os principais instrumentos de avaliação utilizados: na primeira coluna consta o 
instrumento, na segunda, é descrito o método, na terceira onde foi aplicado o método. 

 
AVALIAÇÃO TÉCNICA 

INSTRUMENTO DESCRIÇÃO OBJETO 

Levantamentos  (as built) Residência Universitária Campus III e IV 

Análise dos desenhos análise do projeto de arquitetura Residência Universitária Campus III e IV 

Questionário 
 aspectos de percepção do 
ambiente, inclusive de conforto  

Amostragem de 81 estudantes das RU 
do Campus Central e casas alugadas 

Entrevistas 
Entrevistas a pessoas envolvidas no 
processo de projeto e construção 
da residência III e IV 

Residência Universitária Campus III e IV 

RELAÇÕES FUNCIONAIS E COMPORTAMENTAIS 

walkthrough passeio guiado  pela edificação Residência Universitária Campus III e IV 

observação 
análise de vestígios 
comportamentais  Residência Universitária Campus III e IV 

Questionário 
aspectos sobre usos e 
comportamentos  

Amostragem de 81 estudantes das RU 
do Campus Central e casas alugada 

Conversa direta com 
alguns residentes 

aspectos sobre usos e 
comportamentos  

residentes 

ANÁLISE PERCEPTIVA 

Questionário 
Aspectos da percepção do 
residente sobre os ambientes 
utilizados 

Universo de 79 residentes 

Quadro 1:  Ferramentas aplicadas na APO. Fonte: Barros (2016). 
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O questionário, on line, foi enviado a todos os residentes da UFRN, por meio eletrônico, 
de forma a atingir o maior número em um tempo menor, mas para as análises foram 
consideradas as respostas dos residentes das CAMPUS I, II, III E IV, e residentes de 
unidades alugadas dentro da cidade de Natal e que aguardam vaga dentro do campus 79, 
questionários válidos. Como objeto de avaliação técnica foram escolhidas duas residências, 
existentes no campus central da UFRN, a CAMPUS III e IV, que possuem o mesmo 
projeto, construídas em 2011, com 128 residentes, cada uma, separadas por sexo. 

O questionário foi composto por um total de 32 perguntas, fechadas e abertas, 
estruturadas a fim de identificar: (i) perfil do residente; (ii) percepção do residente com 
relação ao ambiente utilizado; (iii) expectativa do residente quanto a um novo projeto. 

 

3. Principais resultados da APO 
A participação dos usuários foi essencial ao estudo e ajudou a entender como os espaços 

existentes funcionam hoje, detalhando seu uso nas atividades individuais e coletivas.  
Ressalte-se, antecipadamente, que, desde seu início a proposta da RU foi desenvolvida 

para atender público feminino e masculino, pois seria incongruente o uso da estratégia de 
flexibilidade se esta não estivesse a serviço das demandas de uso e do número de 
estudantes em espera, independente do seu sexo e idade.     

 

    A opinião dos usuários 
Confirmando a tendência de acharem o espaço para dormir pequeno (pois hoje a média 

é de quatro residentes/dormitório), os residentes responderam que preferem no máximo 
duas pessoas por quarto (Gráfico 1),  informação levada em consideração na elaboração do 
programa e do projeto.  

 

 

Gráfico 1: Resultado do número ideal de residentes por quarto, segundo respostas do questionário. 
Fonte: Barros (2016) 

 
Quando questionado sobre o que mais lhes chama a atenção no dormitório que hoje 

ocupam (Gráfico 2), a resposta mais recorrente foi a falta de privacidade (mais citada), 
embora a possibilidade de convivência dentro do quarto tenha sido mencionada em 
terceiro lugar. Apesar destas respostas aparentam contradição, elas despertaram a 
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atenção para a relação privacidade/encontro, variável importante no desenvolvimento do 
programa e do projeto.                                                                                                                                                                                                                                              

 
Gráfico 2: Resultado do que chama a atenção do residente no quarto onde vive. Fonte: Barros (2016) 

Na intenção de entender quais as expectativas dos residentes para um projeto de uma 
nova RU foram solicitadas sugestões de ambientes e questionados que os tipos de 
atividades poderiam acontecer em ambiente coletivo (Gráfico 3), além de encaminhada 
uma reflexão sobre ambientes e usos que não tinham sidos considerados no projeto original 
das residências do campus da UFRN. A maior demanda foi em relação a: (i) áreas abertas 
de lazer, esportes e academia; (ii) sala de música, TV e jogos (Gráfico 4). A necessidade de 
espaço para ensaios de canto e instrumentos musicais, e de ateliê de pintura foram pouco 
mencionados, embora também precisem ser contemplados pela proposta. 

 
Gráfico 3: Que atividades poderiam ser feitas em ambientes coletivos. Fonte: Barros (2016) 
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Ambientes de prática esportiva são importantes para os momentos de relaxamento, mas 
no campus central da UFRN são oferecidas diversas modalidades de forma gratuita a 
comunidade acadêmica, portanto, entende-se que utilizar área para a construção de espaços 
para esse fim dentro da residência configura uma subutilização da área, uma vez que a 
demanda maior é relacionada aos dormitórios e às áreas para atividades de estudo. 

Gráfico 3: Ambientes que consideram que faltam hoje na residência e sugeridos para um novo projeto. 
Fonte: Barros (2016) 

 
Análise técnica 
Entendendo-se que as mudanças no ambiente podem dar vestígios das necessidades que 

surgiram durante a utilização da edificação e cujas funções não foram consideradas no 
projeto inicial. Essa análise comparou os desenhos das plantas originais e atualizadas, e foi 
subsidiada pelas visitas de campo e observação in loco, no intuito de verificar a alteração 
de lay-out.   

Como exemplo mostramos a avalição da Residência III, masculina, construída em 2011, 
e limitou-se a aspectos funcionais. A partir das plantas do térreo, puderam ser verificadas 
as alterações que aconteceram, desde a construção até o momento (Figura 1 e Figura 2). O 
ambiente, inicialmente destinado a sala de estar, hoje comporta funções de estudar e TV, 
atividades incompatíveis entre si.  
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     COPA 
 
     DORMITÓRIO 
 
     ESTAR 

Figura 1: Planta baixa do projeto original para as residências Campus III (2011). Fonte: 
Superintendência de Infraestrutura da UFRN, editado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPA COM 
MESA 
 
DORMITÓRI
O COM 
MUDANÇA 
DE LEIAUTE 
 
ESTAR COM 
MESA PARA 
ESTUDO 

Figura 2: Planta baixa do "as built" Campus III (2015). Fonte: Superintendência de Infraestrutura 
da UFRN, editado. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Dentro dos resultados do walkthrough, da observação das residências e das entrevistas 
aos agentes atuantes no projeto, apareceram outras demandas que subsidiaram o programa 
da nova residência. Para melhor entendimento, foi montado um quadro com as ferramentas 
utilizadas, o público alvo e as principais indicações para um novo programa. 

 
FERRAMENTA PÚBLICO ALVO DESCOBERTA SUGESTÕES PARA O PROGRAMA 

questionário residentes  

 Utilizam muito o quarto. 
·   Gostariam de fazer outras 
atividades no quarto, mas falta 
privacidade, como estudar, ver 
TV. 

Local para estudo de música, dança, 
teatro.  Quarto com dois residentes.                               
Ambiente coletivo para atividades 
como comer, ler, ver tv·   Mais 
privacidade.   Local mais adequado 
para estudar.   Local mais adequado 
para usar o computador.   Local para 
esportes e lazer. 

Walkthrough - em 
dois dias 
diferentes, manhã 
e tarde 

Residências 
existentes. 
Campus  
1,2,3 e 4. Áreas 
comuns. 

Pessoal da limpeza utiliza os 
banheiros dos residentes e vão 
em baixo da escada como 
copa. 

Local para pessoal da limpeza 

 Entrevistas  

Superintendente 
em 2014 

Que o programa foi levantado 
pela Superintendência de 
Infraestrutura sem participação 
dos residentes 

Nenhum  

Coordenador de 
projetos da 
Superintendência 
de Infraestrutura 

As sugestões são as 
demandas que chegam dos 
residentes, através da PROAE. 

Anfiteatro, academia, local de lazer, 
área verde, sala de jogos. Havia a proposta de construir 

outra residência usando o 
projeto da Campus III e IV mas 
não foi aprovada pelos alunos.  

Arquiteto da 
Campus  III e IV 

Programa foi sugerido por ele, 
como resultado da sua 
experiência como residente. 

Nenhum  

Pró-reitora de 
Assuntos 
Estudantis em 
2014 

O programa não foi discutido 
com a pró-reitora .É necessária 
uma sala para reuniões e 
entrevistas. 

Local para reuniões e ou entrevistas 
com assistente social 

Outros: 
solicitações via 
processo para a 
Superintendência 
de Infraestrutura 

Estas solicitações 
são dos alunos via 
PROAE 

  
Sugestão para a atual residência: local 
para lazer, anfiteatro, academia. 

Quadro 2: técnicas de  pesquisa aplicadas e as descobertas.Fonte: Barros (2016) 
 

4. Da APO ao programa 
Os resultados da APO tiveram influência direta no desenvolvimento do programa e 

rebatimento no anteprojeto da residência universitária Campus 5. Como resultado desta 
abordagem, decisões projetuais foram  tomadas para atender as demandas surgidas, entre 
elas a definição do dormitório numa área mais reservada, nos pavimentos superiores 
enquanto as atividades ditas coletivas ou sociais ficaram zoneadas no térreo, permitindo 
assim, não só o uso dos próprios residentes como os estudantes das residências já 
construídas e a comunidade acadêmica.  Essa necessidade de privacidade e integração 
gerou o uso da flexibilidade nos espaços como estratégias projetual para dar maior 
qualidade e funcionalidade aos ambientes, definindo a "interatividade como conceito da 
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proposta, relacionando os espaços e circulações como lugares que pudessem  promover 
esse encontro através dos usos diversificados.  

Espaços como sala acústica para ensaio de instrumentos musicais, ambientes para 
estudo de artes, surgiram como necessários aos alunos residentes e que não eram 
considerados em projetos anteriores. As observações no local permitiram fazer outras 
descobertas, como a falta de ambiente adequado para o pessoal de limpeza e manutenção. 

Como síntese do resultado da APO, foi criado um quadro com a problemática e as 
possíveis soluções, obedecendo, claro, às limitações de uma RU localizada dentro de uma 
instituição pública e o rebatimento destas soluções no projeto. 

 
PROBLEMÁTICA / 

DEMANDA 
SOLUÇÃO NO PROJETO 

Número elevado de pessoas e 
falta de privacidade  no quarto 

Diminuir o número residente no 
quarto Dormitório com 2 residentes 

Número elevado de pessoas no 
quarto   

Local para estudar no quarto Criar condições físicas para estudo 
no quarto 

Criar espaço para uma pequena mesa 

Local inadequado para estudo / 
sala de estudo/ pequeno/ sem 
mobiliário adequado 

Redimensionar os ambientes de 
estudo 

Criar espaços multiuso com dimensões 
adequadas para o número de usuários e 
que permitam estudo em grupo, individual 
e uso de computador, permitindo uma 
polivalência de uso, evitando construção 
de várias salas isoladas 

Falta local de lazer/ atividade 
física 

Proporcionar local para práticas de 
atividades de lazer e atividade física 
que sejam compatíveis com a 
residência 

Oferecer no mesmo espaço atividades de 
jogos de mesa, vídeo game  e atividade 
física como ginástica 

Falta local de estudo para 
música, teatro e artes 

Proporcionar um local para 
atividades de arte, separando a sala 
de música de forma a não 
atrapalhar os demais ambientes 

Criar um ambiente isolado acusticamente 

Falta local para pessoal da 
manutenção e limpeza 

Criar uma área de descanso e 
vestiário 

Espaço com cozinha, copa, vestiário, DML 

Falta sala de atendimento com 
psicólogo e assistente social 
individual e coletiva 

As reuniões podem ser feitas nas 
salas de projeção ou multiuso, 
como a sala de artes, para 
atendimento individual criar 
pequenas salas  

Sala multiuso que atendam a outras 
atividades de estudo  e duas pequenas 
salas para atendimento individual. 

Falta sala de estudo individual Solucionar com mobiliário 
Criar baias de estudo individuais nos 
espaços multiuso de estudos e 
computadores 

Cozinha ampla 
Que sejam utilizados espaços 
multiusos para refeições apoiados 
com módulos de cozinha 

criar vários módulos menores de cozinha e 
que possam ser instalados conforme a 
demanda no pavimento térreo (planta livre) 

Inconveniente do banheiro 
longe do quarto 

Criar banheiros próximos ao quarto 
Criar banheiro que atenda a dois 
dormitórios, se possível. localizados entre 
eles 

Estudo e trabalho em grupo / 
estudo individual Resolver com mobiliário 

Nos espaços multiuso criar a possibilidade 
de mobiliário móvel e de encaixe no térreo 

Quadro 3: Quadro com os resultados das análises. Fonte: Barros (2016) 

A princípio, no programa de necessidades foram definidos os espaços que existiriam no 
projeto, os dormitórios atenderiam a dois residentes e não a quatro como é usual nas 
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residências existentes, essa decisão atende a demanda por um espaço confortável e que 
promova privacidade. O Quadro 4 demonstra esse estudo, que aconteceu por meio da 
elaboração numa  ficha por ambiente, abordagem que, segundo Kowaltowski, Moreira e 
Deliberador (2012), pode "estimular o desenvolvimento do projeto e sua discussão". 
 

 

AMBIENTE USUÁRIO MOBILIÁRIO REQUISITOS 
DE USO 

ÁREA 
MÍNIMA(m²) 

CROQUI / PRE-
DIMENSIONAMEN

TO 

DORMITÓRIO 

 

2 camas, 2 
armários, 2 
mesas de 
estudo, 2 
cadeiras 

longe do 
barulho, controle 
da luz, perto do 
banheiro 

12,50 

 

DORMITÓRIO 
ACESSIBILIDA
DE 

10% de 96 

 

Cama , mesa 
de estudo, 
armário 
adaptado 

Controle de 
iluminação e 
ventilação. 
Distante de áreas 
de uso coletivo. 
Perto de 
banheiro 
adaptado 

8,40 

 

BANHEIRO 
ACESSÍVEL 

10% de 96 

 

Vaso, banco de 
banho, banco 
de troca de 
roupa, lavatório 

Perto do quarto 
adaptado 
,iluminado, 
ventilado, 
instalação 
hidrossanitária 

6,00 
 

BANHEIRO 
SERVIÇO 

 
  

6,40 

 

MÚSICA 

 

1/8 de 192 

 

Mesa, cadeira 

Iluminado, 
refrigerado 
artificialmente, 
isolado 
acusticamente, 
uso coletivo 

1,80m²/  

 

COZINHA 

1/3 de 192 

 

2 cubas,1 
bancada, 2 
refrigeradores, 
2 fogões 

 

Iluminado, 
ventilado ,no 
térreo, uso 
coletivo, 
instalações 
hidrossanitárias 
fixas 

14,00m²/15 

  

Quadro 4:Exemplo do quadro utilizado na construção do  programa preliminar. Fonte: Barros (2016) 

 
Como resultado desse processo, chegou-se aos ambientes com suas áreas mínimas e a 

definição de funções compatíveis. Essas definições foram importantes nas decisões 
projetuais a respeito de espaço com múltiplas funções ou flexíveis.  
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Nº AMBIENTE ÁREA DA UNIDADE m² 
NÚMERO DE 
UNIDADES 

ÁREA TOTAL 
m² 

1 Dormitório 12,25 96 1176 
2 Banheiro 3,84 48 184,32 
3 Dormitório adaptado 16,1 10 161,10 
4 Banheiro adaptado 6 10 60 
5 Sala de estudo/ computadores / 

biblioteca 
345,6 1 345,6 

6 Cozinha/ refeitório 194,8 (considerando 5 
módulos de cozinha e 2 

de refeitório) 

1 194,8 

7 Sala de jogos 115,20 1 115,20 
8 Sala de tv e som 115,20 1 115,20 
9 Estúdios / música 5 3 15 
10 Estúdio dança/ teatro 120 1 120 
11 Ateliê artes plásticas 43,20 1 43,20 
12 Lavanderia 1 80 80 
13 Depósito 1 10,5 10,5 
14 Vestiário/ banheiros funcionários 

(mas. E fem.) 
7,2 2 14,4 

15 Copa/ estar funcionários 8,4 1 8,4 
16 Guarita/ banheiro 6,25 1 6,25 
17 Abrigo gás 6 1 6 
18 Abrigo lixo 8 1 8 
19 Bicicletário 64 1 64 
20 Academia 64 1 64 
21 Banheiro colet. Masc. 16 3 48 
22 Banheiro colet. Fem. 16 3 48 
23 Sala de reuniões 64 1 64 

TOTAL 2951,97 

Quadro 5: Programa com as áreas mínimas necessárias por ambientes. Fonte: Barros (2016) 

 

5. Considerações finais 
A proposta deste projeto para uma nova residência universitária com espaços flexíveis 

para a UFRN, que intitulamos de Campus 5, procurou  atender a ideia de interatividade 
através dos espaços propostos, como o banheiro que separa dois dormitórios que dão 
privacidade, mas ao mesmo tempo permite integração através de acesso comum, nas 
circulações que unem os blocos e dão a noção de conexão; no uso comum das áreas de 
atividades coletivas. 

Durante a pesquisa foi possível identificar que os residentes não tiveram participação no  
processo de projeto das residências universitárias III e IV construídas em 2011, nesse 
sentido o questionário foi fundamental para conhecer o perfil deste usuário e suas 
demandas, além das demais ferramentas que proporcionaram outras descobertas. 

A experiência de fundamentar a programação arquitetônica da RU da UFRN por meio 
da realização da uma APO e valorização da opinião dos atuais residentes proporcionou  
uma proximidade com as reais demandas dos estudantes e entendimento da relação da 
residência com o campus central, apontando um caminho mais coerente para a elaboração 
do programa de necessidades, com evidente rebatimento no processo de projeto. 

Nesse sentido, nos parece fundamental considerar a APO no processo de  projeto. Para a  
UFRN, onde as edificações tem os mais diversos usos, a Avaliação Pós-ocupação pode 
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contribuir com uma análise mais crítica do ambiente construído, aumentando, como cita 
Elali e Veloso (2006) “o arsenal de conhecimento das características técnicas, funcionais e 
comportamentais do objeto arquitetônico analisado“ e dar aos projetistas subsídios mais 
consistentes para futuros projetos. 
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Resumo 
 

A moradia adequada é considerada um dos direitos fundamentais para uma vida digna e deve ser 
interpretada de forma ampla, associada às condições de vida e as relações sociais e econômicas 
ligadas à ocupação de um espaço. Dentro de um cenário marcado pela ocupação desordenada 
consequente de uma urbanização fortemente acelerada com o grande fluxo migratório dos últimos 
anos na cidade de Manaus, apontamos neste artigo, através de uma pesquisa bibliográfica 
qualitativa, sistemas construtivos a serem utilizados para projetos de habitação social que se 
integrem a natureza associando o conforto bioclimático com a redução do seu impacto ambiental e 
que possam ser produzidos de forma viável economicamente.  

 
Palavras chave: Arquitetura sustentável, arquitetura bioclimática e habitação social. 

 

 

Abstract 
Adequate housing is considered a fundamental right to a dignified life and to be interpreted 
broadly associated with the living conditions and social and economic relations linked the 
occupation of a space. In a scenario marked by the consequent disorderly occupation of a strongly 
accelerated urbanization with the great migration of recent years in the city of Manaus , we point 
out in this article, through a qualitative literature review , building systems to be used for social 
housing projects that integrate nature involving the bioclimatic comfort with reduced 
environmental impact and can be produced in an economically viable way. 

 

Keywords: Sustainable architecture, bioclimatic architecture and social housing. 
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1. Introdução 
O complexo panorama da região Norte do Brasil é marcado por conter a maior floresta 

tropical do planeta com a maior biodiversidade, com isso tem a atenção mundial voltada para 
a sua preservação, na intenção de manter o que o mundo considera como recurso fundamental 
para retardar o preocupante aquecimento global. 

Sendo assim, as políticas públicas de habitação para a região devem ter um direcionamento 
singular de incentivo para uma habitação social de baixo impacto. A crescente urbanização 
dos espaços não pode promover o desmatamento e a poluição, deve estar integrada ao 
máximo com a natureza e produzir o menor impacto possível. 

Foi escolhida a cidade de Manaus para este trabalho por ser aquela que possui maior 
densidade demográfica da região. Os dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) de 2015 demonstram que em uma área de 11.401,92Km² a população 
estimada é de 2.057.711 habitantes. De acordo com a Fundação João Pinheiro (2013), o maior 
percentual do déficit habitacional relativo concentra-se na região Norte com 13,7% e a 
porcentagem de habitações consideradas precárias é a segunda maior do país, perdendo 
apenas para a região nordeste. 

Os dados do IBGE demonstram ainda questões relacionadas à distribuição da população no 
território referindo-se ao seu processo de concentração em áreas urbanas. A taxa de 
urbanização, medida pela proporção de pessoas que viviam em áreas urbanas, passou de 
82,7% em 2004 para 85,1% em 2014, no Brasil. Esta taxa de urbanização não é considerada 
muito expressiva, entretanto observa-se que o principal aumento deu-se justamente na região 
Norte, passando de 71,0% para 75,9%. Justificando ainda mais uma atenção especial para que 
esta urbanização na região possa ocorrer da forma mais consciente possível, preservando os 
recursos naturais para as gerações futuras. 

É importante que seja considerado nas habitações sociais a influência indígena sobre a 
população, já que Manaus é a cidade do Estado que conta com o maior número de indígenas.  

Neste sentido a sabedoria tradicional indígena de aproveitar os recursos naturais na 
construção de abrigos perfeitamente adaptados ao clima local deve ser valorizada e 
reinterpretada hoje no contexto urbano das propostas de habitação de interesse social. 

A biodiversidade florestal oferece uma imensa riqueza de fibras naturais que podem ser 
utilizadas como materiais de construção, além de incluir as comunidades extrativistas no 
processo de desenvolvimento local sustentável como fornecedores de matéria prima de 
manejo florestal para a construção de suas próprias habitações. 

Madeiras de manejo sustentável devem ser usadas para a estrutura da habitação, evitando 
assim o consumo de materiais impactantes e poluentes como o aço e o cimento, além de 
reduzir drasticamente o custo com transporte por ser um material local e abundante. 

Outro material local, com grande eficiência no controle da temperatura e umidade, além de 
ser facilmente apropriável pela população por sua simplicidade como tecnologia construtiva 
para a habitação social é a terra crua. Com uma mínima pegada ecológica por não necessitar 
de queima no seu ciclo produtivo, pode ser fornecida pelo mercado regional de terraplanagem, 
como um reaproveitamento de terras urbanas oriundas de escavações de edifícios em bairros 
nobres da cidade, evitando assim uma extração específica para as construções de interesse 
social. 

Telhados vivos (com cobertura vegetal), juntamente com a manutenção ou reposição da 
arborização de forma planejada para o sombreamento também são opções adequadas tanto do 
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ponto de vista do conforto térmico como no aspecto ecológico das áreas urbanas onde a 
vegetação nativa é removida para a implantação dos bairros sociais.  

Todas estas tecnologias construtivas sustentáveis são as mais indicadas também para 
adequação das edificações ao clima local, equatorial quente e úmido, cuja temperatura média 
anual é de 27ºC, com variações entre 22°C e 32ºC, com intensa radiação solar por estar 
justamente na zona da linha do equador, a região do planeta que recebe maior fluxo de 
radiação solar.  

De forma geral, as diretrizes bioclimáticas para Manaus indicam associar o uso da 
vegetação no entorno da edificação com o sombreamento das paredes e uma cobertura com 
capacidade de isolar o calor da radiação solar; assim como, favorecer a circulação e renovação 
do ar para a retirada da umidade interna às edificações com a utilização de pé-direito elevado, 
esquadrias grandes e largas, aberturas acima das paredes e piso elevado do solo. 

 

2. Economia Local 
A capital do Estado do Amazonas está localizada na parte central da Amazônia brasileira, 

e o histórico de sua economia apresenta dois momentos cruciais que repercutiram no 
desenvolvimento econômico local: o ciclo da borracha (1890 – 1910) e a implementação da 
Zona Franca de Manaus a partir de 1967. Apesar da existência deste polo industrial da Zona 
Franca de Manaus a principal atividade econômica do Estado do Amazonas está vinculada às 
atividades primárias como extração vegetal (madeira, castanha-do-pará e frutas regionais)l, 
mineral (calcário e estanho) e animal (pesca). 

Nadine Habert (1994) nos ajuda a entender o contexto nacional do final da década de 60, 
onde projetos foram elaborados pelo governo federal com intuito de desenvolver a Região 
Norte, especificamente Manaus. Isso significava que a industrialização se abrigaria nessa 
cidade com garantia de incentivos fiscais para a instalação das empresas nacionais e 
multinacionais, em especial as que fabricavam eletroeletrônicos. A estadia e a permanência 
dessas empresas na cidade provocaram uma forte atração populacional.  

Hoje em dia Manaus é um dos maiores centros industriais do Brasil, sendo suas mais 
importantes empresas atuantes nas áreas de transporte e comunicações. Grande parte das 
indústrias do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus está localizada próxima às fontes e 
matérias-primas (minerais e madeiras) (SUFRAMA, 2016). Desta forma a cidade apresentou 
estabilidade econômica e crescimento industrial de 29,17% em 2011 e atualmente é pelo 
menos três vezes mais rica do que há três décadas, o que representa mais da metade da 
economia do Estado do Amazonas (IBGE, 2011). 

Para o abastecimento dessas indústrias o gasoduto Coari-Manaus leva gás natural da 
província de Urucu em Coari transporta diariamente quase cinco milhões de metros cúbicos 
por dia para a geração de energia elétrica nas termelétricas. 

Apesar de a indústria ainda responder por grande parte da economia da cidade, setores 
como a construção civil, o ecoturismo, o desporto e os serviços vem ganhando destaque na 
economia local e do Estado. A região foi nomeada em uma lista dos melhores destinos verdes 
da América Latina em votação feita durante a World Travel Market, ocorrido em Londres em 
2009. Manaus é tida como o 7º melhor destino turístico no Brasil, conforme pesquisa do 
TripAdvisor, anunciada durante a 5ª edição do Travelers Choice Destinations em 21 de maio 
de 2013. O município de Manaus concentra quase toda a sua população na área urbana, tendo, 
portanto, uma reduzida atividade no setor primário. A pouca atividade agropecuária se 
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concentra ao longo das rodovias BR-174 e AM-010. Com 1.802,014 de habitantes, a capital 
possui aproximadamente 7,2% da sua população vivendo com uma renda abaixo de R$70 per 
capita por mês, sendo a média do Estado o valor de R$ 752 per capita/mês (IBGE, 2016). 

 

3. Problema Habitacional 
Na região de Manaus, a criação da Zona Franca, em 1967, conforme citada 

anteriormente, foi importante para o processo de desenvolvimento do Estado do Amazonas, 
atraindo pessoas oriundas da região e de outros estados. O aumento da população em Manaus 
agravou problemas urbanos e questões de saúde pública, na medida que as ocupações foram 
ocorrendo de forma desordenada, em fundos de vale, encostas e margens de canais, em áreas 
de risco, sem condições mínimas de saneamento básico. 

Segundo o IBGE o contingente populacional do Estado, passa de uma população da 
ordem de 708.459 (1960), 955.235 (1970) e 1.430.089 (1980), com taxas de crescimento de 
3,03 % ao ano (período 1960/70) para 4,12% ao ano (período 1970/80). Observa-se que em 
1970, Manaus possuía pouco mais de 300 mil habitantes e, em 2000, ainda segundo o IBGE, a 
população deste município saltou para 1,5 milhão de habitantes, e atualmente, pela última 
pesquisa de 2015 este número sobe para 2.057.711. 

Este aumento populacional, unido a ausência (ou não aplicação) de políticas habitacionais 
e ambientais, resultaram em alterações na paisagem local, assim como transformações na 
forma de uso e ocupação do solo urbano. O meio ambiente, que neste estado contem a maior 
floresta tropical do planeta, vem sendo ameaçado também por suas ocupações, de usos 
residenciais e também industriais, que se encontram em número elevado em áreas de 
preservação permanente.  

Destaca-se a bacia do Igarapé como um dos canais urbanos existente em Manaus, que 
apresenta uma grande quantidade de moradias dentro de áreas de preservação permanente. A 
ocupação inadequada tem trazido problemas socioeconômicos e ambientais, e especialmente 
nos períodos chuvosos, fica em evidência as situações de risco ao qual a população ribeirinha 
se expõe. 

O que parece ser a ação mais importante do governo do Estado do Amazonas, na 
tentativa de minimizar problemas como falta de saneamento, urbanização e habitação, é o 
chamado PROSAMIM (Programa de Saneamento Ambiental dos Igarapés de Manaus), 
concebido em 2003, quando iniciou também um trabalho de formatação da gestão 
compartilhada com comunidades.  

Segundo o RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), feito pelo governo do estado do 
Amazonas, juntamente com a Secretaria do estado de Infra-estrutura e a Concremat 
engenharia, realizado em função da criação do programa citado acima, a ocupação 
desordenada dos igarapés representa um dos principais problemas na área urbana de Manaus e 
apresenta um quadro grave de degradação dos corpos d´água e das áreas do entorno, sendo 
resultante de: 

i. insuficiência e desordem do sistema de macro e microdrenagem, que agrava o problema das 
cheias e da ocupação do leito dos igarapés pelas palafitas; 

ii. carência de habitações populares em Manaus, favorecendo a ocupação irregular dos igarapés; 

iii. deficiência no sistema de coleta de lixo que favorece o despejo do mesmo nos igarapés e que 
contribui para a poluição e deterioração da qualidade de vida da população; 
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iv. carência de um sistema de esgotamento sanitário, que cobre apenas uma parcela ínfima da 
cidade. (SEGUNDO, 2014) 

 

Manaus é entrecortada por 148 igarapés e a primeira etapa do programa deu-se na Bacia 
dos Educandos, cinco igarapés foram escolhidos, para as ações: Cachoeirinha, Manaus, 
Bittencourt, Mestre Chico e Igarapé do Quarenta. Posteriormente o Governo do Estado 
executou obras nos igarapés do Franco, Bombeamento, Santo Agostinho, Passarinho, 
Sapolândia, Bindá e Treze de Maio (GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, 2012). 

Os dados do governo ao falar do PROSAMIM, indicam investimentos de US$ 930 
milhões, já somados os US$ 400 milhões liberados para a terceira etapa de obras na Bacia do 
São Raimundo e área da Glória. A terceira etapa do PROSAMIM começou em junho de 2012 
e foi concluída este ano de 2016 (idem). 

Desde o início do programa em 2006,  
o programa construiu e entregou 2011 unidades habitacionais, na Zona Sul da cidade, todas 
possuem abastecimento de água e estão ligadas à rede coletora de esgoto. Tão logo passaram a 
residir nestes parques residenciais aproximadamente 10 mil pessoas deixaram de lançar 
diretamente nos igarapés, aproximadamente 800.000 litros de esgoto sanitário e oito mil quilos de 
lixo doméstico, por dia, segundo o site do PROSAMIM. (idem). 

Observa-se que a população, mesmo aquelas que já foram atendidas por esse programa 
extenso, é carente de uma conscientização quanto às medidas de cuidados com a própria 
moradia, gerando problemas por jogarem lixos nos bueiros, com consequente água parada e 
mau odor por entupimentos.  

Esta população deposita uma grande esperança no programa PROSAMIM e se fossem 
envolvidas no processo de construção da sua moradia, com um sistema de mutirão, seria mais 
fácil conscientizá-los da importância dos cuidados com o espeço de morada. Fazê-los 
participar das soluções, faria com que eles entendessem o processo envolvido, criando 
sistemas autossuficientes para as moradias fazendo com que a moradia possa contribuir para o 
meio ambiente ao invés de deteriorá-lo. 

 

4. Diretrizes para construção sustentável: 
Segundo ASSIS et al (2016) as construções sustentáveis devem basear-se em: 

- Redução do impacto da obra e da operação das edificações, contemplando para isso o total 
planejamento, o uso racional dos recursos, o uso de técnicas e materiais menos degradantes e com 
maior durabilidade. 
- Contemplação das necessidades dos moradores e usuários, adequando-as às condições do meio 
ambiente local, promovendo a saúde e bem estar do ser humano; 
- Envolvimento da sociedade, com o emprego de materiais, técnicas e mão de obra locais; 
- Utilização das construções sustentáveis como instrumento de educação ambiental e melhoria da 
consciência ambiental dos envolvidos. 

 

No planejamento da obra deve haver uma preocupação com a extensão dos danos 
causados pelo homem, com a sua reparação, assim como com uma edificação que cause o 
menor impacto ambiental possível, já que impactos sempre existem. Segundo Sattler (2007), 
algumas atitudes são fundamentais para atingir esta meta: 

a) usar com parcimônia e de modo racional todas as formas de água; 
b) usar, preferencialmente, recursos energéticos renováveis, buscando minimizá-los e usá- los 
racionalmente;  
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c) reduzir o uso de materiais de construção (reduzindo, inclusive, a escala das edificações 
construídas);  
d) entre os materiais disponíveis, selecionar aqueles menos impactantes, tanto ao homem como ao 
ambiente; e  
e) quando construir, buscar maximizar a durabilidade da edificação, assim como, nas novas 
construções, fazer uso de materiais já usados anteriormente e minimizar perdas.  

 

Segundo o mesmo autor, a sustentabilidade deve atingir também o seu nível econômico 
através de utilização de materiais da região, para reduzir custos de transporte e propiciar o 
emprego da mão-de-obra localmente disponível, possibilitando a geração de renda para a 
população. Além disso, os projetos devem ser racionais, seguindo princípios modulares, 
porém feitos pelo homem e não totalmente por máquinas, de modo a possibilitar a adoção de 
sistemas de construção otimizados e a diminuição de perdas de material. Outra sugestão dada 
pelo autor e que apoiamos fortemente neste artigo, é a utilização da mão-de-obra dos futuros 
moradores que seriam realocados das áreas de riscos e impróprios para moradia. As famílias 
beneficiadas pela habitação social poderão ter a oportunidade de aprender um ofício e que, 
além disso, tenderiam a ficar mais comprometidos com o projeto, contribuindo, assim, para 
que o empreendimento seja bem-sucedido e bem cuidado no seu uso futuro. 

Este sistema de mutirão, deve contar com ajuda de profissionais habilitados, treinados e 
envolvidos na responsabilidade de uma obra consciente e limpa. Os futuros moradores devem 
ser cadastrados e colocados em funções que correspondem as suas habilidades e 
disponibilidade. Entendemos que nas comunidades possam haver pessoas que já trabalhem na 
área de construção civil, que possam adquirir responsabilidades maiores e após serem 
treinadas, poderiam inclusive coordenar algumas equipes de trabalho. Acreditamos que ao 
envolver todos no processo, quebraríamos o sentimento paternalista com relação ao que se 
espera de um governo e passaríamos a construir um carácter de responsabilidade para com a 
moradia. 

Observando os recursos naturais da região que podem ser usados como materiais de 
construção e elementos de composição arquitetônica, com características satisfatórias de 
beleza, identidade cultural, durabilidade, redução de impacto ambiental e desempenho 
térmico, destacam-se: 

1. Madeiras (estruturas, aberturas, pisos); 
2. Fibras vegetais (isolamento térmico no enchimento das vedações externas); 
3. Terra crua (inércia térmica das vedações externas e internas); 
4. Solo e Vegetação rasteira (inércia térmica e resfriamento evaporativo da cobertura); 
5. Vegetação arbórea (sombreamento do entorno e direcionador de vento). 

No caso da madeira, sabe-se da sua abundância na região amazônica, contrapondo com o 
grande preconceito com relação a este material que remete a construções simples e de baixa 
durabilidade. Com um projeto de qualidade, que possa dar nobreza mesmo a peças de madeira 
residuais de industrias ou a madeiras de antigas embarcações, podemos mudar a concepção da 
população quanto ao material. É preciso haver uma preocupação com a procedência da 
madeira, para que a exploração dela tenha sido produzida de forma ambientalmente correta, 
socialmente benéfica e economicamente viável, de forma a tornar o uso da madeira uma 
importante ferramenta para a manutenção da floresta. 

Para aumentar a vida útil deste material devemos projetar uma edificação com grandes 
beirais (varandas), para afastá-lo do efeito do sol e da chuva, já que a madeira se danifica 
tanto com a umidade quanto com o abafamento. As edificações devem, portanto, estarem 
sempre suspensas do chão para evitar a umidade do solo. 
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O clima local quente e úmido indica que as habitações devem promover as seguintes 
características essenciais para a adequação bioclimática: 

1. Sombreamento total das paredes (longos beirais, maiores fachadas norte e sul e 
arborização do entorno leste e oeste); 

2. Ventilação natural abundante, com circulação cruzada e de efeito chaminé (piso 
elevado e solto do chão, grandes aberturas nas fachadas norte e sul, telhado inclinado com 
abertura superior para escape do calor); 

3. Inércia térmica para resfriamento, de paredes e tetos. 

A implantação da edificação no terreno deve otimizar o seu desempenho energético, 
quando esta estiver em uso, principalmente através do emprego de sistemas passivos de 
condicionamento ambiental e do aproveitamento de formas de energia naturalmente 
disponíveis e limpas como energia eólica e placas solares. A locação da moradia deve se 
adequar ao lugar, considerando a topografia e os ecossistemas existentes no local, de forma 
que a edificação se integre totalmente ao meio. 

Acredita-se na multidisciplinaridade de um projeto sustentável, pois é preciso pensar na 
morada diante de vários aspectos, inclusive no bem-estar físico e mental através de resgates a 
culturas originais do povo da região. As comunidades indígenas eram relativamente 
autossuficientes e construíam as suas moradias com o conhecimento dos sábios antigos e 
tinham o seu alimento próximo, proveniente na natureza que os cercavam em um ambiente 
produtivo e harmônico.  

Sendo assim, cabe também preocupar-se com os resíduos, com estações de tratamento de 
esgoto por meio de zona de raízes, evitando a contaminação do solo ao redor das edificações 
por efluentes domésticos não tratados. Pode-se com isso, utilizar de tecnologia de baixo custo 
e fácil manutenção, permitindo uma maior conscientização em relação aos cuidados com a 
água e seu uso, por meio da contemplação do crescimento e desenvolvimento das plantas, 
favorecendo o aspecto paisagístico no entorno da comunidade. 

Desta forma, existiria uma integração do sistema de tratamento de esgoto com a paisagem 
local, utilizando plantas nativas e de preferência frutíferas, para suprir outras necessidades 
básicas, com um sistema que não exala odores e nem prejudica a saúde das famílias. 

Ainda salientando a importância das águas, recomenda-se o aproveitamento da água da 
chuva nos conjuntos de moradias, por ser uma tecnologia simples, de baixo custo e que 
permite que não haja desperdício, já que em Manaus o clima equatorial úmido remete a 
chuvas torrenciais, típicas da floresta amazônica. A sugestão é que essas águas sejam usadas 
para fins não potáveis e possa configurar um investimento que gere economia e minimize o 
impacto das áreas impermeáveis consequentes das partes edificadas do terreno. 

Seguindo com as diretrizes, aconselha-se o uso também de telhados verdes, na intenção 
de diminuir a poluição e melhorar a qualidade do ar. A vegetação absorve as substâncias 
tóxicas e libera oxigênio na atmosfera, além de melhorar o isolamento térmico da edificação, 
aumentando assim, a eficiência energética devido à redução na temperatura do ambiente 
interno. Contribui também para o isolamento acústico da edificação, na medida em que a 
vegetação absorve e isola ruídos. Aumenta ainda a biodiversidade, atraindo pássaros, 
borboletas entre outros. 

Segundo Lamberts et al (2004) a vegetação também deve ser usada para criar áreas de 
sombreamento próximas a edificação em fachadas mais castigadas pelo calor, pois superfície 
gramada exposta ao sol consome parte do calor recebido, criando um microclima mais ameno, 
tornando os ambientes internos mais confortáveis, (Figura 01). 
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Figura 1: Resfriamento evaporativo com áreas gramadas ou arborizadas. Fonte: Lamberts et al, 

2004. p. 153. 

 

Ainda segundo os mesmos autores, para o clima predominantemente quente de Manaus, 
devem-se promover ventilações verticais seria um recurso interessante, já que o ar quente 
tende a subir e através de dispositivos de aberturas em diferentes níveis, poderíamos criar um 
fluxo de ar ascendente, permitindo a retirada deste ar quente e promovendo uma melhor 
circulação de ar. Os recursos como lanternins, aberturas no telhado, exaustores eólicos ou 
aberturas zenitais, podem ainda promover a iluminação destes ambientes internos, cumprindo 
funções também de iluminação, (Figura 02). 

 
Figura 2: Diversos tipos de ventilação vertical. Fonte: Fonte: Lamberts et al, 2004. p. 153. 

 

O desenho urbano das unidades de vizinhança também deve favorecer a criação de 
vínculos com a convivência harmoniosa entre os moradores das habitações mais próximas, 
implantadas em núcleos menores com áreas comuns de esporte e lazer para todas as idades.  
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Deve contemplar a diversidade de usos, serviços e equipamentos essenciais de bairro, de 
apoio à vida comunitária com mais autonomia, como hortas urbanas, centros comunitários e 
espaços cívicos. 

Sattler (2007) fala sobre os quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo, que 
podem ser entendidos também como outra forma de referir os requisitos essenciais para à vida 
e ameaçados em nossa sociedade: “a água que bebemos, o ar que respiramos, o solo que 
aninha os produtos que nos alimentam e a energia, essenciais para a vida, que perpassa os 
demais elementos”. As edificações são construídas de materiais retirados da terra, elas são 
servidas por terra e “fogo” e elas interagem com o ar, água, “fogo” e terra, dos quais 
dependemos para sobreviver. Sendo assim, a harmonia com todos os elementos da natureza, 
nos permite viver em equilíbrio com o meio ambiente, em respeito ao que ele nos 
proporciona. 

 
Considerações finais 
Somados aos argumentos apresentados, aponta-se o setor da construção civil, no campo 

de desenvolvimento econômico, como aquele de maior gerador de impacto ambiental e um 
dos mais conservadores para a implantação de novas tecnologias. Observa-se ainda, na 
construção das moradias de habitação social, o prevalecimento de soluções convencionais, 
com tecnologias construtivas padronizadas nacionalmente, sem preocupação com o potencial 
regional ou adaptação ao clima ao qual a edificação se insere. Na ausência de aplicação dos 
recursos e insumos locais, perde-se a oportunidade para o incremento financeiro da região. 

Pode-se concluir, ao se observar a multidisciplinaridade das construções sustentáveis, que 
não se deve pensar nos modelos prontos, mas em sistemas inovadores que ajudam a enxergar 
as construções em um contexto mais abrangente, sistêmico e interdisciplinar, que protejam o 
meio ambiente, intervindo de forma ecológica, mantendo os recursos que dispomos hoje para 
as gerações futuras e, se possível ainda, recuperando parte do que já foi perdido. 

Entende-se ainda que para atender à demanda habitacional em Manaus de forma 
realmente sustentável, é imprescindível a integração de tecnologias apropriadas ao clima local 
e aos recursos naturais da região, assim como o uso de tecnologias de fácil apropriação pela 
população beneficiada. Desta forma, favorecendo a sua participação ativa desde o processo de 
construção até a capacitação profissional nas técnicas construtivas de suas moradias, as 
pessoas passariam a ter mais compreensão das soluções propostas e autonomia na sua 
manutenção e ampliação quando necessário. 
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Resumo 
O setor da construção civil também é responsável pela emissão dos gases do efeito estufa (GEE), 
contribuindo com as mudanças climáticas. Neste contexto, este trabalho apresenta alguns métodos 
voltados à implantação de construções de baixo carbono, ou seja, o setor pode melhorar seus 
processos produtivos com vistas à redução do impacto energético, diminuir a eliminação dos GEE 
no meio ambiente e dar impulso à sustentabilidade. Dentre estas ferramentas encontram-se o 
Inventário de emissões de carbono, a Certificação LEED, o selo Casa Azul, o selo AQUA, o selo 
Procel Edifica e as metodologias da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas – UNFCCC, dentre outras. A aplicação destes valiosos instrumentos de trabalho 
contribuem ao meio ambiente, mas também, promovem melhorias na gestão de todo o processo 
construtivo.  

  
Palavras-chave: Construção sustentável; Emissão de gases do efeito estufa; Construção de baixo 
carbono 

 

 

Abstract 

The construction industry is also responsible for the emission of greenhouse gases (GHG), 
contributing to climate change. In this context, this work presents tools for the implementation of 
low carbon constructions, that is, the sector can improve its production processes in order to 
reduce the energy impact, reduce the elimination of GHGs in the environment and give impetus to 
sustainability. These tools include the Carbon Emissions Inventory, the LEED Certification, the 
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Casa Azul label, the AQUA seal, the seal Procel Edifica and the methodologies of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), in others. The application of 
these valuable tools contribute to the environment, but also, promote improvements in the 
management of the entire construction process. 
 

Keywords:Sustainable construction; Emission of greenhouse gases; Low Carbon Construction 
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1. Introdução 
 

Atualmente, diversos países discutem ações sobre como podem reduzir as emissões de 
gases do efeito estufa GEE. O objetivo principal destas ações compreende a diminuição 
das consequências atribuídas às mudanças climáticas que resvalam tanto no meio 
ambiente, na economia e na própria sociedade.   

Sendo assim, surge uma nova pergunta: qual o papel da construção civil no 
desenvolvimento sustentável? Entende-se que as empresas são fundamentais por 
produzirem bens e serviços, gerando empregos e renda para a sociedade. Ela tem grande 
potencial para inovar, evoluindo em ritmo acelerado, mas também tem responsabilidade 
sobre os impactos negativos que geram. 

As dimensões da sustentabilidade estão interligadas e influenciam-se mutuamente, 
enquanto a inter-relação de um edifício com o seu entorno cria vários efeitos. O uso de 
fontes renováveis e água, geração de resíduos e produção de emissões estão entre as 
preocupações comuns presentes. Com referência à indústria de construção, preservação do 
patrimônio cultural, conservação do meio ambiente, utilização de materiais ecológicos, 
poupança de energia e mais condições de qualidade interior são abordados como objetivos 
principais. 

Construção sustentável de edifícios refere-se a vários métodos aplicados para a 
execução de projetos de construção que envolva preservação, maior reutilização de 
resíduos para a produção de materiais de construção, ações frutíferas para a sociedade e 
aspectos lucrativos para a empresa. Os impactos da construção no meio ambiente são 
variados e se estendem desde a extração de matérias- primas até o fim da vida útil dos 
produtos construídos, com a reutilização, reciclagem ou descarte de suas partes. 

O setor da construção é responsável por cerca de 40% do consumo de energia primária, 
50% de todos os materiais extraídos e 30% das emissões de carbono. No sentido da 
construção sustentável, há um interesse crescente de reduzir o impacto ambiental dos 
edifícios e, portanto, uma série de esforços para fornecer os respectivos quadros foram 
iniciados. Os exemplos incluem os regulamentos da UE para edifícios ambientalmente 
sustentáveis, o enquadramento "Sustentabilidade na construção civil" desenvolvido pela 
ISO, o enquadramento "Sustentabilidade dos trabalhos de construção" introduzido pelo 
CEN, os regimes ambientais. (TSIMPLOKOUKOU; LAMPERTI; NEGRO, 2014)  

A cadeia produtiva da construção tem impactos ambientais difusos e de longo prazo, 
com muitas particularidades locais, o que os torna difíceis de serem mensurados, mas os 
resultados apresentados, mesmo que variados, sempre se mostram significativos em escala 
global, como destaca o PNUD (2012): 

- A construção civil é responsável por cerca de 10% do consumo total de água; 

- A cadeia tem emissões de gases de efeito estufa significativos - a produção de cimento é 
responsável por cerca de 5% e o uso de energia em edifícios, em torno de 30%; 

- As atividades de construção geram por volta de 40% de todos os resíduos gerados pela 
sociedade; 

- Grandes empreendimentos de infraestrutura geram pressão sobre diferentes ecossistemas. 
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Diante disso, os desafios da sustentabilidade na construção, de uma maneira geral, 
podem ser divididos em valorização e desenvolvimento da mão de obra, a inovação 
tecnológica e desenvolvimento urbano sustentável. No que tange ao primeiro desafio, 
constata-se que a construção brasileira se desenvolveu utilizando intensivamente mão de 
obra sem qualificação e proveniente das parcelas mais pobres da população. Atualmente, a 
promoção do profissionalismo dos trabalhadores e um contínuo e significativo aumento da 
produtividade se apresentam como desafios fundamentais para o aumento dos salários e 
para a entrega dos produtos demandados pelas empresas e pela sociedade. O alcance destes 
resultados envolve diferentes questões, como: valorização do empregado; integração da 
mão de obra feminina; educação e capacitação profissional. 

Sobra a inovação tecnológica, é comum o desejo de uma construção rápida, com menos 
resíduos e geração de produtos mais bonitos, confortáveis, seguros, com maior 
durabilidade e menor consumo de água e energia. Por trás destas melhorias está a inovação 
tecnológica, capaz de promover processos construtivos e produtos mais sustentáveis. Entre 
as inovações a serem adotadas estão: a industrialização em canteiro ou fábrica; o uso de 
novos materiais; o desenvolvimento de novos sistemas construtivos; uso do Building 
Information Modeling (BIM); e mudanças no processo de gestão de empreendimentos – 
com maior ênfase à fase de projeto. 

Por fim, o desafio do desenvolvimento urbano sustentável, onde as cidades brasileiras 
precisam de mudanças que possibilitem maior qualidade de vida à população e mais 
dinamismo para a sua economia. O setor da construção tem um papel significativo neste 
processo, que vai desde o apoio ao planejamento urbano e construção de planos diretores 
(promovendo o uso misto do solo e adensamento qualificado) à construção de grandes 
empreendimentos, utilizando princípios de sustentabilidade e a requalificação de 
empreendimentos em áreas urbanas consolidadas. 

Diante do exposto, este trabalho tem como principal objetivo apresentar alguns métodos 
de trabalho que permitem ao setor a implantação de construções de baixo carbono. O 
conceito está diretamente relacionado à implantação do Acordo de Paris (21ª Conferência 
das Partes (COP21) da UNFCCC), e remete à ideia de que atividades econômicas podem 
melhorar seus processos produtivos com vistas à redução do impacto energético, diminuir 
a emissão dos GEE no meio ambiente e dar impulso à sustentabilidade. 

 

2. O impacto ambiental das construções 
 

Muitas são as implicações e impactos gerados pelos edifícios no mundo todo. Na 
construção e operação de edificações no Brasil, tem-se no mínimo uma quarta parte da 
parcela de emissão de CO2, excetuando-se a parcela relativa às queimadas. O CO2 é o mais 
importante subproduto da fabricação de materiais de construção, incluindo os recursos 
utilizados, os efeitos causados pela extração de matéria prima e o seu processo de 
beneficiamento. É relevante saber que edifícios construídos em estrutura de concreto 
armado ou aço estrutural requerem quantidades semelhantes de energia e resultam em 
níveis semelhantes de emissões de CO2. (TAVARES, 2006 APUD GRÜNBERG, 
MEDEIROS E TAVARES, 2014) 

O setor de edificações brasileiro, quando comparado à média global, possui certa 
vantagem devido ao clima tropical que reduz a demanda de energia por sistemas de 
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calefação e aquecimento de água, mas, ainda assim, a atividade compreende um elevado 
índice de emissões de GEE. 

As oportunidades para o abatimento das emissões no setor de edificações, tanto em 
residências ou prédios comerciais, envolvem desde melhorias nos sistemas de iluminação 
(troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LEDs); sistemas de aquecimento de 
água em edificações (substituindo os sistemas elétricos ou a gás pela energia solar); e 
melhorias nos projetos de isolamento térmico e de fluxos internos de ar (utilizando 
materiais e técnicas mais eficientes na edificação de paredes, pisos, janelas). 

A produção de cimento é bastante significativa na emissão de gases, e soma-se a isso, o 
fato do cimento ser o insumo básico para a preparação do concreto que é amplamente 
utilizado nos setor da construção civil.  A maioria das emissões associadas às cimenteiras 
brasileiras vincula-se à produção do clínquer, um produto intermediário proveniente da 
calcinação do calcário e da argila.  

As oportunidades de redução de emissões, no Brasil, relaciona-se a substituição do 
clínquer para a escória de alto-fornos da siderurgia, relativamente com o uso de 
combustíveis alternativos permitindo uma diminuição dos GEE nas emissões atmosféricas. 
O fato é que, a importância da redução do impacto ambiental das construções é uma 
tendência mundial, impulsionada pelas exigências governamentais ou até por estratégias de 
mercado.  

Por um motivo ou por outro, a certificação, usando os sistemas de selos verdes, está 
cada vez mais em evidência e precisa ser comparada de forma criteriosa para produzir o 
conhecimento necessário em termos de decidir qual a opção é mais apropriada para uso no 
Brasil. 

 

3. Alguns métodos existentes para projetos de engenharia e arquitetura de baixo 
carbono  

 
3.1 Inventário de emissões de carbono 
 
O desenvolvimento socioeconômico aliado ao aumento da população mundial 

contribuiu para o aumento na emissão dos GEE. Hoje não é mais possível apenas o 
pensamento voltado ao crescimento puramente econômico e de mercado, as empresas 
precisam crescer de modo sustentável.  

Dentre as ferramentas existentes para contribuir com a diminuição dos GEE, 
responsáveis por desequilíbrios climáticos no planeta, encontra-se a produção de um 
inventário de emissão de carbono, quem vem sendo amplamente adotado por empresas que 
buscam modos de produção sustentável. 

Segundo Tello; Ribeiro (2012) na produção de um inventário de carbono, as empresas 
devem considerar três escopos compreendidos como: a) emissões diretas (aquelas que 
ocorrem diretamente nos processos e instalações da própria empresa); b) emissões indiretas 
de energia adquirida (que ocorrem fora da empresa para fornecer energia elétrica e térmica 
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à ela); e c) outras emissões indiretas (que ocorrem fora da empresa mas estão relacionadas 
às suas atividades).   

As emissões de GEE para um empreendimento ou atividade, devem ser calculadas 
através da multiplicação dos dados de atividade pelos fatores de emissão. Alguns materiais 
empregados na construção civil possui o seu respectivo fator de emissão e podem ser 
consultados através da divulgação pelas iniciativas setoriais existentes, como no caso do 
cimento – Cement Sustentability Initiative (CSI) e do aço – World Steel Association 
(WSA) ou em fontes nacionais ou globais confiáveis. (TELLO; RIBEIRO, 2012)  

 

3.2 Certificação LEED 
 

Dentre as ferramentas existentes para a avaliação ambiental de edificações, encontra-se 
a norte-americana Leadership in Energy and Environmental Design – LEED. A sigla 
LEED, em inglês, significa liderança em energia e design ambiental, sendo adotado como 
um programa de certificação e benchmarking para design, construção e operação de 
construções verdes de alta performance.  

 O sistema de certificação LEED foi criado pelo United States Green Building Concil 
(USGBC), em 1998. É um método de classificação baseado na harmonização, ponderação 
de créditos (em função do impacto ambiental e da saúde humana). A eficiência energética 
e redução da emissão de CO2 são itens considerados de maior importância neste sistema de 
avaliação. O selo certifica edifícios a partir de uma lista de pré-requisitos e créditos, e 
possui quatro níveis: Certificado, Prata, Ouro e Platina. (USGBC, 2012 apud Grünberg, 
Medeiros e Tavares, 2014). 

A metodologia para a certificação LEED é baseada em normas de credibilidade 
reconhecida e tem como referência os princípios ambientais e de uso de energia. Os 
créditos para a implantação da proposta são distribuídos entre cinco categorias de impactos 
ambientais, a saber; sítios sustentáveis; uso eficiente de água; energia e atmosfera; 
materiais e recursos; e qualidade do ambiente interno. Os outros cinco créditos são 
destinados à categoria de inovação e processo de projeto. (PICCOLI ET AL, 2010) 

Esse programa certifica edifícios ou comunidades que foram construídos utilizando 
estratégias para a melhoria da performance, nos requisitos acima citados, admitindo uma 
nota de sustentabilidade ambiental. Através desse sistema de certificação, os 
estabelecimentos que alcançam a pontuação equivalente ou superior a 40 pontos dentre os 
pontos disponíveis no checklist de quesitos são considerados certificados, podendo 
alcançar um dos quatro níveis de certificação mencionados acima.  

Os sistemas de certificação ambiental, em sua maioria utilizam listas de verificação que 
concedem créditos em função da aplicação de determinadas estratégias de projeto ou 
especificação de materiais. Assim, esses sistemas “são compostos de determinado conjunto 
de critérios que respeitam diferentes categorias de aspectos ambientais e fatores de 
construção relevantes, sendo a certificação dos edifícios efetuada de acordo com seu 
desempenho diante desses critérios” (COLE, 2002; PINHEIRO, 2005 APUD PICCOLI ET 
AL, 2010). Ainda assim, as exigências na fase de produção também são compreendidas 
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como forma de diminuir os impactos ambientais do canteiro de obras, tais como poeira, 
ruído, consumo de energia e gerenciamento de resíduos.  

Um empreendimento certificado com LEED é garantia de um projeto de alta 
performance, sustentável e com reconhecimento internacional. De acordo com Tognetti 
(2015) os ganhos são significativos tanto na questão comercial quanto na social. Do ponto 
de vista comercial há ganhos de competitividade, maior velocidade de ocupação e menos 
custos operacionais; que se traduzem em valorização da propriedade acima do valor médio 
de mercado. Já do ponto de vista social, o selo LEED representa mais conscientização, 
segurança e saúde dos trabalhadores e ocupantes, existindo ainda um aumento do senso de 
comunidade que se transforma em satisfação e bem, estar dos usuários.  

A certificação LEED, de certa forma, procura elencar o desempenho ambiental do 
empreendimento e seus respectivos custos ao longo do ciclo de vida, uma vez que, segundo 
Silva; Pardini (2010), as possíveis soluções e tecnologias necessárias para uma edificação 
certificada só é viabilizada quando se entendem os benefícios e os retornos financeiros 
dentro de um período que seja aceitável para os investidores.    

Ainda segundo as autoras, essa ferramenta é umas das mais aceitas comercialmente em 
âmbito internacional e que apesar de desenhado a partir de tradições e padrões construtivos 
dos Estados Unidos, e elaborado a partir de normas e legislações deste país, é um método 
que vem sendo utilizado no contexto brasileiro tal como originalmente desenvolvido; 
sendo que atualmente norteia a maior parte das edificações interessadas em certificação 
ambiental no Brasil. (SILVA; PARDINI, 2010). 

 

3.3 Selo Casa Azul 
 
O Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, segundo Grünberg, Medeiros e Tavares 

(2014), tem como objetivo incentivar e reconhecer os projetos de engenharia que 
demonstrem a redução de impactos ambientais. Este instrumento de classificação de 
projetos busca reconhecer apenas empreendimentos habitacionais que adotem soluções 
mais eficientes aplicadas à construção, utilização, ocupação e manutenção das edificações, 
promovendo o uso racional de recursos naturais e a melhoria da qualidade da habitação e 
de seu entorno.  

A adesão ao selo é voluntária, sendo que seus critérios de avaliação da sustentabilidade 
de projetos foram desenvolvidos para a realidade habitacional brasileira, divididos estes em 
seis principais categorias, que são: qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência 
energética, conservação de recursos e materiais, gestão da água e práticas sociais.  

A CAIXA utiliza para a concessão do selo, o método de verificação durante a análise de 
viabilidade técnica do empreendimento, ou seja, o atendimento aos critérios estabelecidos 
e o estímulo a adoção de práticas voltadas à sustentabilidade dos empreendimentos 
habitacionais.   
  

 
 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

3.4 Selo AQUA 
 

O processo de certificação AQUA – Alta Qualidade Ambiental, como destacam 
segundo Grünberg, Medeiros e Tavares (2014), foi lançado em 2008 e elaborado pela 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, instituição privada, criada, mantida e gerida pelos 
professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. A certificação AQUA foi adaptada para a realidade brasileira a 
partir do sistema de certificação francês chamado HQE – Haute Qualité Environnementale 
e é uma certificação reconhecida internacionalmente por diversas entidades certificadoras 
no mundo.  

A metodologia de certificação AQUA garante um controle total do projeto, com o 
objetivo de obter a Alta Qualidade Ambiental do empreendimento, além de prever a 
criação da estratégia ambiental global do empreendimento, a partir da preservação dos 
recursos, redução da poluição e da geração de resíduos, gestão dos recursos naturais 
durante a operação (água e energia), gestão patrimonial (durabilidade, adaptabilidade, 
conservação, manutenção, custos de uso e operação), conforto (dos usuários, da 
vizinhança, dos operários de obra), saúde (dos usuários, da vizinhança, dos funcionários de 
obra). 

A estrutura da metodologia AQUA é baseada em dois pilares principais: o Sistema de 
Gestão do Empreendimento – SGE e a Qualidade Ambiental do Edifício – QAE. O SGE 
tem como objetivo avaliar o sistema de gestão ambiental implementado pelo empreendedor 
e a QAE avalia o desempenho arquitetônico e técnico da edificação, como por exemplo a 
capacidade de satisfazer as exigências relacionadas ao controle dos impactos sobre o 
ambiente externo e à criação de um ambiente interno confortável e saudável.  

 

3.5 Selo Procel Edifica 
 

O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações – Procel Edifica – foi 
instituído em 2003 pela Eletrobrás/Procel e atua de forma conjunta com o Ministérios de 
Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as universidades, os centros de pesquisa e 
entidades governamentais e tecnológicas, além do setor da construção civil.  

O Selo Procel Edificações, estabelecido em novembro de 2014, é um instrumento 
de adesão voluntária que tem por objetivo principal identificar as edificações que 
apresentem as melhores classificações de eficiência energética em uma dada categoria. A 
criação do Programa incentiva a conservação e o uso eficiente dos recursos naturais (água, 
luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo os desperdícios e os impactos sobre o meio 
ambiente. 

A etiquetagem possibilita o conhecimento do nível de eficiência energética das 
edificações. Para os consumidores, a etiquetagem torna-se uma ferramenta importante na 
tomada de decisão quando da compra de um imóvel, permitindo comparar os níveis de 
eficiência entre uma edificação e outra. Além disso, edificações mais eficientes promovem 
a redução do consumo de energia elétrica, gerando economia na fatura de energia durante 
toda a vida útil do empreendimento. 
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A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que vai de E (pouco eficiente) até A 
(muito eficiente) é concedida em duas etapas: na etapa de projeto e depois de construído o 
empreendimento. 

 

3.6 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 
UNFCCC 

 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), com 
base nos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), de 
2014, firmou uma meta global em conjunto com 154 países para limitar o aumento do 
aquecimento global em no máximo 2°C em relação aos níveis pré-industriais até o final do 
século XXI. Para que isso seja possível, é necessário que as emissões de GEE sejam 
reduzidas em pelo menos 50% até 2050, em relação a 1990, e as emissões anuais totais 
sejam inferiores a 10GtCO2e após esse período. Isso significaria alcançar o patamar de 
20GtCO2e e emissões per capita de 2tCO2e até 2050 (IPCC, 2014). 

Para tanto, a UNFCCC apresentou diversas metodologias para redução dos GEEs, 
dentre elas algumas estão relacionadas à construção civil. Isto porque o setor da 
construção, que representa 223 mil milhões de metros quadrados construídos, é um dos 
principais causadores das mudanças climáticas. Os edifícios representam 50% do valor dos 
ativos mundiais, 20% dos GEE diretos e indiretos estão expostos a riscos climáticos mais 
elevados. Por este motivo, investimentos em eficiência energética de edifícios, incluindo 
aparelhos e iluminação, foram de USD 118 mil milhões em 2015. Este valor é inferior a 
8,5% USD 4.6 trilhões gastos em construção e renovação de edifícios novos e existentes 
globalmente.  

Os métodos que foram desenvolvidos pelo IPCC fornecem um sistema de fatores de 
equivalência, que permite a conversão de várias substâncias associadas ao potencial de 
aquecimento global em emissões de CO2. O uso de fatores de emissão é importante para 
relatar os inventários nacionais de gases de efeito estufa sob a UNFCCC. Sobre isso, cita-
se a metodologia que trata especificamente da construção civil: 

AMS-III.BH: Deslocamento da produção de tijolo e cimento por fabricação e instalação 
de painéis de parede de cimento de gesso - Versão 1.0 

Esta metodologia apresenta as principais formas para reduzir as emissões de GEE 
através de um deslocamento de um material de construção mais intensivo em GEE. Este 
painel não é recomendado para paredes portadoras de carga, paredes de suporte e cercas, 
no intuito de não comprometer a segurança de projetos de construção de prédios ou 
expansão de edifícios existentes. 

Para a construção da linha de base, deve-se levar em consideração o tipo de aplicação de 
parede de bloco de gesso, a composição do gesso, número de tijolos e quantidade de 
cimento (em m²) que deixou de ser utilizada. Com isso, o cenário de base passa da 
construção convencional com materiais como cimento e tijolo em alvenaria, para a 
construção de paredes mais sustentáveis. A utilização de painéis de parede de bloco de 
gesso para a construção de paredes que fornece o mesmo serviço em nível de desempenho, 
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quando comparado com cenário base, constitui-se a adicionalidade do projeto, a qual é 
mensurada como redução de emissões dos GEEs. 

 

3.7 Organização Internacional de Normalização 
 
No âmbito da construção de baixo carbono, há preocupação com o processo da 

construção no sentido de melhoria de seu desempenho para tornar-se mais competitivo, 
produtivo, rentável e, sobretudo, sustentável. Neste sentido, na tentativa de definir uma 
definição objetiva do termo "Construção Sustentável" e fornecer um quadro comum para 
comparar os resultados, a Organização Internacional Normalização (ISO) e o Comitê 
Europeu de Normalização (CEN) trabalharam ativamente na definição de requisitos-padrão 
para a avaliação da sustentabilidade dos edifícios. 

Como resultado, foram apresentadas e publicadas as seguintes especificações técnicas: 

- ISO / TS 21929-1: 2006 - Sustentabilidade na construção civil – sustentabilidade 
Indicadores - Parte 1: Quadro para o desenvolvimento de indicadores para edifícios; 

- ISO 21930: 2007 - Sustentabilidade na construção de edifícios - declaração ambiental de 
produtos de construção 

- ISO 15392: 2008 - Sustentabilidade na construção civil - princípios gerais; 

- ISO 21931-1: 2010 - Sustentabilidade na construção de edifícios - quadro para métodos 
de avaliação do desempenho ambiental de obras de construção - Parte 1: Edifícios. 

Paralelamente, o CEN forneceu métodos padronizados para alcançar a construção. 
Especificamente, os Comités Técnicos foram criados em 2005 para trabalho do CEN 350 
"Sustentabilidade das obras de construção", que fornece métodos de avaliação dos aspectos 
de sustentabilidade dos sistemas de construção, bem como normas para as declarações de 
produtos ambientais (EPD) de produtos de construção. Como resultado dos trabalhos 
realizados até à data, Pré-padrões e padrões foram desenvolvidos: 

- CEN / TR 15941: 2010, Sustentabilidade de obras de construção - Produto ambiental 
Declarações - Metodologia para a seleção e utilização de dados genéricos; 

- EN 15804: Sustentabilidade de obras de construção - Produto Ambiental -Regras para a 
categoria de produtos de construção; 

- EN 15643-1: 2010, Sustentabilidade de obras de construção - Avaliação de 
sustentabilidade de edifícios - Parte 1: Enquadramento geral; 

- EN 15643-2: 2009, Sustentabilidade de obras de construção - Avaliação de edifícios - 
Parte 2: Enquadramento para a avaliação do desempenho ambiental; 

- EN 15643-3: 2008, Sustentabilidade de Obras de Construção - Avaliação de edifícios -
Parte 3: Quadro para a avaliação do desempenho social; 

- EN 15643-4: 2008, Sustentabilidade de Obras - Avaliação de edifícios - Parte 4: Quadro 
para a avaliação do desempenho económico;  

- EN 15978: 2010, Sustentabilidade de obras de construção - Avaliação ambiental 
Desempenho dos edifícios - Método de cálculo. 
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 Estas ferramentas servem como orientação para tornar a construção mais 
sustentável e de baixo carbono. 

 

4. Considerações Finais 
 

A busca da sustentabilidade nas edificações está cada vez mais adquirindo espaço na 
construção em todo o mundo. No Brasil, é possível perceber que o conceito vem 
assumindo uma preocupação crescente, despertando o interesse de diversos setores ligados 
à construção civil, que percebem os seus benefícios ambientais, sociais e econômicos.  

Atualmente, a necessidade de sustentabilidade na construção civil, não visa apenas as 
construtoras. Isto porque os impactos ambientais provenientes deste setor começam antes 
mesmo da produção de qualquer material e se estendem até o fim da vida útil do 
empreendimento. Devido a isso, existe a necessidade de uma abordagem sistêmica de todo 
o processo de gestão desses empreendimentos, pois não se trata apenas da certificação, mas 
de uma nova visão da atividade da construção civil, baseada na economia de baixo 
carbono. 

Neste contexto, o conceito de construção de baixo carbono vem ganhando valiosas 
ferramentas de trabalho, as quais contribuem ao meio ambiente, mas também, geram 
melhorias na gestão de todo o processo construtivo. Assim, os profissionais desta área 
podem contar com materiais sustentáveis, como revestimentos com baixo carbono, 
reutilização de resíduos, placas de energia solar, entre outros. 
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Resumo 
O artigo apresenta uma discussão sobre o conceito de sustentabilidade, abordado na legislação 
ambiental, e o potencial do designer como promotor de medidas de sustentabilidade social e 
ambiental no processo de desenvolvimento e na produção de produtos, no contexto internacional e 
nacional. A pesquisa faz parte do projeto "Estudo de Métricas de Sustentabilidade Ambiental e 
Social no Processo de Desenvolvimento de Produtos", e foi realizada a partir de revisão 
bibliográfica em artigos acadêmicos sobre Direito Ambiental, bem como na investigação da própria 
legislação, e de textos que abordam os temas design e sustentabilidade, incluindo uma discussão 
sobre o conceito de meio ambiente e como ele é apresentado na Constituição de 1988. Também se 
faz um apanhado dos principais marcos de discussão da questão ambiental em nível mundial, 
principalmente os eventos promovidos pelas Nações Unidas, e seus frutos na evolução da 
legislação ambiental. Por fim, relaciona-se o cenário de busca por inovação e sustentabilidade à 
prática profissional do designer, a fim de destacar o seu importante papel nesse processo.  

 

Palavras-chave: Legislação Ambiental; Política Ambiental; Design; Desenvolvimento 
Sustentável de Produto; Sustentabilidade 

 

Abstract 

The article presents a discussion about the concept of sustainability, as approached by 
environmental legislation, and the professional designer’s potential of promoting initiatives and 
measures towards social and environmental sustainability product development and production, 
both in national and international contexts. This research is part of a larger project entitled 
"Study of Environmental and Social Sustainability Metrics in the Product Development Process”, 
and it is based on a literature review of academic articles about environmental law, on the 
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environmental legislation itself, and on texts about design and sustainability, including a discussion 
on the concept of environment and how it is understood in the Brazilian Constitution. A review of the 
main milestones on the discussion of the environmental issues in a global scale, particularly the UN 
conferences on climate and environment, and their influence over the evolution of environmental 
legislation. In this context, the search for innovation and sustainability is related to the professional 
practice of designers, in order to highlight its important contribution in this process. 

   

Keywords: Environmental legislation; Environmental policies; Design; Sustainable product 
development; Sustainability  
 

 

1. Introdução 
 

O presente artigo relata a fase inicial de uma pesquisa de iniciação científica que faz 
parte do projeto denominado "Estudos de Métricas de Sustentabilidade Ambiental e Social 
no Processo de Desenvolvimento de Produtos", iniciado em 2013, que atualmente está 
contemplado na linha de Pesquisa Design Emoção e Sustentabilidade, dentro do Programa 
de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste 
projeto entende-se que o impacto ambiental relacionado à exploração de recursos naturais e 
às emissões de carbono pode ser considerado um problema decorrente do fluxo linear de 
produção-consumo. Reconhecer a necessidade de mudança é tão importante quanto 
investigar formas de viabilizá-la. Para isto, acredita-se que uma das áreas em que se devem 
concentrar esforços é na concepção e no desenvolvimento de produtos e processos 
produtivos (HAWKEN, LOVINS et al., 1999; MCDONOUGH e BRAUNGART, 2002). 

Muitos produtos recebem o título de “eco” ou “sustentável”, porém questiona-se: o quão 
melhores são esses produtos? E até que ponto a sustentabilidade ambiental e/ou social 
realmente pautou seu processo de projeto? Para responder estas questões, um dos objetivos 
iniciais do estudo é identificar como a legislação tem influenciado transformações no 
projeto de produtos.  

A pesquisa encontra-se em fase inicial e seu foco, nesta etapa, está na compreensão das 
características e dos princípios que norteiam a legislação ambiental brasileira, além da 
construção de uma perspectiva histórica, relacionando o cenário nacional aos avanços 
ocorridos em outros países. Para tanto, é realizada uma revisão bibliográfica em artigos 
acadêmicos sobre Direito Ambiental e design sustentável, bem como na legislação 
brasileira pertinente e em textos sobre sustentabilidade divulgados por empresas. Nesta 
tarefa buscou-se, também, transcrever uma linguagem de legislação, que não é familiar aos 
designers, para que a compreensão de sua evolução possa influenciar os projetistas a 
desenvolverem produtos melhores, ambiental, social e economicamente. Este primeiro 
estudo foi realizado com intuito de que, na segunda etapa da pesquisa, seja feito um 
levantamento de leis que possam ter interferido diretamente na composição e nos processos 
de produção de produtos dentro das dimensões de sustentabilidade.  

 

2. Estratégia de Pesquisa 
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Vários fatores colaboram para a transformação do desenvolvimento de produtos rumo à 
inclusão das diversas dimensões do conceito de sustentabilidade, com ênfase na dimensão 
ambiental e na legislação como um dos fatores propulsores de mudanças do design de 
produtos. Para entender estes fatores, as atividades iniciais desta pesquisa são referentes ao 
levantamento de legislações ambientais do Brasil, de alguns países da Europa e da América 
do Norte (destino de exportação de muitos dos nossos produtos), a partir de 1990. Num 
segundo momento da pesquisa, o qual não é do escopo deste artigo, têm-se o intuito de 
identificar mudanças ocorridas, correlacionando alterações resultantes nos produtos, 
relativas à seleção de materiais ou concepção da solução projetual, às legislações 
implantadas. 

A pesquisa bibliográfica inicial foi realizada em publicações de duas áreas distintas: (i) 
direito ambiental e (ii) design. Como o levantamento foi realizado por pesquisadores com 
formação em Design, utilizou-se textos básicos da área do Direito, como a Constituição 
Federal Anotada, de Uadi Lammêgo Bulos, para a compreensão inicial dos conceitos, e, 
posteriormente, para reconhecer as discussões sobre as questões ambientais na visão dos 
profissionais, foram consultados vários artigos do portal “âmbito-jurídico.com.br”. A 
terceira fonte para a revisão de literatura foram artigos acadêmicos, bem como relatórios 
divulgados por empresas, relacionados aos temas: legislação ambiental, produtos 
ambientalmente amigáveis, produtos sustentáveis, green design e green products. 

A seguir, é descrito o resultado desta primeira fase do levantamento bibliográfico, que 
enfoca a importância da compreensão do conceito de meio ambiente, explorando desde a 
dimensão física do conceito até a forma como a sociedade se coloca em relação à natureza, 
discussão contemplada do item 3 do presente artigo. Posteriormente, é feito o relato da 
evolução do direito ambiental no mundo e sua construção no Brasil. Tais temas embasam a 
discussão sobre a importância do papel do designer na aproximação entre o processo de 
produção industrial e ações ambientalmente orientadas. 

 

3. Diferentes abordagens do conceito de meio ambiente  
 

O termo meio ambiente não conta com uma definição universal, tendo em vista que 
autores realizam análises sob diferentes perspectivas. As diversidades encontradas na 
interpretação do termo se dão pelas concepções éticas que permearam o pensamento 
humano no decorrer do tempo. 

No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), ambiente é definido como "aquilo 
que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os lados". Nesta definição é 
explorado um entendimento de meio ambiente somente pelo seu aspecto físico. Porém, 
analisando de forma mais aprofundada, o conceito pode englobar questões mais complexas 
que apenas uma definição espacial e material do tema. 

Quando refletimos sobre a relação entre as organizações humanas dentro da biosfera, 
devemos empregar o termo ambientalismo, ou seja, o estudo das interações entre 
sociedade, tecnologia e meio ambiente natural (CLEGG, HARDY et al., 1996). Pode-se 
afirmar que este conceito de ambientalismo fundamentou três abordagens principais para 
definir a relação humano-meio ambiente: o ambientalismo radical, o paradigma social 
dominante e o ambientalismo renovado. 
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O ambientalismo radical defende a mudança de objetivo na busca científica e 
tecnológica para reduzir a intervenção do ser humano no ambiente natural, incentivando 
uma postura anticonsumista e antimaterialista como conduta apropriada em um mundo 
com recursos limitados e que vêm sendo exauridos. Esta abordagem, referida também por 
ecologia profunda, fundamenta-se em uma visão sistêmica, na qual se reconhece a 
interdependência entre todos os fenômenos; assim, indivíduos e sociedades estão inseridos 
como dependentes dos processos cíclicos da natureza (CAPRA, 1998). Este entendimento 
é compartilhado pelo biocentrismo, que integra o homem à natureza, configurando uma 
relação de interdependência das duas partes. Linhas de pensamento como esta dão margem 
para a discussão de um comportamento mais integrado na relação homem e natureza, como 
pode ser visto nas palavras de Carvalho (2004) ao dizer que "o meio ambiente é concebido 
pelas relações humano-natureza, em constante interação, e, dessa forma, o ser humano 
passa a ser integrante do meio e torna-se um agente participativo e transformador de seu 
meio". 

Ressalta-se, também, a forma mais profunda da relação homem e meio ambiente, que se 
encontra na vertente do ecocentrismo, teoria político-filosófica advinda da ecologia, na 
qual se percebe a necessidade da proteção dos seres vivos e do meio abiótico, garantindo o 
equilíbrio dos ecossistemas. Uma postura ecocêntrica recentemente adotada pelo governo 
do Equador e da Bolívia foi a de reconhecer os direitos do meio ambiente enquanto lugar 
onde se realiza a vida e a inclusão do conceito de Bem Viver em suas respectivas 
Constituições. 

Em oposição ao ecocentrismo, existe o antropocentrismo, paradigma social dominante, 
o qual remonta à Antiguidade e chega ao Iluminismo e à Revolução Industrial, e define o 
ser humano como dominador do meio ambiente, estando a natureza a seu serviço (CLEGG, 
HARDY et al., 1996). Pode-se afirmar que este é o pensamento que mais vigorou na 
consciência coletiva durante a história, com a ideia do homem como medida para todas as 
coisas. Originário das filosofias gregas, o antropocentrismo traz a visão de que é preciso 
garantir o bem-estar do ser humano que, para isso, apropria-se dos bens ambientais para 
seu uso. Nesta vertente, é possível perceber a dissociação entre o homem e a natureza: ela 
existe para atender às necessidades humanas. 

A Constituição Federal brasileira possui um "antropocentrismo alargado" (LEITE 2010 
apud PESSOA e BARRETO, 2013). Este pensamento conjuga os seres vivos sem uma 
relação de superioridade, estabelecendo a proteção, por parte da humanidade, dos 
ecossistemas para gerações futuras. Num cenário otimista, pode-se entender este viés 
semelhante à abordagem mediadora entre os extremos acima citados (ecocentrismo e 
antropocentrismo), configurada pelo ambientalismo renovado. Segundo esta abordagem, a 
tecnologia deve servir ao progresso científico, econômico, e para prever e solucionar riscos 
ambientais; assim o meio natural deve influenciar as decisões industriais. Pode-se afirmar 
que há pretensão de reconciliar o crescimento econômico e a proteção ambiental, incluindo 
a preocupação social de distribuição de renda mais homogênea entre nações, para alcançar 
melhor gestão do ambiente comum, em que é ressaltado o papel governamental (CLEGG, 
HARDY et al., 1996). 

A Lei 6.938/1981, presente em nossa legislação, dita a definição de meio ambiente 
como "o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 3.º, I). Além 
disso, o meio ambiente é definido como de uso comum do povo (art. 2.º, I) e essencial para 
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sadia qualidade de vida (art. 6.º, II). Segundo Oliveira, o conceito é dividido em: (i) Meio 
ambiente natural: flora, fauna, elementos da biosfera; (ii) Meio ambiente cultural: 
patrimônio cultural, artístico, etnográfico, paisagístico; (iii) Meio ambiente artificial: 
espaço urbano, as cidades e seus espaços abertos e fechados; e (iv) Meio ambiente 
laboral: o que é vinculado à saúde do trabalhador (OLIVEIRA, 2009). 

Apesar do caráter antropocêntrico ao se tratar do conceito de meio ambiente como um 
direito do ser humano, instrumentalizando-o, a preservação do equilíbrio do ambiente 
natural permeia grande parte do documento de uma forma muito mais expressa do que 
qualquer outra Constituição anterior, o que lhe garantiu um caráter ambientalista inédito. É 
importante destacar, contudo, que nossa legislação ambiental atual é resultado de uma 
longa evolução na política ambiental brasileira, como descreveremos no item a seguir. 

 
4. O surgimento do Direito Ambiental, a Política Ambiental brasileira e a 

Constituição de 1988  
 

O incessante desenvolvimento econômico gerado pela Revolução Industrial minimizou, 
ou até negligenciou, a consideração da esfera ambiental nos planos de desenvolvimento 
durante muitos anos. Os aparentes benefícios do progresso transformaram-no em um "mal 
necessário", mesmo diante da poluição e dos impactos ambientais visíveis por ele causados 
(GOLDENBERG & BARBOSA, 2004). Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a 
confirmação da capacidade destrutiva do homem, aliada a fatores como o acentuado 
processo de industrialização e de desenvolvimento de novas tecnologias, o crescimento 
demográfico acelerado e a percepção de finitude dos recursos naturais, tornaram crescente 
a vontade e a necessidade de preservação do planeta e de seus recursos. Nesse sentido, o 
problema ambiental tornou-se, em nível mundial, objeto de constitucionalização. 

Tendo como plano de fundo os primeiros movimentos voltados à militância pelo 
equilíbrio da vida no planeta, como as publicações do livro "Primavera Silenciosa", de 
Rachel Carson, em 1962 (CARSON, 2002), que dava voz ao perigo que os pesticidas 
representavam à vida, e do relatório "Os Limites do Crescimento", do Clube de Roma, em 
1971 (MEADOWS et al., 2004), que modelava efeitos catastróficos para o ritmo de 
crescimento demográfico e industrial da época, a ONU (Organização das Nações Unidas) 
organizou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 
Estocolmo, no ano de 1972. Durante a Conferência, foram redigidos 26 princípios que 
configuram a Declaração Universal do Meio Ambiente (Ministério do Meio Ambiente, 
2017) documento que delegou a cada país a responsabilidade de legislar de forma a 
proteger seus recursos naturais, e foi assim que o ramo ambiental surgiu nas Ciências 
Jurídicas em âmbito internacional (FARIAS, 2006). Ressalta-se que leis de proteção 
ambiental existiam há muitos anos, porém não contavam com referenciais e objetivos 
traçados internacionalmente.  

A política ambiental brasileira se estruturou como resposta às pautas ambientais 
internacionais, e surgiu de forma tardia entre as demais políticas setoriais do país. O 
principal fator que motivou este fato, segundo Moraes e Turolla (2004), foi o processo de 
industrialização e urbanização no Brasil que se desenrolou durante as décadas de 1930 a 
1970, e especialmente com a implantação do II Plano Nacional de Desenvolvimento em 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

1974. O desenvolvimento econômico do país não dialogava com as práticas de proteção do 
meio ambiente, e a posição do Brasil frente às questões ambientais levantadas 
internacionalmente foi tomada de forma a atendê-las sem que o desenvolvimento 
econômico da nação fosse sacrificado. Desta forma, a política ambiental nacional não foi 
concebida sob uma ótica integradora, desvalorizando o potencial da postura sustentável 
como fator de desenvolvimento. 

Apesar dos fatos supracitados, não se podem negar as diversas iniciativas do Estado 
para atender à demanda ambiental. Nos anos 1970, o Brasil começou a desenvolver 
instrumentos de política ambiental de fato, tendo como motivadores os reflexos da 
Conferência de Estocolmo na política internacional. Ainda que conflitante com seus planos 
de desenvolvimento, o país adentrava no tema meio ambiente, criando órgãos específicos 
para a área, como a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Segundo Milaré 
(2004), a preocupação com o meio ambiente em termos de legislação, caracterizada pela 
definição de conceitos, princípios, objetivos e instrumentos para a sua defesa, teve início 
na década de 1980, com sua importância reconhecida pela Lei nº 6.938/81, que estabeleceu 
a Política Nacional do Meio Ambiente: 

[...] tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses 
da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (Lei nº 6.938/81, art. 2º). 

 O governo brasileiro criou estrutura pública para a regulamentação das questões 
ambientais, como a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão 
consultivo e deliberativo, e do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Em 
1985, a Lei nº 7.347 instituiu a Ação Civil Pública como instrumento de defesa específico 
para a defesa do meio ambiente (LIMA, 2014),  para que efetivamente os danos chegassem 
ao Poder Judiciário. Após o Congresso de Viena, ainda no ano de 1985, uma postura 
preventiva começou a figurar no pensamento ambiental internacional e nacional. 
Mecanismos como a AIA (Avaliação de Impacto Ambiental, que surgiu nos EUA ainda em 
1969) se tornaram condição a ser cumprida para autorização de projetos de caráter nocivo 
ao meio ambiente.  

Contudo, a primeira Lei Maior brasileira a sistematizar a questão do meio ambiente foi 
a Constituição Federal de 1988, tendo em vista os princípios que se aplicam aos assuntos 
ambientais expressos e implícitos difundidos pelo Texto Maior, tornando este documento 
essencialmente ambientalista (BULOS, 2003). Promulgada em 5 de outubro de 1988, a 
Constituição Federal foi redigida em um contexto de mudanças significativas no trato do 
meio ambiente. Como reflexo disso, seu conteúdo apresenta um expressivo avanço no trato 
das questões ambientais, como a discussão explícita do tema no documento e na declaração 
do dever, por parte do Poder Público e da coletividade, de defender e preservar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras.  

Com as mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988, o Direito Ambiental 
brasileiro ganhou mais expressividade, uma vez que muitos de seus princípios encontram-
se expressos no documento. Esses princípios têm valor normativo e, hierarquicamente, 
possuem maior valor que qualquer regra, servindo de base para a legislação ambiental 
brasileira. Na visão de Farias (2006), destacam-se com maior expressividade os seguintes 
princípios: 
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 (i) Princípio da Prevenção: qualquer dano ambiental deve ser evitado, tendo em vista 
sua impossível reparação. (ii) Princípio da Precaução: se não houver a certeza de que as 
alterações não causarão danos ambientais, o princípio prevê a vedação de intervenções no 
meio ambiente. (iii) Princípio do Poluidor-Pagador: os custos do uso de recursos 
ambientais devem ser direcionados a quem os utiliza, de forma não abusiva. (iv) Princípio 
da Responsabilidade: os causadores da degradação ambiental são responsáveis e 
obrigados a arcar com as responsabilidades pelo dano causado. (v) Princípio da Gestão 
Democrática: garante o direito à informação e à participação na elaboração das políticas 
públicas ambientais ao cidadão, assegurando mecanismos que efetivam o princípio. (vi) 
Princípio do Limite: fixa parâmetros mínimos a serem observados em caso de emissão de 
partículas, ruídos, sons, destinação de resíduos sólidos, hospitalares e líquidos a fim de 
manter o desenvolvimento sustentável (FARIAS, 2006). 

Em 1989, a extinção do SEMA deu lugar ao surgimento do IBAMA (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, instituído pela Lei 7.735), e em 
1992, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal (MMA) pela Lei nº 8.490, que fica responsável pela Política Nacional do Meio 
Ambiente. Paralelo a estes acontecimentos, em âmbito mundial, em 1987 foi organizado o 
Relatório de Brundtland, intitulado "Nosso Futuro Comum", que pela primeira vez discutia 
o desenvolvimento sustentável como o futuro para a humanidade. Este evento, como diz 
Souza (2005), “significou para o Brasil ter que enfrentar a crise ambiental e ao mesmo 
tempo retomar o desenvolvimento, fortalecendo a democracia e a estabilidade da 
economia”, o que mostrou a necessidade da redefinição de diversos pontos na política 
ambiental do país na época. 

Mais tarde, com o conceito de desenvolvimento sustentável sendo discutido 
internacionalmente e com o intuito de iniciar sua integração às políticas ambientais dos 
países, ocorre a ECO-92. Na conferência, os seguintes acordos foram assinados: a Agenda 
21, a Declaração do Rio para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Convenções do Clima 
e da Biodiversidade e a Declaração de Princípios para as Florestas. A Agenda 21 ganhou 
destaque na medida em que estabeleceu compromissos para a preservação do meio 
ambiente e dispôs sobre ações sociais e econômicas. A Agenda 21 brasileira buscava 
integrar o meio ambiente e o espaço urbano, com o intuito de transmitir políticas 
ambientais nos diversos níveis de poder do país, em uma tentativa de resposta à crise 
política ambiental no Brasil. Em 1998, foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, 
que significou um grande avanço para os instrumentos de penas ambientais. A lei foi 
considerada uma das mais avançadas do mundo, na medida em que atividades que 
comprometessem o meio ambiente poderiam ser punidas civil, criminal e 
administrativamente. 

Em 2002, houve a Rio+10 que dava continuidade às pautas da ECO-92. Seus impactos, 
entretanto, são discutíveis, uma vez que não houve grandes reflexos nas políticas 
ambientais brasileiras e internacionais decorrentes da conferência, mas sim a tomada de 
medidas ainda em resposta à ECO-92. Fora da influência do contexto legal internacional, 
ainda que pontuais, verificaram-se, no Brasil, algumas mudanças com relação ao assunto, 
como o ordenamento de políticas públicas ambientais na área territorial, uma vez que o 
patrimônio ambiental brasileiro foi por vezes desgastado pela exploração inadequada. 

Pode-se afirmar que no Brasil encontramos, na prática, um aparato institucional 
regulatório desenvolvido, mas que conta com falhas na integração do meio ambiente aos 
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setores a ele relacionados, o que corrobora para o descumprimento de muitas metas 
traçadas na própria política ambiental do país (SOUZA, 2009). A elisão na legislação 
ambiental brasileira quanto às necessidades de sustentabilidade nos processos produtivos 
leva à irresponsabilidade das empresas para com o tema, de forma que a natureza é 
exaurida pelo denso processo industrial e tecnológico do país. Contudo, esta realidade vem 
sendo contornada, mesmo que lentamente, por importantes ações do governo, como pode 
ser visto com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela 
Lei nº 12.305 em 2010, que significa uma tentativa de adaptar o país ao princípio de 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (STRAIOTO e 
FIGUEIREDO, 2011).  

  

5. A sustentabilidade como fator necessário nas empresas e o papel do designer 
na quebra do paradigma: produção industrial e meio ambiente 

 

Segundo Roy (2006), a sustentabilidade se conceitua a partir de três pilares: ambiental, 
econômico e social, de forma que um pilar não existe sem o outro. Nesse sentido, percebe-
se a sustentabilidade sob uma ótica integradora, em que a preservação do meio ambiente se 
equipara ao desenvolvimento humano social e econômico. Na intercomunicação dessas 
áreas, percebemos que nosso sistema atual de produção e consumo está por entrar em 
colapso. Produzimos muito mais do que somos capazes de consumir, consumimos de 
forma irresponsável e inconsciente e sobrecarregamos o meio ambiente com quantidades 
expressivas de resíduos produzidos dia após dia. Percebe-se a urgência em agir de forma 
pró-ativa visando evitar a sobrecarga do planeta, visto que apenas reparar os danos que 
causamos para manter um bom "ritmo de desenvolvimento" não é resposta suficiente para 
a construção de um futuro sustentável. 

Segundo o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável, 2015), "a longevidade das organizações exige que seu desenvolvimento seja 
sustentável e a nova sociedade exige inovação. Adotar o olhar da sustentabilidade nos 
departamentos vinculados à inovação torna-se, então, uma questão de sobrevivência". 
Percebe-se, aqui, que a sustentabilidade e a inovação não são mais fatores quaisquer a 
serem agregados na gestão e concepção de produtos em empresas, mas sim questões que se 
tornaram vitais para a sobrevivência delas, na medida em que a sociedade já exige a 
inovação e a preservação do equilíbrio planetário como requisitos básicos de uma 
organização respeitável e responsável. 

Entre os conceitos de sustentabilidade e inovação, o último ainda é mais comentado. 
Graças ao nível sem precedentes de empresas atuando no mercado, a inovação ganha lugar 
como uma estratégia poderosa no mundo dos negócios. O fato é que, se é preciso inovar, 
tem-se de adotar o design (NEUMEIR, 2010 apud STRAIOTO e FIGUEIREDO, 2014). 
Entende-se por inovação a busca bem sucedida por novas ideias, abordagens e soluções, e 
o design torna-se instrumento básico para esta busca na medida em que a profissão se 
pauta na solução de problemas de forma eficiente ao consumidor, levando em consideração 
as diversas áreas em que o produto se expressa. Neste sentido, vê-se a união da profissão 
com a necessidade de incorporar a sustentabilidade nos processos de produção das 
empresas, tanto para garantir o fator competitivo quanto para minimizar os impactos delas 
no meio ambiente, como uma solução eficaz para o dilema. 
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Segundo Lay, 
o designer quando voltado à sustentabilidade deve possuir uma visão holística e mais ampla   
do  que  a  utilizada  hoje.  Não deve apenas tentar solucionar uma necessidade apreendida de 
um cliente ou um grupo, mas também, atentar para cada uma das etapas nas quais seu projeto 
influenciará. Por exemplo, nas etapas do ciclo de vida de um produto tanto na extração da 
matéria-prima como em um futuro uso dos componentes, o chamado “do berço ao berço”. 
(LAY, 2011 apud BERTONI, 2012, p. 71). 

Conforme Bertoni, 
o papel de designer, por conseguinte, é educar os consumidores por meio de projetos 
realizáveis de maneira consciente. Ainda, dentro do nível financeiro, deve ocorrer a geração de 
uma economia que possibilite boas condições de vida ao homem, sem ferir o ecossistema e o 
desenvolvimento das populações, promovendo ainda, um intercâmbio de informações. 
(BERTONI, 2012, p. 61). 

Esta importância do papel do designer foi destacada já na década de 1960 por Papanek 
(1963), que afirmou "em uma época de produção em massa, quando tudo deve ser 
planejado e projetado, o design tornou-se a ferramenta mais poderosa com a qual o homem 
molda suas ferramentas e ambientes (e, por extensão, a sociedade e ele mesmo)".  Com o 
poder de moldar a produção industrial, é função do designer refletir sobre o impacto de 
suas ideias, levando em conta o tempo necessário para que o ambiente assimile e seja 
capaz de conviver com elas de forma harmônica. Projetar produtos de baixo impacto, 
pensando em seu ciclo de vida de uma forma cíclica, diminuindo a quantidade de matéria-
prima necessária e de processos produtivos envolvidos, são pontos de suma importância na 
concepção e no desenvolvimento de produtos, e que, por força de legislação, lentamente 
estão passando a ser condicionantes de projeto, como foi comentado na seção anterior. 

O design tem o poder de reverter este déficit que encontramos entre a produção 
industrial e a preservação e regeneração do meio ambiente, pois, como destaca Penna: 

o Design está intimamente ligado ao ciclo de vida dos produtos. Tudo deve ser pensado, desde 
a extração da matéria prima - se é sustentável -, passando pelo transporte até a fábrica - se a 
distância gera impacto ambiental com o consumo de combustíveis fósseis - e pela fabricação - 
uso da água e da energia, solução para insumos, armazenagem, embalagem, distribuição, 
logística reversa -, até o consumo - preocupação com o descarte ecológico. São questões 
importantes que o Design ajuda a solucionar, portanto ajuda no desenvolvimento sustentável 
do país. (PENNA, 2016, p. 47). 

Quando visto como uma ferramenta que pode garantir a sustentabilidade de processos e 
produtos, o profissional comprometido com seu trabalho de forma ética e responsável pode 
se tornar um indivíduo capaz de promover inúmeras saídas para a crise ambiental em que 
estamos inseridos. Este profissional também pode se tornar o próprio fiscal de uma 
produção voltada ao consumo consciente e sustentável. No entanto, para que esta forma de 
atuar ocorra, é preciso uma sólida base de conhecimentos sobre materiais e processos 
produtivos, além da capacidade de assimilar conhecimentos de outras áreas, como o direito 
ambiental discutido no item anterior. Um profissional com este perfil deve ter uma 
formação ampla e bem alicerçada, necessidade que é confrontada pela realidade em que o 
profissional está inserido no país. 

No Brasil, a profissão de designer não é reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o que significa que pessoas não qualificadas podem atuar no mercado de trabalho 
se intitulando como designers, mas sem o mínimo de conhecimento sobre as 
responsabilidades e as questões éticas que envolvem a profissão. Somado a isto, os 
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profissionais da área constantemente enfrentam o desconhecimento sobre as possibilidades 
de atuação do designer ou a má compreensão desta atividade, limitando-a e reduzindo-a, 
como Penna (2016) ressalta ao dizer: “mas ainda pensam que [Design] é coisa de estilo, ou 
estética, ou apenas um vernizinho na superfície!”. Deste modo, o profissional, que poderia 
se tornar um aliado para o alcance do desenvolvimento sustentável no país tem sua atuação 
restringida, o que pode resultar na desvalorização de seu trabalho. 

 

6. Considerações Finais  
 

Um meio ambiente equilibrado, que garanta a manutenção da qualidade de vida para as 
gerações futuras, configura uma das questões mais relevantes a ser solucionada em 
qualquer discussão que se paute em sustentabilidade. Apesar de não ser um problema atual, 
o tema ganhou força nas últimas décadas sendo foco de diversas reflexões e ações, 
inclusive com a discussão sobre como o ser humano se vê inserido no meio ambiente 
natural e como isto reflete no próprio conceito de, como foi comentado no item 3. 

Há diversos mecanismos que podem contribuir para o desenvolvimento de um 
equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente, como o poder regulatório das legislações, 
que norteiam a ação humana sobre os recursos naturais do planeta, discutidos, 
principalmente, no item 4. 

No Brasil, a política ambiental e a legislação pertinente podem ser consideradas 
avançadas, porém sua instauração foi tardia, devido em parte ao processo de 
industrialização, que também ocorreu num tempo defasado em relação a outros países, e 
isto resultou em necessidades não solucionadas. Desta forma, observa-se que a política 
ambiental nacional estrutura-se sobre parâmetros normativos internacionais que, em 
momentos históricos importantes, não alinharam-se às políticas setoriais do país. Porém, 
cada vez mais esta legislação é aprimorada para que esteja em cosonância com as pressões 
e preocupações ambientais apropriadas por uma parcela cada vez maior da sociedade, 
conforme se buscou descrever. 

Neste contexto, o profissional da área do design é inserido como o aplicador de métricas 
de sustentabilidade na produção de produtos, em um panorama no qual as empresas 
percebem o valor da sustentabilidade como um fator competitivo, ou são obrigadas a 
aceitá-lo por força de legislação. Além disso, destaca-se o design como fonte de inovação e 
responsabilidade com o tema na produção. Vale dizer que, a própria carência na 
regulamentação da profissão de projetistas de produto pode atrapalhar o papel propulsor e 
fiscalizador do designer no cenário de transformação do fluxo linear de extração, produção 
e consumo, conforme comentado no item 6. 

O objetivo que norteou esta parte inicial do estudo foi investigar a legislação e textos 
produzidos por profissionais de direito, e isto mostrou a importância da compreensão e 
diálogo multidisciplinar para que mudanças abrangentes sejam alcançadas. A legislação 
precisa de meios para ser posta em prática efetivamente no cenário atual, e os projetistas 
têm o conhecimento para planejar e mostrar como isto pode ocorrer na prática. Contudo, o 
conhecimento e a competência necessários para o desenvolvimento de soluções 
ambientalmente orientadas são alcançados com uma formação sólida, proporcionada por 
meio de exigências advindas da regulamentação da profissão.      
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Resumo 

O artigo visa desmistificar o termo de produtos ecológicos ou verdes para que sejam aplicados com 
bases conceituais adequadas. Atualmente existe uma grande quantidade de produtos denominados 
sustentáveis, ecológicos ou verdes, quando na verdade não passam de produtos recicláveis, 
reutilizáveis, ou que utilizam materiais reciclados. Este artigo apresenta a fundamentação teórica de 
diretrizes de projeto para o meio ambiente, posteriormente apresenta a estrutura de uma ferramenta 
para análise de produtos sustentáveis e de auxílio para o desenvolvimento de produtos com 
qualidade ambiental.  

 

Palavras-chave: Design e sustentabilidade, Diretrizes de projeto, Meio ambiente 

 

Abstract 

The paper aims to demystify the term of ecological or green products to be applied with 
appropriate conceptual bases. Currently there are a lot of products called sustainable or green, 
when in fact they are recyclable, reusable, or recycled materials. This article presents the 
theoretical basis of design guidelines for the environment and then presents the structure of a tool 
for the analysis of sustainable products and aid for the development of products with 
environmental quality. 

Keywords: Design and sustainability; Design guidelines; Environment. 
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1. Introdução 
Com a expansão da problemática ambiental, as iniciativas de prevenção por parte dos 

governos e o surgimento de consumidores “verdes”, a indústria está sob uma pressão 
crescente para desenvolver mudanças nos parâmetros de fabricação tradicional, no volume 
de produção, na qualidade e na adequação aos novos paradigmas de redução de impactos 
de resíduos, entre outros. 

O Design Sustentável, como processo que visa contemplar os aspectos ambientais em 
todos os estágios de desenvolvimento de um produto, permitindo reduzir o impacto 
ambiental durante o seu ciclo de vida, ou seja, reduzindo a geração de lixo, minimizando o 
impacto ambiental e social e economizando custos de descarte, ganha espaço como fator de 
estímulo de atitudes sociais e ecologicamente corretas.  

A importância do Design Sustentável está diretamente relacionada com a difusão da 
necessidade de se buscar alternativas sustentáveis para o desenvolvimento do planeta que 
permitam compatibilidade do crescimento econômico, com desenvolvimento humano, 
qualidade ambiental e qualidade de vida. Dessa forma, no contexto global de preocupação 
com as questões ambientais, o Design Sustentável vem se destacando como um fator de 
inovação. Nesta tendência, alguns fabricantes devido ao aumento da consciência ambiental 
e a demanda de produtos ecológicos vem desenvolvendo produtos “ecológicos” que na sua 
maioria são recicláveis, reciclados e reutilizáveis projetados para atender um eco 
marketing, mas não sustentáveis ou com qualidade ambiental. 

 Neste contexto, o problema de pesquisa que se apresenta é: os produtos que vem sendo 
comercializados como ecológicos e sustentáveis, são realmente “ecológicos e 
sustentáveis”, possuem qualidade ambiental? 

O objetivo desta pesquisa é tentar encontrar as respostas para as seguintes perguntas: 
Como podemos classificar os produtos comerciais relacionados à sua qualidade ambiental 
e sustentabilidade? Seria possível classificar estes produtos apenas com os dados 
comerciais fornecidos pelo fabricante? E ainda, quais seriam os dados importantes para 
classificar um produto como ambiental ou sustentável? 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 
x Apresentar o design sustentável e o ciclo de vida do produto; 
x Apresentar diretrizes de projeto para o meio ambiente; 
x Propor uma ferramenta instrumental de análise da qualidade ambiental. 
 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi realizada uma investigação documental 
sobre design sustentável e diretrizes de projeto ambiental.  

  
2. Sustentabilidade e Design  

 
O paradigma ambiental está mais difundido na escala global procurando o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, “o atendimento das necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades”, em um sentido mais amplo significa compatibilidade do crescimento 
econômico, com desenvolvimento humano e qualidade ambiental. 
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A crescente preocupação ambiental fez com que o paradigma tradicional mude para 
provar que uma maior atividade econômica pode coexistir com a proteção ambiental. Nos 
últimos anos, aspectos ecológicos se tornaram mais importantes fazendo que as indústrias 
busquem alternativas para um equilíbrio da economia e a sustentabilidade.  

Deve-se lembrar que há algumas décadas atrás a ideia de um mundo finito não foi 
considerada como limitação, pois se acreditava que não havia limites: o raciocínio de F. W. 
Taylor (apud Deforge, 1994) consistia em que o infinito da produção seria alimentado pelo 
infinito dos recursos e puxado pelo infinito do consumo. Hoje se verifica que o alto 
desenvolvimento tecnológico, o aumento do consumo e a busca pelo alto padrão de 
conforto criou, em contrapartida, a degradação do meio ambiente, da saúde humana e não 
diminuiu o índice de pobreza.  

O conceito de desenvolvimento sustentável1 foi abordado pela primeira vez em 1967, na 
Conferência Intergovernamental pelo Uso Racional e Conservação da Biosfera da 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A 
sustentabilidade ambiental só foi introduzida no debate internacional mais tarde, por meio 
do documento da Comissão Mundial pelo Desenvolvimento e Meio Ambiente (WCED), 
em 1987. Este conceito também serviu de base para a Conferência das Nações Unidas pelo 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UNCED), a Eco-92, que ocorreu no Rio de Janeiro 
em 1992, sendo referência fundamental do Quinto Plano de Ação da União Europeia para 
o Ambiente. As diferentes abordagens, técnicas e ferramentas de design voltadas para a 
sustentabilidade (ecodesign, green design, design for environment) também tomaram força 
neste período.  

Na década de 70, Papanek (1977) já questionava a profissão de designer da maneira 
como se apresentava e já exigia uma responsabilidade moral e social por parte deste 
profissional. Argumentava que numa era de produção em massa, o design havia se tornado 
uma ferramenta poderosa na configuração de ferramentas e meio ambientes do homem e 
ressaltava a importância de se compreender as necessidades básicas dos seres humanos e 
sua relação com o design. 

O autor declarava também que era preciso projetar dentro de um contexto social. Seu 
papel foi o de cobrar dos designers um maior engajamento e, sobretudo, a criação de um 
design para atender às necessidades sociais.  

Thackara (2008) também aponta o design e suas alternativas para um mundo complexo. 
O autor destaca que atualmente muitos designers já estão projetando serviços e sistemas 
visivelmente menos prejudiciais ao ambiente e mais socialmente responsáveis, porém 
ressalta a necessidade de mudanças, propondo uma mudança de paradigma: ‘Nessa nova 
era de inovação colaborativa, os designers estão tendo de evoluir de autores individuais de 
objetos, a facilitadores da mudança entre grandes grupos de pessoas’ (THACKARA, 2008, 
p. 21).  

Desta forma, observa-se que o design para a sustentabilidade deve ser realizado de 
maneira colaborativa e deve procurar trabalhar sob os três patamares do desenvolvimento 

                                                 
1 Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as 

gerações futuras, englobando soluções que unem o economicamente viável ao ecologicamente 
correto e socialmente equitativo. 
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sustentável: ser econômico, não prejudicial ao ambiente e acessível a todos. Como já 
destacado, muito já tem sido feito sobre este aspecto, mas é preciso considerar que ainda 
vivemos sob uma economia de política do consumo, num mundo com enormes 
desigualdades sociais. Com isso, o poder que o design exerce sobre as pessoas pode ser 
considerado ao mesmo tempo surpreendente e sagaz, tornando-nos cúmplices deste 
consumismo acentuado.  

Sob este aspecto, Batista (2007) defende a tese de que as características dos objetos e 
soluções desenvolvidas pelo design sofrem imposições socioeconômicas e culturais, uma 
vez que são indissociáveis das linhas de expansão da economia. Desta forma, seu 
argumento é o de que existe uma ‘racionalidade implícita’ nos projetos de design e os 
objetivos de sua produção não promovem equidade, gerando desigualdade pela dinâmica 
do mercado, uma vez que apenas os que dispõem de poder aquisitivo podem adquirir um 
bem, por mais indispensável que seja. 

O autor levanta diversas disparidades pautadas à questão da sustentabilidade e sua 
relação com o design, justificando seu pensamento no fato de que os projetos de design 
devem possuir uma visão sistêmica que aponte a abrangência, a complexidade e a 
diversidade de fatores que intervêm na sua realização. Neste sentido é importante 
considerar que os desenvolvimentos não podem estar limitados por requisitos e parâmetros 
técnicos, sendo necessário ponderar as diversas dimensões da vida social e do contexto no 
qual estarão inseridos.  

Autores como Deforge e Papanek, defendem uma formação ampla e uma prática 
profissional comprometida com valores éticos. Não sendo desta maneira, a sustentabilidade 
desempenhará um papel mistificador, como ‘ideologia sem substrato prático’. Batista 
(2007) ainda ressalta: 

Observamos que a incorporação acrítica dos pressupostos da sustentabilidade no campo 
do Desenho Industrial, pode instaurar processo de auto-legitimação de produtos eticamente 
questionáveis e contribui para esmaecer técnica e culturalmente projetos de Desenho 
Industrial. Arguimos o discurso da sustentabilidade como um artifício empregado para 
atenuar o impacto das estratégias competitivas da economia capitalista, centradas na 
destruição de recursos naturais e na emulação do consumo. Esse discurso tenta abrandar os 
efeitos da degradação social e ambiental, sugerindo que o capitalismo pode ser 
racionalizado, humanizado e promover a eliminação de desigualdades sociais. A nosso ver, 
esse discurso carece de fundamentos. Como toda ideologia - conhecimento interessado - é 
um expediente criado para viabilizar o implemento de ações sem correspondência com 
seus objetivos nominais ou resultados práticos.  

É fato que as preocupações com o desenvolvimento socioeconômico e os impactos 
gerados devem ser constantes, pois suas consequências comprometem o presente e o futuro 
da humanidade. Como apontado por Batista (2007), ‘o debate sobre a sustentabilidade nos 
remete a uma visão mais abrangente do mundo em que vivemos e do sistema econômico 
ao qual estamos submetidos’. Com isso, a abordagem da sustentabilidade deve ser 
considerada sob um pensamento epistemológico abrangente, analisado de forma crítica e 
eficaz e não ser traduzida em ‘intervenções apologéticas e ingênuas’. 

O estágio do projeto estabelece: os componentes que precisam ser extraídos ou criados; 
a quantidade de energia despendida na fabricação e no uso do produto; a presença ou 
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ausência de substâncias tóxicas; a vida útil do produto; a facilidade ou dificuldade de 
conserto; sua capacidade de reciclagem; os danos causados ao enterrar ou queimar o 
produto, caso não seja reciclável. 

Segundo McDonough e Braungart (2005) a etapa de projeto é o “primeiro sinal de 
intenção humana” podendo provocar apenas melhorias, como eliminação de peso e 
impacto ambiental, ou levar realmente a uma reavaliação dos paradigmas atuais. Para os 
autores nem a saúde dos sistemas naturais, nem o entendimento da sua complexidade e da 
inter-relação têm sido consideradas pelo design.  

Os autores ainda apontam que muitas vezes a intenção do design consiste apenas em 
criar um produto atrativo que seja acessível, que cumpra com as regulamentações, que 
tenha um desempenho aceitável e dure o suficiente para satisfazer às necessidades dos 
mercados. Porém, ressaltam que embora os produtos satisfaçam aos desejos de fabricantes 
e consumidores, não estão projetados para beneficiar a saúde humana e ecológica.   

Neste sentido, observa-se que a ferramenta que se propõe aqui é oportuna e aponta o 
auxílio para o campo do Design no que tange ao desenvolvimento de produtos, serviços e 
sistemas sustentáveis. 

2.1 Análise do ciclo de vida do produto 
 

A noção da análise do ciclo de vida surgiu da necessidade de avaliar o impacto 
ambiental dos produtos. Essa ferramenta tenta fazer uma análise dos fluxos físicos que 
intervêm no processo gerador de produtos e serviços, gerando informações desde a 
extração da matéria-prima e da energia consideradas entradas e as poluições e os resíduos 
como saídas como mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Processo de avaliação do ciclo de vida. Fonte: adaptado de TIBOR, 1996 
 

Avaliação do ciclo de vida significa assumir uma visão ambiental sistêmica das 
interações de um produto ou serviço, considerando-se o ciclo desde a extração de matérias-
primas a produção do produto ou serviço, distribuição, uso e descarte final. Atualmente o 
ciclo de vida considera que um produto deveria ser concebido dentro de um ciclo fechado 
do berço ao berço em que os resíduos possam se inserir no meio ambiente e decompor de 
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forma biológica e resíduos que possam entrar no sistema produtivo como matéria-prima 
adequada. Isso implica o desenvolvimento de matérias-primas adequadas para a reciclagem 
e biodegradáveis.  

A aplicação da ACV como ferramenta para auxílio na tomada decisão no 
desenvolvimento de produtos ou para desconstruir um produto para determinar sua 
qualidade ambiental é limitado devido a: o impacto ambiental é determinado pelo conjunto 
dos processos que acompanham o produto durante todo o seu ciclo de vida; ainda existe 
uma falta de dados realmente precisos para análise dos reais impactos ambientais, o estudo 
de ACV exige tempo e recursos, tornando a coleta de dados cara, o conhecimento do meio 
ambiente é limitado devido a sua complexidade. As relações causa e efeito não são, 
facilmente identificáveis e do ACV não fazer considerações de caráter econômico e social 
em relação à mão de obra.  

Existe a necessidade de uma ferramenta que sirva de base para a melhoria do processo 
de desenvolvimento de produto facilitando identificar os impactos ambientais ao longo da 
vida do produto (do berço ao berço) permitindo fazer as melhores escolhas sobre a 
estrutura, materiais, processos, uso e descarte. 

2.2 Ferramenta de diretrizes de projeto para o meio ambiente 
 

Diversas técnicas, princípios, procedimentos e ferramentas têm surgido para adequar o 
produto para uma determinada etapa do processo de desenvolvimento do projeto, técnicas 
que fazem parte do “design for x” DFX, onde o X representa uma característica do produto 
maximizada e tratada como objetivo de projeto. 

Segundo Pazmino (2015), as diretrizes de design para o meio ambiente são linhas guias 
que servem para nortear a geração de alternativas atendendo os critérios ambientais ao 
longo do ciclo de vida. 

Neste artigo são tratadas apenas aquelas que contribuem para a obtenção da qualidade 
ambiental e redução do impacto do produto, sendo assim, destacam-se:  

� DFQ (Design for Quality) Projeto para a Qualidade 
� DFE (Design for Environment) Projeto para o Meio Ambiente 
� DFLC (Design for Life Cycle) Projeto para o Ciclo de Vida 
� DFD (Design for Disassembly) Projeto para Desmontagem 
� DFR (Design for Reciclability) Projeto para Reciclagem 
 
O Projeto para a Qualidade (DFQ) tratasse de um processo sistemático de maximização 

da qualidade que deve iniciar-se no planejamento e desenvolvimento dos produtos e 
estender-se por todas as operações relacionadas com o ciclo de vida do produto. 

O ponto-chave do DFE é que o planejamento tem que ser orientado ao sistema e não 
somente ao produto, já que os melhores resultados acontecem quando são considerados 
todas as operações relacionadas com o ciclo de vida do produto. O conceito ambiental 
então não são somente aspectos do produto mas a relação entre o produto e os sistemas 
envolvidos em cada fase de vida do produto. 
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O projeto para o ciclo de vida visa buscar soluções para minimizar o impacto ambiental 
em todas as fases inclusive no pôs uso do produto (descarte) aponta para algumas das 
principais iniciativas conhecidas e que podem ser consideradas como importantes na 
promoção da melhoria da qualidade ambiental. Os três 3 R's, reutilização de produtos e 
componentes, recuperação de materiais e a reciclagem, mas, para que isso seja possível, o 
produto deve ser previamente desmontado. 

O projeto para desmontagem visa selecionar as estratégias de desmontagem e configurar 
sistemas de desmontagem manual ou automatizado. A planificação de desmontagem pode 
ajudar para encontrar melhores estratégias para produtos complexos, com a avaliação 
quantitativa dos custos de desmontagem e com um ótimo gerenciamento de toda a 
informação do produto e seu uso anterior. 

O objetivo da reciclagem é a transformação do produto, ou parte dele, em novas 
matérias-primas a serem utilizadas para a fabricação do mesmo produto ou de novos 
produtos. O projeto para reciclagem permite que os produtos que chegaram ao fim da vida 
útil reentrem no fluxo industrial e sejam incorporados a novos produtos fechando assim o 
ciclo de vida dos materiais. O produto deve ser otimizado para o momento do descarte 
permitindo ser coletado e devolvido ao uso sob a forma de matérias-primas ou produtos. 

O reuso ou reutilização é caracterizado pela retenção da forma do produto ou 
componente, sempre que possível. Este tipo representa um nível alto de utilização e 
deveria ser apontado como objetivo de projeto. 

O Quadro 1 mostra uma lista de 60 diretrizes retiradas de cada abordagem do design for 
x, organizadas nas diversas fases do ciclo de vida e com um valor de importância 
ambiental de 0 a 5. 

Quadro 1: Diretrizes de projeto para o meio ambiente. Fonte: adaptado de Pazmino, 2015 

N Diretriz Grau de importância

1
Reduzir a utilização de 
materiais e de energia 
incorporada

5

2 Usar Materiais não exauríveis 
(esgotáveis) 5

3 Usar Materiais não prejudiciais 
(danosos e perigosos) 5

4 Usar Materiais reciclados 3
5 Usar Materiais recicláveis 3

6 Usar materiais renováveis 4

7 Favorecer o uso do mono 
material 3

8 Escolha de técnicas de 
produção artesanais 3

9 Menos processos produtivos 4

10 Pouca geração de resíduos 5

11 Redução da variabilidade dos 
produtos 3

12 Reduzir o consumo de energia 4

13 Utilizar tecnologias 
apropriadas e limpas 5

Diretrizes de projeto para o meio ambiente

Fabricação e embalagem

Aquisição de materias primas
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Quadro 1 Continuação: Diretrizes de projeto para o meio ambiente. Fonte: adaptado de Pazmino, 2015 

14 Escolha dos meios mais 
eficientes de transporte 2

15 Logística eficiente 2
16 Redução de peso 2
17 Redução de volume 2
18 Sem embalagem 5

19 Embalagem de material 
sustentável 4

20 Embalagem monomaterial 3

21 Embalagem de material 
reciclado 3

22 Embalagem de material 
reciclável 3

23 Embalagem com material de 
baixa energia incorporada 3

24 Assegurar a estrutura modular 
do produto 3

25 Aumentar a confiabilidade e 
durabilidade 5

26 Design clássico 3

27 Escolher materiais de consumo 
limpos 4

28 Escolher uma fonte de energia 
limpa 3

29 Intensificar o cuidado pelo 
produto 3

30
Reduzir a quantidade ou 
volume de materiais de 
consumo requeridos

3

31
Aumentar o ciclo de vida do 
produto e as possibilidades de 
manutenção e reparação

3

32 Incentivar o compartilhamento 5

33 Tornar a Manutenção e 
reparos mais fáceis 3

34 Agrupar materiais nocivos em 
submontagens 3

35
Concentrar materiais 
poluentes ou recicláveis em 
um mesmo módulo 

3

36 Converter os componentes em 
reposições 3

37
Definir claramente as 
interfaces permitindo o reuso 
o componentes

3

38
Desenvolver o produto para 
desmontagem simples e 
pessoal não treinado

4

39
Dividir os componentes que 
são consumidos mais 
rapidamente 

3

40 Eliminar superfícies possíveis 
de desgaste 3

Diretrizes de projeto para o meio ambiente
Distribuição e transporte

Uso/ manutenção e reutilização

Gestão de residuos / descarte
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Quadro 1 Continuação: Diretrizes de projeto para o meio ambiente. Fonte: adaptado de Pazmino, 2015 
No desenvolvimento de um projeto se sugere que as diretrizes sejam consideradas como 

guias na tomada de decisões do produto que está sendo projetado, uma métrica proposta é 
que se a soma de diretrizes adotadas alcançar 100 pontos ou mais o produto tem a 
possibilidade se ter alta qualidade ambiental; 50 pontos, média adequação à qualidade 
ambiental; 25 pontos, baixa qualidade ambiental e abaixo de 25 pontos, o produto não teria 
qualidade ambiental. O quadro 2 mostra os ícones que acompanhariam o produto e 
indicariam sua qualidade ambiental. 

41 Estimular a remanufatura e 
reforma 3

42 Estimular a reutilização do 
produto inteiro 3

43
Evitar a combinação com 
materiais corrosivos e 
perecíveis.

3

44
Evitar acabamentos 
secundários (pintura, 
revestimentos etc.)

3

45
Evitar partes e materiais que 
possam estragar os 
equipamentos

3

46 Fácil aceso a partes nocivas, 
valiosas e reusáveis 3

47 Facilitar a desmontagem 3

48 Facilitar a reciclagem 100% 5

49
Identificar os componentes 
para facilitar a desmontagem e 
a reciclagem

3

50 Minimizar elementos de 
fixação 3

51

Prover um fácil acesso à 
pontos de separação, de 
quebra ou corte, incluir sinal 
no ponto de quebra

3

52 Remoção de partes por meios 
manuais e automáticos 3

53 Reutilizar o produto e/ou seus 
componentes 4

54 Rotulagem indicando o tipo de 
material 3

55 Rotulagem para facilitar a 
percepção das montagens 3

56 Substituir os componentes 
tóxicos 3

57 Usar componentes 
padronizados 3

58 Usar elementos de fixação 
fáceis de remover ou destruir 3

59 Usar materiais compatíveis 3

60 Descartar materiais 
compatíveis com a natureza 5

Diretrizes de projeto para o meio ambiente
Gestão de residuos / descarte
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Quadro 2 Níveis da qualidade ambiental. Fonte: da autora 
Cabe mencionar que cada diretriz de projeto exige do designer um conhecimento, por 

exemplo: em relação aos polímeros, os símbolos de reciclabilidade não representam a 
qualidade de reciclagem do material. O que indica que um polímero PET tem um impacto 
moderado e o PVC tem um impacto alto como mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Materiais e seus índices de reciclabilidade. Fonte: Adaptado de Dougherty, 2011. 
 
O fato de ser material reciclável que nas diretrizes indica uma pontuação de 3 pode 

dependendo do polímero ser abaixado para 2 no caso do PVC.  

Por este motivo, deve-se ainda reforçar que nem todo polímero reciclável proporciona 
benefícios ao meio ambiente através da sua reciclagem, pelo contrário, grande parte deles 
gera impactos muito mais negativos no decorrer do processo. Deve-se lembrar que muitos 

Alta Média Baixa Não atende
100 a mais 50 a 99 25 a 49 abaixo de 25

Níveis da qualidade ambiental
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materiais não foram desenvolvidos para serem reciclados e que atualmente eles são 
reciclados devido a quantidade do acúmulo de lixo.  

As diretrizes devem ser utilizadas como um primeiro passo na tomada de decisões do 
designer que deve posteriormente aprofundar suas pesquisas para determinar os melhores 
requisitos de projeto para que seu produto tenha alta qualidade ambiental. 

 
2.3 Aplicação da ferramenta 

A avaliação foi feita em uma cadeira desenvolvida sob os princípios da sustentabilidade. 
A figura 2 mostra a cadeiraBerta e sua avaliação. 

Figura 2: Avaliação da CadeiraBerta. Fonte: Cândido, 2016 
A cadeiraBerta obteve uma pontuação de 68 pontos, é feita em MDF, o sistema 

fabricação é usinada em CNC reduzindo desperdícios já que a chapa é otimizada. A 

N Diretriz Grau de 
importância

4 Usar Materiais reciclados 3

5 Usar Materiais recicláveis 3

7 Favorecer o uso do mono 
material 3

9 Menos processos produtivos 4

10 Pouca geração de resíduos 5

14 Escolha dos meios mais 
eficientes de transporte 2

15 Logística eficiente 2
18 Sem embalagem 5

24 Assegurar a estrutura 
modular do produto 3

31
Aumentar o ciclo de vida do 
produto e as possibilidades 
de manutenção e reparação

3

32 Incentivar o 
compartilhamento 5

33 Tornar a Manutenção e 
reparos mais fáceis 3

38
Desenvolver o produto para 
desmontagem simples e 
pessoal não treinado

4

44
Evitar acabamentos 
secundários (pintura, 
revestimentos etc.)

3

47 Facilitar a desmontagem 3

48 Facilitar a reciclagem 100% 5

50 Minimizar elementos de 
fixação 3

51

Prover um fácil acesso à 
pontos de separação, de 
quebra ou corte, incluir sinal 
no ponto de quebra

3

52 Remoção de partes por meios 
manuais e automáticos 3

58 Usar elementos de fixação 
fáceis de remover ou destruir 3

Total 68

Diretrizes de projeto para o meio ambiente
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cadeira não precisa de nenhum tipo de parafuso e cola, apenas encaixes no mesmo material 
sendo monomaterial. Sem embalagem, já que é um produto livre e o arquivo pode ser 
baixado, não é comercializável. A cadeira é de fácil montagem e desmontagem, sem 
acabamentos secundários e se alguma peça for danificada pode ser consertada ou cortada 
novamente. No fim da vida útil pode ser desmontada e reciclada. 

Conclusão  
A pesquisa ofereceu bases conceituais de uma ferramenta de diretrizes de projeto que 

pode ser utilizada para análise e auxilio no desenvolvimento de produtos com qualidade 
ambiental. Com o crescimento de produtos ditos sustentáveis existe a necessidade de 
esclarecer e identificar a real qualidade do produto.  

A ferramenta pode auxiliar na compreensão da qualidade ambiental e na percepção da 
complexidade para desenvolver produtos com qualidade ambiental e também para sermos 
críticos em relação aos produtos oferecidos no mercado. 

Buscou-se também rever o conceito de “verde” que é visto erroneamente como status, 
slogam ou adjetivo para vender mais e atrair o consumidor. Mas passar a ver e projetar o 
“verde” como um processo complexo de muitas dimensões. Atender a linhas guia de 
projeto para todas as fases do ciclo de vida é uma ação que deve a cada dia fazer parte da 
prática do design, uma profissão que precisa ser mais consciente e responsável.  
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Resumo 

Este artigo apresenta a aplicação de uma pesquisa de biônica e biomimética em curso de design. O 
artigo enfatiza que a biônica e biomimética devem ser incentivadas como abordagens importantes 
em prol da inovação e sustentabilidade. A pesquisa documental mostrou que abordagens 
relacionadas a um maior conhecimento da natureza podem servir de auxílio ao desenvolvimento de 
produtos mais inovadores e adequados ao meio ambiente. Como resultado o artigo mostra a 
pesquisa de sistemas naturais realizados como atividade em disciplina de inovação em curso de 
design.  

 

Palavras-chave: Biônica, Biomimética, Design, Sustentabilidade, Inovação. 

 

 

Abstract 

This paper presents the application of a research of bionics and biomimetics in the course of 
design. The article emphasizes that bionics and biomimetics should be encouraged as important 
approaches to innovation and sustainability. Documentary research has shown that approaches 
related to a greater knowledge of nature can help to the development of products more innovative 
and suitable for the environment. As a result the article shows the research of natural systems 
performed as activity in innovation discipline in the course of design. 

 

Keywords:Bionic; Biomimetic; Design; Sustainability; Innovation. 
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1. Introdução 

O objetivo de um designer consciente deveria ser procurar a solução mais inovadora 
para satisfazer as necessidades do ser humano sem provocar danos ao meio ambiente e 
dentro de um custo razoável. Para alcançar este objetivo, o designer ou a equipe de projeto, 
precisa ser criativo, ter conhecimento e usar métodos que lhe permitam, de uma forma 
eficiente, obter um conjunto de soluções melhores, inovadoras e com qualidade ambiental.  

Existem alguns métodos ou procedimentos que se mostraram úteis na obtenção de um 
conjunto de soluções com bons resultados de inovação e com qualidade ambiental. A 
biônica e biomimética são abordagens que podem ser aplicadas em cursos relacionados 
com atividades de projeto (engenharia, arquitetura, design), fornecendo ao profissional: 
percepção, observação, habilidade, e criatividade.  

Diversos exemplos encontrados no dia a dia fazem da biônica um campo de exploração 
muito vasto para áreas de projeto. Muitos são os exemplos de analogias da natureza 
aplicadas no design, arquitetura e engenharia. Outro tema que tem se tornando muito 
difundido é a biomimética que visa entender com maior profundidade o modelo da 
natureza. Tanto a biônica como a biomimética oferecem conhecimentos que deveriam ser 
usados pelos profissionais ligados ao desenvolvimento de produtos.  

Este artigo visa contribuir para estimular o interesse pelas soluções desenvolvidas pela 
natureza, por meio de pesquisas de sistemas naturais que possam oferecer insights de 
soluções inovadoras e sustentáveis.  

2. A Biônica e Biomimética 
 

A Biônica, segundo (Broeck, 1989 apud Ramos, 1993), é o estudo dos sistemas e 
organizações naturais visando analisar e recuperar soluções funcionais, estruturais e 
formais para aplicá-las na resolução de problemas humanos por meio da geração de 
tecnologias e concepção de objetos e sistemas de objetos.  

O ser humano ao longo da história tem usado a natureza como fonte inspiradora de 
soluções para seus problemas, mas, conforme (BLUCHEL, 2009) a formalização da 
aliança da biologia e técnica, foi criada em 1958 pelo engenheiro da NASA, da Força 
Aérea dos EUA, major J.O. Steele, que desenvolveu como ciência ampla. 

Para Bluchel (2009), o ciberneticista russo L. P. Kraismer, definiu a biônica como “A 
ciência que examina os processos e métodos biológicos, como o objetivo de aplicar os 
resultados obtidos no aperfeiçoamento de máquinas e sistemas velhos e na criação de 
novos”. Já o engenheiro francês Lucien Gérardien definiu como “A arte de resolver 
problemas técnicos por meio do conhecimento de sistemas naturais”. Hoje, o maior 
estudioso do assunto é o zoólogo Werner Nachtigall, é um dos pioneiros e precursor da 
biônica, nos anos noventa criou a disciplina de “Biologia técnica e biônica” e fundasse 
uma sociedade com o mesmo nome.   

Para (Nachtigall apud Bluchel, 2009), “A biônica significa que tudo é transferível 
tecnicamente, também as tecnologias mais complexas da natureza, todas elas sem infringir 
as leis da natureza. A biônica não quer prescrever nada ao engenheiro mas pô-lo diante do 
“espelho da natureza” e, com isso, exigir o máximo dele. 
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A biônica consiste em analisar sistemas naturais, seus princípios e suas características 
funcionais, com o objetivo de identificar princípios de solução, que devidamente adaptados 
possam vir a contribuir para solucionar problemas de projeto. Essas adaptações permitem 
criar formas análogas ou funções análogas. 

As formas inspiradas na natureza são mais adequadas para modelar objetos, já que 
fazem parte da memória e cultura do ser humano. O estudo dos sistemas naturais 
possibilita a redescoberta de formas que sempre existiram e a utilização e adaptação dessas 
formas para configurar ambientes, produtos com mais equilíbrio e harmonia. 

Segundo (Gomes, 1985) como em outras técnicas que utilizam a analogia, a biônica não 
é uma simples comparação e aplicação de resultados encontrados no mundo natural, mas 
uma análise de “princípios de funcionamento e solução” de processos biológicos.  

A solução de problemas por meio da biônica não é uma atividade nova. A natureza 
frequentemente serviu de fonte de soluções as atividades do homem. O ser humano 
primitivo já a utilizava para resolver seus problemas diários. Ao deixar as cavernas nossos 
ancestrais se inspiraram em abrigos e ninhos dos pássaros para construir as primeiras casas 
com barro e pedaços de madeira.  

Algumas invenções primitivas surgiram da analogia com elementos naturais como: 
pentes e os esqueletos dos peixes; martelo com o punho fechado e o antebraço, a ponta do 
arpão semelhante ao ferrão dos insetos e aos espinhos de algumas plantas.  

A utilização de princípios biológicos no projeto de máquinas pode ser vista nos 
trabalhos de Leonardo Da Vinci que estudou o voo dos pássaros, analisando o batimento 
das asas. Com esse conhecimento projetou inicialmente asas movidas pelo batimento 
comandado pelos braços.  

Coineau e Kresling (1986) mencionam que Clément Ader em 1890 seguindo o modelo 
do morcego construiu o L´Eole. Este aparelho teria realizado a primeira decolagem de uma 
máquina mais pesada que o ar, movida a motor.  

Segundo (Bonsiepe, 1978) para estimular a capacidade de captar os detalhes 
tridimensionais e os princípios formais que os estruturam, é viável a análise biônica dos 
fenômenos formais da natureza. Essa análise serve para aumentar a capacidade de 
transformação, isto acontece quando se analisa profundamente um objeto análogo. 

A morfologia estrutural tem sido aplicada por muito tempo nas faculdades de 
engenharia e arquitetura. Toma-se como ponto de partida, um fenômeno natural a partir do 
qual se desenvolve uma solução de projeto. Esta prática tem sido feita de forma superficial 
sem aprofundamento na pesquisa da biologia e da técnica. (BLUCHEL, 2009) lembra que 
para os interessados na biônica é necessária uma cooperação interdisciplinar, um trabalho 
em conjunto com biólogos treinados técnica e analiticamente.   

A aplicação da biônica no design de produtos vem sendo feita por meio de uma 
pesquisa básica: identificando sistemas naturais com características úteis para serem 
aplicadas em novos produtos ou em produtos já existentes. E na pesquisa aplicada que 
parte de problemas de projeto e busca nos sistemas naturais soluções que possam 
contribuir para resolvê-los.  
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2.1 A utilização da Biônica no Design de Produtos 
 

Ramos (1993) apresenta procedimentos para a utilização da Biônica no design de 
produto que são:  

1º Quando não se tem um problema de projeto. A partir de uma pesquisa e análise de 
um sistema natural, são extraídas as informações promissoras e inovadoras relativas à 
função, formas, material e contexto que possam ser aplicados na resolução de necessidades 
por meio do desenvolvimento de um produto análogo. Neste procedimento é importante 
coletar muita informação, manter a mente aberta para que possam surgir insights para 
definição de um problema de projeto e posteriormente desenvolver soluções de produtos 
ou serviços aplicando as características do sistema natural. A dificuldade está em que este 
procedimento deve ser realizado quando não se tem presa no desenvolvimento de um 
produto, já que a pesquisa deve ser aprofundada para ter dados importantes para um 
projeto no futuro. A Figura 1 mostra o esquema deste procedimento. 

 
Figura 1: Primeiro procedimento. Fonte: Adaptado de Ramos, 1993, p.38 

 
Um exemplo deste procedimento foi aplicado no desenvolvimento do velcro. Segundo 

(CHALLONER, 2010 p. 733) o engenheiro suíço George de Mestral teve a ideia para o 
velcro em 1941, depois de pegar seu microscópio para estudar rebarbas presas ao pelo de 
seu cão e a sua roupa durante um passeio pelos Alpes. Estas rebarbas eram sementes 
bardana que tem vários ganchos que se prendem com facilidade aos pelos ou roupas. 
Mestral percebeu o potencial de um prendedor que usasse ganchos fortes de um lado e um 
tecido laceado ao qual os ganchos se prendessem do outro, e o chamou de Velcro, das 
silabas das palavras francesas velour (veludo) e crochet (gancho).  

2º Esse procedimento, parte de problemas existentes em um projeto, passando a 
pesquisa de um sistema natural. Procura-se na natureza, a solução para problemas 
semelhantes e de como aplicar tal conhecimento no projeto. Neste procedimento parte-se 
de um problema de projeto já definido. A dificuldade deste procedimento está em 
encontrar os sistemas naturais adequados as soluções específicas, pois, a busca em diversos 
sistemas naturais demanda tempo e uma ação interdisciplinar. A Figura 2 mostra o 
esquema. 

Figura 2: Segundo procedimento. Fonte: Adaptado de Ramos, 1993, p.39 
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Um exemplo deste procedimento foi do projeto do helicóptero Dragonfly HC3 da 
empresa Sikorsky que tinha como problema de projeto o transporte de militares e artilharia. 
O sistema natural analisado foi o voo das libélulas. O corpo da libélula é semelhante a uma 
estrutura helicoidal, duas asas estão dispostas em forma cruzada sobre o corpo. Esta 
estrutura permite uma manobra extraordinária. Pode parar e voar de imediato na direção 
oposta. Alternativamente, pode permanecer suspendida em um ponto no ar e desde essa 
posição mover-se rapidamente.  

A IBM, que assistiu a Sikorsky neste projeto, introduziu um modelo de libélula no 
computador. Fizeram duas mil representações a partir de suas manobras de voo, para 
desenvolver o sistema análogo do protótipo. 

  3º Este procedimento parte de uma necessidade ou função específica que o produto 
deve oferecer. Se inicia a pesquisa de um sistema natural que tenha uma função análoga. O 
problema deste procedimento é que a analogia foca num aspecto específico do sistema 
natural e não no sistema como um todo. Esquema na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Terceiro procedimento. Fonte: Adaptado de Ramos, 1993, p.39 

  
Um exemplo deste procedimento foi o desenvolvimento do tecido Fastskin da Speedo 

que precisava de um tecido para traje de banho para diminuir a fricção da água no corpo do 
atleta. O tecido tem a mesma aspereza da pele de um tubarão que imita os sulcos dérmicos, 
um tipo de escama capaz de oferecer eficiência hidrodinâmica no deslocamento e aumentar 
a velocidade do tubarão.  

Outro exemplo deste procedimento foi do Centro de Pesquisa EADS perto de Munique 
que buscavam uma solução para silenciar as hélices do rotor de um helicóptero. A pesquisa 
foi feita nas corujas cuja estrutura das asas permite que seu voo seja inaudível para a 
maioria dos ouvidos. A solução foi deformar as hélices no canto posterior por meio de 
articulações de modo que os redemoinhos possam escapar de maneira flexível e o barulho 
quase desaparece.  

 Nos três procedimentos, observa-se que a aplicação da técnica depende da pesquisa do 
sistema natural para poder aplicar as analogias nos produtos. A pesquisa biônica precisa de 
uma abertura do designer para outras disciplinas tais como: biologia, física, mecânica, 
ecologia entre outras. Ou seja, a relação inter e multidisciplinar deve ser fortalecida para 
que os dados levantados na pesquisa biônica sejam aplicados com sucesso no projeto de 
produto. 

Se a biônica se apresenta como uma técnica criativa que usa a analogia como meio para 
ao desenvolvimento de produtos análogos. A Biomimética surge como uma ciência mais 
completa, que não vê a natureza apenas como fonte criativa mas, como medida: a 
Biomimética usa um padrão ecológico para ajuizar a “correção” de nossas inovações. Após 
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3.8 bilhões de anos de evolução a natureza aprendeu: o que funciona, o que é apropriado e 
o que dura.  

A natureza é movida a energia solar; usa apenas a energia de que precisa; 
adapta a forma à função; recicla tudo; recompensa a cooperação; confia 
na diversidade; exige especialização geograficamente localizada; inibe 
excessos; “explora o poder dos próprios limites”1 (BENYUS, 1997) 

A natureza como mentora: a Biomimética é uma nova forma de ver e valorizar a 
natureza. Se baseia não no que podemos extrair da natureza, mas no que podemos aprender 
com ela. As soluções encontradas na natureza são eficazes. A estrutura natural do reino 
animal, vegetal ou mineral é regulada na sua evolução por precisas leis da física para se 
adequar ao meio ambiente.  

A natureza sempre utiliza a menor quantidade de matéria e energia para obter o máximo 
desempenho. O entendimento de como a natureza faz isto, fornece base para o 
desenvolvimento de produtos que aproveitem melhor as características dos materiais, 
processos e descarte. 

As frutas como produto e embalagem apresentam “absoluta coerência entre forma, 
função, consumo e descarte”. Cada receptáculo é embrulhado individualmente por meio de 
películas, todas elas protegidas por uma casca forte e biodegradável. 

O floco de neve que pode apresentar uma configuração variável determinada por forças 
como a temperatura, umidade, velocidade do vento formando uma grande variedade de 
configurações com a mesma matéria-prima.  

Na natureza o reaproveitamento dos materiais torna-se simples, a técnica orgânica 
constitui de um ou dois materiais. Um para dar estrutura (p. ex. osso) e outro universal de 
forma e função (p. ex. tecido). Facilitando a biodegradação. 

O trânsito pode-se inspirar em como multidões de insetos, peixes e pássaros mostram 
com perfeição invejável sua regulagem automática de distância para evitar colisões. Por 
tanto, existe um motivo evidente para se procurar entender as formas e estruturas 
empregadas na natureza  

Abelhas, tartarugas, e pássaros locomovem-se sem mapas, ao passo que baleias e 
pinguins mergulham no fundo das águas sem equipamento de mergulho. Na cerejeira 
milhes de flores se transformam em frutos, para pássaros, humanos, e outros animais, para 
que o caroço possa no solo germinar e crescer. Seus materiais se decompõem e alimentam 
micro-organismos, insetos. Alimenta todo o que tem ao redor.  

A natureza produz dentes, conchas, pinças, cascas de ovo, brocas de vespa, tubos e 
válvulas do corpo humano tudo reciclável e biodegradável e utilizam luz do sol, o mínimo 
de matéria-prima, compostos simples e energia a uma temperatura de no máximo 38ºC. 

Ao contrário, para fabricar uma simples torneira o ser humano precisa fundir aço a uma 
temperatura de 1000ºC, e liberar gases tóxicos. 

                                                 
1 A natureza leva seus limites a sério, produzir alimentos de acordo com a capacidade 
produtiva da terra, manter um equilíbrio energético  
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Quantos aspectos técnicos podem ser usados de sistemas vivos como modelo, com a 
colaboração de biólogos? A natureza é a maior instituição de patentes do mundo. Cabe 
que nos cursos de design sejam inseridos conhecimentos em disciplinas como a biologia 
para poder criar produtos inovadores e principalmente “amigáveis ao meio ambiente”.  

A Biomimética é uma visão interdisciplinar para ver a natureza e modificar a forma 
atual de produção. Para esta ciência o ser humano removeu a vestimenta natural da terra e 
impus um padrão de concepção. A natureza cria uma série de “produtos” perfeitos, o que 
faz suas criações muito discretas, independentes da moda e principalmente inteligentes.  

Bluchel (2009) menciona que o modelo da natureza não significa, necessariamente, que 
ela saiba fazer algo que os engenheiros não saibam. Mas, via de regra, a natureza sabe 
fazer melhor.  

Os termos Biônica e Biomimética vêm sendo entendidos como sinônimos mas são 
ciências complementares em quanto a biônica relaciona a biologia e a técnica a 
biomimética relaciona mais disciplinas de forma a ter uma visão mais ampla das 
potencialidades da natureza e sua aplicação no desenvolvimento de produtos ou sistemas. 

Um exemplo de biônica é o desenvolvimento do protótipo do veículo da Daimler 
Chysler que se inspirou numa espécie de peixe ágil e de linhas fluidas, que vive nas 
profundezas submarinas, para projetar o Mercedes-Benz Bionic. O projeto envolveu uma 
equipe de engenheiros, designers, cientistas e biólogos.  

Basicamente o desenvolvimento do veículo foi uma analogia superficial de formas. Já a 
biomimética não se resume a uma analogia de formas mas a uma aplicação mais consciente 
do potencial da natureza visando o bem-estar do ser humano e o meio ambiente. Um 
exemplo é a bandagem quitosana que usa um componente da casca do camarão cujas 
moléculas tem uma carga positiva, podendo interagir com as células vermelhas do sangue, 
de carga negativa, formando um coágulo. Segundo (CHALLONER, 2010) a quitosana 
permite que o ferimento coagule depressa, facilitando o transporte de pacientes.  

3. Pesquisa de Biônica e Biomimética 

Devido ao mencionado anteriormente, a biônica e biomimetica são ciências que pela sua 
importância deveriam ser incentivadas em cursos de design. Uma forma de inseri-las pode 
ser por meio do conhecimento (aula) e da prática (atividade) em disciplinas de inovação, 
sustentabilidade ou criatividade. A atividade de biônica e biomimética aqui relatada foi 
realizada no primeiro semestre de 2016, na disciplina de design e inovação no curso de 
design da Universidade Federal de Santa Catarina.  

Primeiramente foi dada uma aula expositiva dialogada sobre biônica e biomimética, 
foram disponibilizados vídeos Nature Tech da BBC e posteriormente foi solicitado aos 
alunos:  

1. Escolher 2 sistemas da natureza; 

2. Pesquisar o sistema natural;  

3. Pesquisar o que já foi feito aplicando o sistema natural; 

4. Propor ideias de aplicação em futuros produtos ou serviços; 

Os alunos podiam utilizar alguns dos 22 exemplos de sistemas da natureza de Werner 
Nachtigall que estão listados no capítulo 15 do livro: biônica, do autor Kurt Bluchel. Este 
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material foi disponibilizado no ambiente moodle da disciplina. Cabe salientar que os 
alunos podiam escolher os mesmos sistemas naturais. As figuras 4 até 7 mostram as 
pesquisas dos alunos. 

Figura 4: Pesquisa do cachorro. Fonte: Roncatto, 2016 

Figura 5: Pesquisa nervos. Fonte: Roncatto, 2016 

Como se trata de uma atividade da disciplina para introduzir a biônica e biomimética a 
pesquisa é preliminar e serve basicamente de uma base de dados para uma pesquisa mais 
aprofundada sobre o sistema natural.  
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Figura 6: Plantas e musica. Fonte: Medeiros, 2016 

Figura 7: Radiolários. Fonte: Martins, 2016 

As pesquisas apresentadas mostram a infinidade de dados que podem ser pesquisados 
com maior profundidade, e a quantidade de insights para o desenvolvimento de uma série 
de materiais, produtos ou sistemas inovadores que surgem do entendimento de uma 
característica, função ou forma de um sistema natural. Com isto, se supõe que poderia ser 
atingido um padrão tecnológico completamente novo e sustentável.    

Conclusão 

A natureza é uma fonte inesgotável de exemplos de soluções eficientes que podem 
servir de modelos na resolução de problemas humanos. Ela pode contribuir na concepção 
de produtos inovadores e sustentáveis. Para isto, designers necessitam de apoio 
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interdisciplinar da biologia técnica, biônica, biomimética, para poder entender e aplicar os 
conhecimentos dos sistemas naturais. 

Este trabalho teve como objetivo apresentar os conceitos de biônica e biomimética e 
mostrar uma atividade de pesquisa de sala de aula como uma forma de organizar 
informações sobre biônica para incentivar alunos a perceber que temos na natureza uma 
transformação de energia e matéria de dimensões gigantescas, um sistema tecnológico que 
trabalha com um fator de rendimento eficiente e que se mantem por quatro bilhões de anos. 
Assim como permitir que novas informações e exemplos sejam acrescentados resultando 
em um grande acervo de consulta. 

É importante que frente aos mais diversos problemas ambientais os futuros profissionais 
que desenvolvem produtos utilizem a biônica de forma consciente em seus trabalhos. 
Evitar que uma simples analogia formal de um sistema natural seja denominada de 
aplicação biônica. Espera-se que este trabalho sirva de incentivo para que professores 
insiram conhecimentos de biônica e biomimética nas suas disciplinas. 
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Resumo 
A depredação dos recursos naturais tem contribuído para o aumento da problemática ambiental. 
Nesse contexto, os materiais compósitos podem contribuir com a redução do uso descontrolado de 
recursos, pois podem durar longo período de tempo de uso, devido sua grande resistência a 
intempéries. Atualmente, fibras naturais têm sido utilizadas para reforçar compósitos. Assim, esse 
trabalho objetiva analisar a viabilidade de uso de fibras de juta como reforço em carenagens de 
veiculo de competição. As carenagens foram confeccionadas em processo de Hand Lay-up em 
molde aberto. Os resultados apontam para a viabilidade de uso, pois todo o processo reduziu o 
tempo de confecção das peças, aumento da rigidez das carenagens e, seu processo de montagem e 
desmontagem no veiculo. Ainda, a confecção das carenagens não implicou em qualquer irritação 
de pele dos operadores, apontando que além da viabilidade mecânica de uso, as fibras de juta 
colaboraram com a salubridade do processo. 

 

Palavras-chave: Fibra de Juta; Fibra natural;Fórmula SAE; Design Sustentável 

 

Abstract 

The depletion of natural resources has contributed to the increase of environmental problems. In 
this context, composite materials can contribute to the reduction of the uncontrolled use of 
resources, since they can be used for long time, due to their great environmental resistance. 
Currently, natural fibershave been used to strengthen composites. Thus, this work aims to analyze 
the feasibility of using jute fibers as reinforcement in coverings of competition vehicle. The 
coverings were produced by Hand Lay process, in open mold. Results point out to the feasibility of 
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use, as the process reduced the time of the whole production, increased the rigidity of the parts and 
their assembly and disassembly in the vehicle. Moreover, the production of the covering did not 
imply any skin irritation of the operators, indicating that in addition to the mechanical feasibility, 
the jute fibers collaborated with the wholesomeness of the process. 

 

Keywords: Jutefiber; Natural fiber; Formula SAE; Sustainable Design 

 

1. Introdução 
 

1.1 O problema ambiental e os materiais compósitos 
 

 A evolução tecnológica e social do homem é resultado da sua capacidade de extrair 
recursos naturais e os manipulá-los ao seu favor. Com tudo, foi na revolução industrial que 
houve a intensificação do ritmo de produção, demanda de produtos e conseqüentemente 
acarretou no aumento de consumo de matéria prima, principalmente nos períodos de 
guerra, quando houve o consumo do capital natural priorizando o desenvolvimento, e sem 
preocupação ou pesquisa que buscasse entender os efeitos dessa industrialização acelerada. 
Com conseqüência do desenvolvimento das indústrias e do descarte desmedido de dejetos 
tornou-se visível os impactos da extração e da utilização dos materiais, poluição, 
desequilíbrio ambiental, extinção de fauna e flora e escassez de recursos naturais(SILVA, 
2011) 

 Com impactos cada vez piores, nos anos 60, movimentos ambientalistas que, ao 
lado da natural competitividade de mercado, seguem pressionando as empresas a adotarem 
novos padrões de produção que diminuam o consumo e o desperdício de recursos naturais. 
Entretanto, foi só por volta dos anos 70 que se notou a necessidade de um desenvolvimento 
sustentável, nomeado primeiramente como ecodesenvolvimento. Trazendo à tona a 
necessidade de mudanças no estilo de vida da população, com o objetivo de garantir a 
qualidade de vida do planeta e de seus habitantes (SILVA, 2011) 
 Assim fez-se necessário repensar o sistema produtivo que desse como resultado 
produtos ecologicamente corretos, portanto, produtos que busquem em seu ciclo de vida 
minimizar os seus impactos ambientais. Juntamente com uma mudança de hábitos, ritmo 
de consumo, e valores da sociedade moderna. Focando em satisfazer suas necessidades 
básicas ao invés de necessidades sociais motivadas por cobiça(SILVA, 2011) 

 Dessa forma, o engineering design (Alves, 2010) se mostra uma alternativa de nova 
ética projetual, que priorize projetos de produtos que contribuam para o bem estar social e 
não mais para o consumo despropositado e excessivo. A análise de aspectos sociais e 
ambientais são encargos da atividade que tem por fim projetos industriais, pois o seu 
processo produtivo é o principal exercício realizado pelo homem responsável pela 
alteração do ambiente. Portanto, são encargos do design além das questões de 
estética/forma dos objetos, também as potencialidades da prática de vida de uma 
comunidade, ou seja, nos seus hábitos e formas de relações com o ambiente em que vive. 
O que faz com que as preocupações do design não somente sobe a técnica e a econômica, 
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mas também, sobre as variáveis da sociedade, para que assim, possa ser condizente com 
uma possível ética de sociedade sustentável. 

Nesse contexto, uma das maneiras na qual o design pode contribuir com o 
desenvolvimento sustentável é na escolha e manuseio de materiais. Assim, os materiais 
compósitos, sejam compósitos reforçados com fibras sintéticas ou, principalmente, 
reforçados com fibras naturais, vem se destacando quando se objetiva redução da 
depredação dos recursos naturais. 

 

 

1.2 Materiais compósitos naturais e suas aplicações 
 

Materiais compósitos têm sido usados por seres humanos por alguns milênios. 
Atualmente, os compósitos de matrizes poliméricas mais comuns, capazes de transportar 
cargas significativas, utilizam como reforços carbono, aramida (poliamidas aromáticas) ou 
fibras de vidro. Podem ser encontradas contribuições significativas na literatura sobre seu 
comportamento mecânico em condições estáticas e dinâmicas, seu comportamento de 
envelhecimento e, mais recentemente, seu impacto ambiental (SHAH; LAKKAD, 1981). 

Os materiais compósitos normalmente distinguem-se de três formas diferentes(Figura 
01):compósitos de fibras, que consiste em fibras de um determinado material reforçando 
uma matriz de outro material (ex: fibras de carbono, kevlar, vidro, juta em matrizes 
poliméricas); compósitos de partículas, composto por partículas de grandes dimensões de 
um determinado tipo material dispersam numa matriz de um outro tipo de material (ex: 
concreto e asfalto); compósitos laminares, que é formado por laminas de diferentes 
materiais, incluindo compósitos dos dois tipos anteriores (ex: contra placados, laminados 
de fibras e resina, sandwich) (RENNY, 2004). Compósitos também são classificados pelo 
material de sua matriz, podendo ser constituída de metal, cerâmica, e polímero. São 
exemplos de indústrias que já utilizam compósitos em sua cadeia produtiva: 
aeronáutica/aeroespacial, a construção civil, marítima, desportos de alta competição a laser 
e a indústria automobilística.(FURTADO et al., 2014) 
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Figura 01 – Tipos de materiais compósitos (FURTADO et al., 2014) 

 
A indústria de automóvel em particular está constantemente à procura de produtos 

que são mais leves, mais ecológicos e ainda são adequados para a produção em massa a 
baixo custo. Empresas estão buscando materiais que combinam diferentes propriedades, 
como isolamento acústico e peso reduzido. Estima-se que, APROXIMADAMENTE, 75% 
do consumo de energia de um veículo está diretamente relacionado a fatores associados ao 
peso do veículo. Para melhorar a economia de combustível, os fabricantes concentraram-se 
em reduzir o peso do automóvel, principalmente através de métodos de fabricação que 
utilizam matérias-primas que oferecem a resistência do aço sem seu peso. Compostos 
reforçados por fibras vegetais como juta, linho, cânhamo ou hemp, tem se mostrado uma 
boa alternativa. Empresas como a BMW, dizem ser possível fabricar compósitos à base de 
fibra biodegradável que são até 40 por cento mais leves do que peças de plástico moldadas 
por injeção equivalentes(HOLBERY; HOUSTON, 2006) (SHAH.; LAKKAD, 
1981).Principal motivo para isso, as fibras naturais são baratas e têm uma melhor rigidez 
em relação ao peso de vidro, o que resulta em componentes mais leves. Segunda razão, 
materiais naturais, materiais ecológicos vêm de recursos renováveis, e opções de 
reciclabilidade os torna atraentes para a ecologia. As fibras de juta receberam muita 
atenção no campo dos compósitos reforçados com fibras vegetais devido ao seu baixo 
custo e à sua biodegradabilidade (SHERMAN, 1999)(HARISH et al., 2009).O uso de fibra 
de juta para compósitos tem muitas vantagens. A juta é renovável, versátil, não abrasiva, 
porosa, hidroscópica, viscoelástica, biodegradável, combustível, compostavel e reativa 
(SAPUAN, 2005). A fibra tem uma alta resistência à relação de peso, é baixo consumo de 
energia e tem boas propriedades de isolamento (CARVALHO, 2009)(SORENSEN; 
CHANG, 1991). Tal como nos compósitos de fibras sintéticas, as propriedades mecânicas 
do produto final dependem das propriedades individuais da matriz, da fibra e da natureza 
da interface entre elas (ROWELL, 1997) (GOWDA; NAIDU; CHHAYA, 1999).  
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(Figura 02) – Exemplos de aplicação de fibras naturais na indústria automóvel. Mercedes-Benz Classe 

‘A’ e Classe 'C'(FURTADO et al., 2014) 

 

Por outro lado, o interesse da indústria em utilizar materiais "mais verdes" (de fontes 
renováveis) vai além de reduzir a carga ambiental, mas é também uma forma de atrair para 
um mercado crescente e ambientalmente consciente. Nos últimos anos, devido à crescente 
preocupação ambiental consciência e preocupação social, muitas pessoas procuram 
produtos industriais, além da aparência e desempenho (Figura 02). Eles estão perguntando 
tudo sobre os ciclos de vida dos produtos, por exemplo, como eles são feitos e como eles 
são eliminados. Em um mundo com recursos naturais finitos e muitos impactos ambientais, 
a discussão sobre o esgotamento dos recursos naturais levou ao interesse em matérias-
primas renováveis. (FARUK, 2006) 

 

1.3  A fórmula SAE 
 

A SAE (Society of Automotive Engineers) organiza competições estudantis a fim de 
padronizar e qualificar as práticas de desenvolvimento e de produtos de engenharia. As 
competições envolvem a produção de veículos com finalidades distintas, e ocorrem de 
nível regional a internacional. Entre tais competições, podemos citar: SAE Clean 
Snowmobile Challenge®, veículos para neve, SAE Supermileage Competition®, Baja 
SAE ® Series e Fórmula SAE® Series, este último também inclui uma categoria para 
híbridos, e na área aeronáutica, com o SAE Aero Design® Series. Dessas categorias 
somente as três últimas foram trazidas ao Brasil. Dentro da categoria do estudo de caso 
desse trabalho (Formula SAE® Series), a equipe se divide para projetar um veiculo para 
atender as questões estruturais, mecânicas, elétrica, eletrônica e aerodinâmica. Dentre as 
funções do design está o projeto e execução da carenagem que atenda os requisitos 
estéticos, e mantenham características de desempenho como resistência e baixo peso e 
custo (SILVA, 2015). 

Em 2010 é composta a equipe Fórmula UFSC, formada por estudantes de Engenharia 
da Universidade Federal de Santa Catarina, a equipe participou de 6 competições desde sua 
formação, correndo em todos os anos de 2010 à 2016,A competição se consolida a cada 
ano, contando, em 2016, com 40 equipes com veículos movidos a combustão e 10 equipes 
com veículos elétricos.Os veículos são submetidos em provas estáticas e provas dinâmicas. 
As provas estáticas avaliam adequação do veiculo ao regulamento proposto pela SAE e 
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pontua as escolhas dos projetos que compõem o veiculo. As provas dinâmicas avaliam o 
desempenho do carro em pista. 

As carenagens dos protótipos têm efeitos técnicos e estéticos cruciais para a equipe. A 
carenagem deve amenizar o arrasto aerodinâmico, e garantir que o escoamento de ar flua 
nas áreas onde há a necessidade de fluxo, como asas e radiadores. Assim, é a carenagem, 
também, a responsável pela principal ferramenta de pregnância da equipe, ela tem o papel 
de ligar o projeto do carro a equipe por meio da distinção entre os demais veículos da 
competição. Finalmente, é a principal forma de divulgação dos patrocinadores, que são os 
responsáveis pelo financiamento da equipe.De 2010 a 2015 a equipe UFSC desenvolveu 
veículos com carenagens confeccionadas em materiais compósitos reforçados com fibras 
de vidro via processo Hand Lay-up (Figura 03). 

 
 

(Figura 03)–Representação esquemática da moldagem por Hand Lay-up, ou manual(FURTADO 
et al., 2014) 

 
O vidro demonstrou-se uma boa escolha devida sua relativa leveza, ampla 

disponibilidade e a seu baixo custo, em comparação com outros materiais tradicionalmente 
utilizados, como fibra de carbono. Contudo, como visto anteriormente, os compósitos 
reforçados com fibras sintéticas possuem impactos ambientais significativos, 
principalmente na fase de uso, quando comparado com compósitos reforçados com fibras 
naturais. 

Desse modo, em 2016, a equipe Fórmula UFSC desenvolveu seu primeiro veículo com 
carenagens em compósitos naturais, reforçados com fibras de juta, devido vantagens como: 
menor custo, maior leveza, resistência mecânica semelhante à fibra de vidro e, 
principalmente, menor insalubridade de manuseio. (SILVA, 2010) (FURTADO et al., 
2014) 

 

2. Objetivos 
 

O objetivo desse trabalho é a analise da confecção de carenagens, do veículo de corrida 
Fórmula UFSC, em compósitos reforçados com fibras de juta biaxiais em processo Hand 
Lay-up, a fim de compreender a viabilidade funcional das mesmas no veículo estudo de 
caso, em substituição aos compósitos reforçados com fibras de vidro. Ainda, objetiva 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

compreender a viabilidade de produção das carenagens, em fibra de juta, em processo de 
molde aberto (Hand Lay-up). 

 

3. Metodologia 
 

Neste trabalho foram utilizadas fibras de juta,tecidas em mantas biaxiais, para reforçar 
as peças em compósitos. A juta foi obtida com a empresa Tapetes São Carlos, localizada 
na cidade de São Carlos/SP. A resina epóxi (matriz) foi obtida, foi obtida com as empresas 
Redelease, localizada na cidade de Barueri/SP e pela Confibras localizada na cidade de São 
José/SC. O catalisador (PMEK) foi obtido com as empresas Redelease, localizada na 
cidade de Barueri/SP e pela Confibras localizada na cidade de São José/SC 

As carenagens foram confeccionadas separadamente, em um total de 8 partes, por meio 
do processo Hand Lay-up, muito utilizado na fabricação de compósitos reforçados com 
fibras de vidro para diversos setores industriais.As carenagens foram preparadas com 3 
camadas de fibras, alinhadas de maneira aleatórias nos respectivos moldes para posterior 
aplicação da resina epóxi, por meio de pincéis e rolos de aplicação. 

Os moldes foram confeccionados de EPS (poliestireno expandido), por meio de 
usinagem em centro de usinagem tipo Router. Posteriormente, foi aplicado gesso em suas 
respectivas superfícies e alisadas via lixamento. Finalmente, as peças foram retiradas dos 
moldes, pintadas, polidas e adicionadas de dispositivos de fixação, assim, foram fixadas ao 
chassi do veículo. 

 

4. Resultados e discussões 
 

4.1 Construção dos moldes 
 
O projeto contem 8 carenagens, portanto, possui 8 moldes de EPS (12kg/m³) usinados 

em um torno CNC (Figura 5a), o acabamento dos moldes foram feitos com massa 
composta da mistura de massa PVA e gesso de secagem rápida na proporção 2:1, 
respectivamente(Figura 5b e 5c). Nos anos anteriores à 2016, confeccionou-se 
manualmente, o modelo físico (positivo) das peças e então desses modelos foram extraídos 
seus moldes (negativos), também em processo manual. Tais processos manuais implicam 
em grande desperdício de matéria-prima, maior custo, grande tempo de execução, além de 
demandar grandes habilidades do profissional envolvido. Contudo, na versão 2016 foi 
aplicado um desenvolvimento direto, onde as carenagens foram modeladas em modelo 
matemático (digital) e destes modelos digitais foram extraídos os modelos dos moldes, 
também digitais. Dessa forma, foi possível desenvolver os moldes finais em usinagem 
mecânica. Tal planejamento e tomada de decisão permitiu a redução do tempo de 
confecção dos moldes em, aproximadamente 50%, comparado ao tempo de confecção dos 
moldes do ano de 2015 e, aumento significativo da qualidade dos mesmos, também 
comparado aos moldes das carenagens dos veículos anteriores (Figura 5d). 
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a)  b)  

c) d)  
(Figura 5) –(a) Usinagem de moldes em CNC; (b) Moldes de isopor usinados em CNC; (c) 

Moldes de EPS usinados em CNC com acabamento em massa PVA e gesso; (d) Molde da carenagem 
da temporada de 2015 (elaborado pelos autores) 

 

4.2Confecção e fixação das carenagens 
 

A confecção das carenagens foi realizada por processo de laminação manual em molde 
aberto (Hand Lay-up). As peças foram laminadas com 3camadas de reforço de tecido de 
fibra de juta biaxial e resina EPOXI. Os moldes foram, previamente, preparados com 10 
camadas de cera de carnaúba e uma camada fina de álcool polivinílico (PVA) (Figura 6). 

 

 
(Figura 6) –Carenagem de juta laminada em molde(elaborado pelos autores) 

Em veículos anteriores as carenagens foram confeccionadas com 2 camadas de reforço 
de fibra de vidro, mas o resultado não se mostrou satisfatório, devido a grande flexibilidade 
e muito suscetíveis à torção, apontando baixa resistência à flexão.Dessa maneira, nesse 
trabalho, decidiu-se por confeccionar as carenagens com 3 camadas de reforço de juta, 
resultando em peças, significativamente, mais estruturadas e rígidas, menos flexíveis, 
permitindo assim, fixações mais precisas no chassi do veiculo e, portanto, provendo maior 
rapidez de montagem e desmontagem das mesmas. Tal agilidade de fixação colabora com 
o desempenho da equipe na corrida na prova de campo (prática) do veículo (Figura 7). 

O processo de laminação, apesar da hipótese das fibras vegetais poderem apresentar 
dificuldades em laminações manuais, se mostrou similar ao processo de laminação com 
fibras de vidro, ou seja, não mostrou melhora ou piora de confecção das peças. Outro 
resultado importante se refere ao manuseio das fibras, a fibra de juta não provocam 
irritações na pele em qualquer fase de manuseio (corte, acabamento, furação etc), portanto, 
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causa menos desconforto e maior índice de produtividade de peças. As fibras de vidro, por 
outro lado, provocam irritações, causando grande desconforto e, em escala industrial, 
podem causar doenças nos operadores, causando queda de produtividade. Tais resultados 
podem ser considerados muito positivos, pois apontam a viabilidade da fibra de juta para 
confecção de peças, uma vez que não prejudica a fabricação e, diminui os danos a saúde 
dos operadores, colaborando também para a produtividade de produtos. 

 

 
(Figura 7) – Montagem das peças de juta no chassi do veículo (elaborado pelos autores) 

 
Referente à fixação das peças, em veículos anteriores as carenagens foram fixadas ao 

chassi por meio de abraçadeiras de plástico (tire up), o que dificulta a manutenção do 
veiculo, visto que a cada necessidade de retirada da carenagem, é necessário o corte das 
mesmas e a devida substituição por novas (Figura 8). Ainda, a pressão feita pelo aperto das 
abraçadeiras danificava a pintura e as peças, prejudicando o acabamento do veiculo. 

 

 
 

(Figura 8) – Fixação de carenagem de vibra de vidro no chassi do veiculo com abraçadeira de 
plástico (elaborado pelos autores) 

 
Assim, nesse trabalho, foi possível melhor planejamento de fixação das peças, uma vez 

que as peças em fibras de juta permitiram aplicação de insertos metálicos, como em peças 
em fibra de vidro. As carenagens foram fixadas ao chassi (carenagem/chassi) com 
parafusos M6 e, a montagem de carenagem/carenagem foi realizada por meio de fechos 
rápidos de pressão (Figura 9a e 9b). 
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a) b)  
(Figura 9) – (a) Chassi do veiculo com carenagens fixas ao chassi; (b) Fechos rápido de pressão 

fixando a parte superior da lateral direita do carro na parte inferior(elaborado pelos autores) 
 

Finalmente, na prova prática, ou seja, na competição entre veículos das equipes, o 
veículo deste trabalho recebeu aprovação das demais equipes e dos avaliadores (juízes), no 
que diz respeito ao acabamento das peças e quanto a relação peso/rigidez. Os fechos 
rápidos de montagem das carenagens, também apresentaram bom desempenho, mostrando 
a correta decisão da equipe no planejamento do projeto,apresentaram grande facilidade em 
remoção e montagem no veículo, sem necessidade de ferramentas.    

 
5. Conclusão 
 

Este trabalho apresentou os efeitos da substituição do uso de reforço de fibra de vidro 
por fibra de juta para aplicação em carenagens de um veículo de corrida estudo de caso, 
produzidas em processo Hand Lay-up. O projeto apontou a viabilidade da substituição dos 
reforços, mostrando que a fibra de juta apresentou boas características mecânicas para uso 
prático no veículo. Quanto ao foco principal do trabalho, a fibra de juta se mostrou viável 
de utilização na produção de peças em processo Hand Lay-up, uma vez que não apresentou 
melhora ou piora na laminação das carenagens. Ainda, comparada com carenagens 
confeccionadas em fibra de vidro em anos anteriores, o manuseio do reforço de fibra de 
juta não causou irritação dermatológica nos operadores, apontando assim suas vantagens 
de uso. Referente a produção de moldes, o trabalho apresentou a melhora na produção dos 
mesmos, otimizando tempo de produção final das peças. Finalmente, de maneira pontual 
podemos concluir: 

- A opção de fabricação de peças em fibra em moldes negativos se mostrou vantajosa visto 
que a redução de etapas na fabricação não interferiu significativamente na qualidade das 
peças otimizou custos e tempo de construção; 
- A fibra de juta se mostrou ter desempenho superior ao da fibra de vidro, visto que a 
substituição do material não alterou qualidade, e propriedades mecânicas das peças, e ainda 
otimiza o processo de fabricação e elimina o dano ao operador referente à irritação da pele, 
pois não causa tal irritação; 
- O novo projeto de fixação usada no ano de 2016 superou o do ano anterior visto que não 
apresentou os problemas do antigo. E se mostrou uma ótima solução visto que facilitou as 
eventuais manutenções e se mostrou eficiente e de simples aplicação e utilização. 

Visto de maneira pragmática a viabilidade da fibra de juta, o projeto segue para 
próximas etapas que tratarão de estudos mais detalhado do comportamento das peças de 
fibra de juta, seguida da analise do ciclo de vida e por fim a viabilidade de um veículo com 
estrutura e exterior constituídos de compósitos naturais. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o recorte de uma pesquisa de mestrado sobre a aplicação do ecodesign no 
desenvolvimento de novas embarcações. A partir dos desafios apresentados pelo setor náutico 
brasileiro e dos problemas ambientais decorrentes de seu processo produtivo, o objetivo foi 
elaborar um sistema de plataforma de produto para embarcações de 16 pés, fundamentado em 
conceitos do ecodesign. Para isso, a metodologia aplicada previu uma pesquisa bibliográfica, um 
diagnóstico de produto (a partir de pesquisa de mercado) e o desenvolvimento projetual. Como 
resultado, obteve-se um sistema de plataforma modular para embarcações de 16 pés, que 
possibilitou a criação de três modelos (pesca amadora, esportes náuticos, passeio e recreio), de 
diferentes aplicações e uso, considerando as necessidades do mercado náutico brasileiro.  

 

Palavras-chave: ecodesign no segmento náutico; sistema de plataforma modular; customização 

 

Abstract 

This paper presents a master's research clipping on the application of eco design for the 
development of new boats. Based on the challenges presented by the Brazilian nautical sector and 
environmental problems arising from its production process, the objective was to develop a 16-feet 
product platform system based on ecodesign concepts. For this, the applied methodology provided 
a bibliographical research, a product diagnosis (of market research) and the project development. 
As a result, a 16-feet modular platform system was obtained, which allowed the creation of three 
models (amateur fishing, nautical sports, recreational), in different applications and use, 
considering the needs of the Brazilian nautical market. 
 

Keywords: ecodesign at nautical segment; modular platform system; customization 
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1. Introdução 

 

O panorama ambiental atual, decorrente dos impactos causados ao longo de tantos anos, 
tem demandando cada vez mais da atividade de projetar um direcionamento focado nas 
questões ecológicas. Deste modo, exige do campo do design uma participação bastante 
distinta da praticada até o século passado. 

O design é uma atividade que procura transformar as necessidades humanas em 
produtos e/ou serviços, para melhoria de sua qualidade de vida. Assim, o grande desafio 
atual do designer é procurar aplicar conceitos ambientais no desenvolvimento destes 
produtos/ serviços, focando no menor impacto. Além da dimensão ambiental, observa-se 
que a dimensão econômica também deve ser considerada para atrair empresas e mercado. 

A aplicação de requisitos ecológicos no desenvolvimento de produtos industriais ainda 
não é eficaz, apesar da sensibilização de algumas empresas para com a problemática 
ambiental e das ações de outras para sua efetivação. Isso ocorre por muitas empresas não 
conseguirem identificar práticas ambientais já aplicadas ou por não visualizarem barreiras 
que impedem sua aplicação no desenvolvimento dos produtos e serviços desenvolvidos 
(SANTOS, 2011).  

Dentre os diferentes segmentos industriais do mercado brasileiro, observa-se que o setor 
náutico vem se desenvolvendo de forma consistente, mas que ainda apresenta poucas 
inovações em projeto e em design. Muito do que é fabricado nacionalmente ainda é uma 
reprodução do que é apresentado nos salões náuticos internacionais. Se for considerada a 
aplicação de requisitos ecológicos, muito menos. Porém, apesar de incipiente, observa-se 
que gradativamente as empresas deste setor estão investindo em pesquisa e 
desenvolvimento, com planejamento de investimentos e diferencial competitivo (Schmidt, 
2016, web).  

A linha de produção da indústria náutica não possui larga escala como a da indústria 
automotiva, porém já adota, por exemplo, as preocupações com qualidade, padronização 
do fluxo operacional e processo de produção, considerando o custo benefício na tomada de 
decisão, tanto para o empresário quanto para o cliente final.  Além disso, a demanda do 
mercado náutico brasileiro oscila ao longo do ano, por interferências econômicas, 
climáticas, concorrência direta e indireta. Isso obriga os estaleiros a competirem pelos 
mesmos consumidores, que estão dispostos em adquirir embarcações cada vez maiores, 
além da variação de segmentação dos tipos de embarcações para aplicação e uso, que 
exigem características específicas, de acordo com a necessidade do potencial de mercado.  

Como os produtos de entrada (embarcações de pequeno e médio porte) competem por 
preço devido ao grande número de empresas, a estratégia adotada por estaleiros está, 
muitas vezes, em abrir mão do design para focar na eficiência operacional e na redução de 
custo. Considerando algumas ações da indústria automotiva, observa-se um investimento 
na adaptação de plataformas para agilizar o processo produtivo, ampliar a linha de 
produtos das empresas e economizar recursos. Esta prática também tem sido adotada em 
outros segmentos industriais, dentre eles a indústria de eletrodomésticos e de mobiliário. 

A partir disso, este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado 
desenvolvida junto ao Mestrado Profissional em Design Univille. Considerando os dados 
acima apontados, a pergunta de pesquisa que orientou este projeto e definiu seu objetivo 
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geral foi: como incentivar novos consumidores para o mercado náutico e propor uma 
solução para a sazonalidade, com ênfase na eficiência operacional e ecodesign? Como 
objetivo geral foi proposta a elaboração de um sistema de plataforma de produto para 
embarcações de 16 pés, fundamentado em conceitos do ecodesign. A metodologia aplicada 
abordou inicialmente uma pesquisa bibliográfica e de mercado, a partir das quais foi 
gerado um diagnóstico que orientou o desenvolvimento projetual. Este foi baseado no 
Projeto Integrado de Produtos, sugerido por Back et al. (2008). Assim, inicialmente é 
apresentada parte da pesquisa bibliográfica elaborada, enfatizando-se o ecodesign e a 
modularidade, para posterior descrição da aplicação de metodologia projetual. 

Como principal resultado da pesquisa, obteve-se o desenvolvimento de uma plataforma 
modular com módulos e componentes para embarcações de esporte e recreio, 
possibilitando a criação de três modelos (pesca amadora, esportes náuticos, passeio e 
recreio) e dez versões, como também o planejamento do ciclo de vida a partir do sistema 
elaborado.  

 

2. Possibilidades do design para a indústria náutica 

 

O mercado náutico brasileiro apresenta-se competitivo, de modo que se verifica a 
necessidade de estratégias de diferenciação de produtos. Assim, o design se mostra como 
meio para garantir sobrevivência neste segmento no mercado. Nos estaleiros de maior 
porte, com marca consolidada no mercado, o design é visto como uma ferramenta 
importante de inovação e de diferencial competitivo, sendo considerado capaz de 
influenciar no futuro cultural e social das pessoas, de outros estaleiros e na comercialização 
do produto. Contudo, a evolução do processo de design entre as empresas de grande porte 
do segmento náutico caminha a passos curtos. O processo e a consolidação do método 
dependem diretamente da experiência dos estaleiros e do histórico de erros e acertos no 
desenvolvimento de novos produtos, pois as embarcações de fibra de vidro requerem 
grandes investimentos na confecção de moldes, o que acarreta na permanência de um 
modelo no mercado por até uma década, com pequenas alterações, estendendo ao máximo 
o ciclo de vida do produto (SCHMIDT, 2016, web). 

Conforme aponta a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus 
Implementos - ACOBAR (2012), o setor náutico brasileiro estabeleceu, a partir de 1990, 
uma padronização dos processos fabris, qualidade e reconhecimento internacional por 
meio da implementação de tecnologias e design diferenciado, comparando-se aos produtos 
da mesma categoria de origem europeia e norte americana, ganhando força e 
reconhecimento mundial, abrindo canais para exportação e competitividade para produtos 
importados. Schmidt (2016, web) destaca que, considerando o segmento de lanchas de 
esporte e recreio de 16 a 32 pés, o mercado náutico brasileiro vem aplicando 
gradativamente investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ainda que de modo 
incipiente, vem empregando processos projetuais do design, influenciado pela aquisição de 
profissionais com formação em desenho industrial e design de produto. Isso com vistas ao 
planejamento de investimentos e diferencial competitivo, de maneira a contribuir para a 
definição de estratégias, redução dos erros de execução e criação de famílias de produtos 
que consolidam as características das marcas no mercado. 
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Considerando as questões ambientais, verifica-se que atualmente o ecodesign é a 
abordagem referente à sustentabilidade que mais se enquadra ao segmento náutico, uma 
vez que procura inserir requisitos ambientais no desenvolvimento de produtos. Propõe 
reduzir os impactos gerados durante a fabricação, uso e descarte de um produto, por meio 
da correta aplicação e seleção de materiais ou processos de fabricação, facilitando de 
alguma maneira sua desmontagem, reuso e/ou reciclagem e considerando todo seu ciclo de 
vida (SANTOS, 2011). Como proposta de solução projetual, optou-se pelo 
desenvolvimento de uma plataforma de produto. Estes dois tópicos são melhor discorridos 
a seguir. 

 

2.1 Ecodesign 

 

O processo de fabricação definido para um produto, seu material e ciclo de vida 
influenciam diretamente nos danos causados ao meio ambiente. Assim, a cultura do 
produto ecologicamente correto traz benefícios de comunicação do produto no mercado e 
contribui para minimização do impacto ambiental provocado pela industrialização. 
(TEIXEIRA, 2005). Conforme destacado por Kazazian (2205), a primeira definição de 
ecodesign teria sido dada por Victor Papanek na década de 1970: uma abordagem que tem 
por consequência tornar a economia mais leve a partir da redução dos impactos de um 
produto, ao mesmo tempo em que mantém sua qualidade de uso.  

Segundo Borchardt et al. (2008), a introdução do ecodesign na indústria teria ocorrido 
na década de 1990 quando, nos EUA, a indústria eletrônica buscou minimizar os impactos 
ambientais decorrentes de sua atividade. Os autores destacam que foi movida uma força-
tarefa pela Associação Americana de Eletrônica (American Electronics Association) para 
elaborar uma base conceitual que beneficiou primeiramente os membros da associação a 
partir do desenvolvimento de projetos com preocupação ambiental. Teria sido a partir deste 
movimento que o nível de interesse pelo assunto se expandiu e que os termos ecodesign e 
Design for Environment (DfE) passaram a ser mencionados em programas de gestão 
ambiental (BORCHARDT et al., 2008). 

No campo do design, o ecodesign “é um modelo ‘projetual’ ou de projeto (design), 
orientado por critérios ecológicos” (MANZINI; VEZZOLI, 2005, pg.17). Por meio do 
ecodesign é possível repensar os produtos, considerando requisitos ecológicos: adoção de 
melhorias técnicas disponíveis e produção limpa (economia de energia e matérias-primas, 
preservação da biodiversidade, minimização de resíduos, utilização de tecnologias limpas, 
uso de combustíveis renováveis, etc.). Assim, o ecodesign pode ser um fator diferencial do 
produto, como também um atributo de qualidade deste produto. Mas para isso, é preciso 
uma integração de disciplinas conexas e interdependentes, que determinem a ecoeficiência 
dos produtos desenvolvidos (GIMENO, 2000).   

Para aplicação do ecodesign, quando do desenvolvimento de um produto, devem ser 
considerados alguns princípios, aplicados nas etapas do ciclo de vida de um produto (pré-
produção, produção, distribuição, uso, descarte), de modo a prever e prevenir o potencial 
de agressividade ao meio ambiente. Estes princípios estão destacados no quadro 1, a 
seguir:  
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Etapas do ciclo de 
vida do produto 

Princípio Caracterização 

Pré-produção Otimização na 
definição de 
materiais 

Escolha e utilização de materiais de baixo impacto ambiental; 
minimização do emprego de recursos materiais não renováveis; 
uso de materiais menos poluentes, não tóxicos, de produção 
sustentável ou reciclados ou que requerem menor emprego de 
energia na fabricação; produtos biodegradáveis ou recicláveis e 
com baixa utilização de materiais compósitos. 

Produção Produção limpa Máxima economia no uso de água, ar, espaço, energia ou outros 
recursos não renováveis. Evitar desperdício de materiais e 
recursos. 

Distribuição Distribuição 
eficiente 

Minimização de embalagens; utilização de meios eficientes de 
transporte; redução no volume e peso de armazenagem. 

Uso Utilização/ 
processo limpo 

Produtos que durem mais tempo e funcionem melhor, a fim de 
gerar menos lixo; trabalhar a modularidade, permitindo ao 
usuário criar novos produtos à sua conveniência; produtos que 
poluam menos em seu uso (preferência por funcionamento por 
meio de energias renováveis); durabilidade dos produtos ao 
invés de serem descartáveis. 

Descarte Otimização do fim 
de vida 

Propiciar a reutilização dos produtos, promovendo a estes um 
novo uso após o descarte; criar objetos cujas peças possam ser 
trocadas em caso de defeito, pois assim não é todo o produto que 
é substituído, gerando menos lixo; projetar o objeto para 
sobreviver a seu ciclo de vida; criar ciclos fechados sustentáveis; 
facilitar a desmontagem e reciclagem de peças; estimular a 
remanufatura.  

Quadro 1: Princípios do ecodesign. Fonte: elaborado pelos autores, com base em Brezet e Hemel, 1997; 
Kindlein Jr. et. al. 2004; Manzini e Vezzoli, 2005. 

 

Dentro do segmento náutico, o desafio está em inserir a visão sistêmica da cadeia 
produtiva e do ciclo de vida de uma embarcação no modelo cultural de desenvolvimento de 
produtos. Apesar de ser um material tóxico e compósito, a matéria-prima principal da 
indústria náutica, o Polímero Reforçado com Fibra de Vidro – PRFV, possui uma 
durabilidade prolongada frente a materiais convencionais da prática industrial, como 
alguns plásticos e alguns metais, sendo, ainda, passível de manutenção. Porém, ocorre 
grande desperdício deste material em todo o ciclo produtivo e, se descartado de forma 
indevida, é poluente e de grande impacto ambiental.  

Cada vez mais os estaleiros brasileiros estão se adaptando ao processo fabril da 
indústria automotiva, saindo da produção e processo artesanal, migrando para uma 
produção seriada, com processos padronizados e segmentados. Com uma produção seriada 
aliada à modularidade, verifica-se a possibilidade de fabricação de módulos (plataformas 
de produto) numa escala maior que a atual, que compõe diferentes conjuntos em linha de 
produção, auxiliando na padronização de processos, ampliando a eficiência operacional e 
propiciando a configuração de diferentes produtos para o mercado. Por meio da 
modularidade, é possível criar soluções eficientes de produtividade, diferenciação e 
personalização de produtos, mantendo peças padrão como base de encaixe, conforme 
apresentado a seguir.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclagem
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2.2 Modularidade e plataforma de produto 

 

De acordo com Back et al. (2008), a diversidade de requisitos dos consumidores resulta 
numa grande variedade de produtos e em uma produção normalmente complexa e difícil de 
ser planejada e controlada. É comum as empresas disponibilizarem para o mercado 
produtos projetados para atender a essas diferentes necessidades, mas para atender a essa 
demanda de modo inteligente e econômico, um dos princípios utilizados é a padronização 
(também considerada pelo ecodesign), que possibilita configurar diferentes produtos a 
partir de componentes comuns. Outro princípio, conectado a este, é a modularidade, que 
propõe o agrupamento de um produto em módulos para fins produtivos.  

O termo modularidade é adotado para descrever o uso de unidades comuns 
(independentes e intercambiáveis), com a finalidade de criar uma variedade de produtos, 
que atendam a uma variedade de funções (BACK et al., 2008). A diferença básica entre o 
projeto de um produto modular e de um integrado consiste em que o projeto integrado é 
concebido a partir de subsistemas que são projetados de forma dependente, cujas funções 
são compartilhadas por um ou mais desses blocos. Já o projeto modular é concebido a 
partir de subsistemas que são projetados independentemente, mas que funcionam 
integralmente, sendo que cada módulo pode exercer uma ou mais funções (FERREIRA et 
al., 2010). 

Dentre os principais benefícios da modularidade, Back et al. (2008) destacam: maior 
variedade de produtos; possibilidade de projeta-los e produzi-los em paralelo, reduzindo o 
tempo de desenvolvimento; economia de escala e maior precisão na produção de módulos 
comuns; uso de processos de fabricação mais precisos e de lote econômico maior; rapidez 
no atendimento de usuários com necessidades mais diversificadas; facilidade de 
atualização tecnológica do produto por meio da troca de módulos obsoletos; facilidade de 
diagnóstico de falha, reposição e reparo de módulos; maior possibilidade de adaptações a 
diferentes mercados. Assim, tanto padronização como modularidade são importantes 
ferramentas para o desenvolvimento de famílias de produtos, uma vez que possibilitam 
variáveis a partir de um mesmo módulo, denominado de plataforma (JOSE; 
TOLLENAERE, 2005 apud RAMOS et al., 2014). 

Por plataforma pode ser definido o conjunto de componentes fisicamente conectados em 
submontagem, que pode ser usado para o desenvolvimento de diferentes produtos 
(RAMOS et al., 2014). A partir da combinação destas plataformas com outros módulos 
e/ou componentes, é possível viabilizar diversas possibilidades de produtos e suas famílias, 
para atender a diferentes necessidades dos consumidores. Com isso, permite redução de 
produção, desenvolvimento e custos pelo compartilhamento de componentes, oferece 
maior flexibilidade entre plantas e aumenta a flexibilidade estratégica (JIAO et al., 2007; 
KUBOTA et al., 2013; RAMOS et al., 2014). 
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3. Sistema de plataforma modular para embarcações de 16 pés 

 

Para o desenvolvimento desta proposta, a metodologia partiu de um diagnóstico 
elaborado por uma pesquisa bibliográfica e de mercado, que subsidiaram o 
desenvolvimento projetual, adaptado do Projeto Integrado de Produtos sugerido por Back 
et al. (2008), e que considerou alguns princípios do ecodesign, conforme quadro 2: 

 

 Quadro 2: Metodologia de desenvolvimento do projeto. Fonte: Schmidt, 2016. 
 

A partir da adaptação foram definidas quatro fases, divididas em Imersão, 
Conceituação, Concepção e Detalhamento. A Imersão consistiu na fase de análises, 
pesquisas e entendimento do produto a ser desenvolvido. Inicialmente foi conduzida uma 
revisão bibliográfica para contextualização e caracterização do problema. Posteriormente, 
a pesquisa de mercado forneceu informações para elaboração de um diagnóstico do 
produto, pelo qual foi possível identificar, mapear e compreender os problemas e as 
oportunidades a serem previstos e desenvolvidos, para então converte-los em requisitos de 
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projeto. Foi realizada a análise de produto, considerando-se as três categorias de lanchas 
definidas para o projeto (esportes náuticos, pesca amadora, esporte e recreio), para busca 
do entendimento dos materiais e processos de fabricação utilizados atualmente, critérios de 
engenharia, características e categorias de lanchas, tecnologia e inovação no setor, forças e 
fraquezas, acessórios e opcionais, motorização, legislações e normativas brasileiras, 
resultando com a definição do escopo de projeto. A análise geral deste estudo deu bagagem 
para o desenvolvimento do projeto executivo em busca de uma solução ideal ao tema 
proposto nesta pesquisa.  

A Conceituação foi a fase de criação das propostas de design externo da embarcação e 
sistema modular. Foi inicialmente desenvolvido um painel de referência de produtos que 
auxiliou no entendimento das características e design de cada categoria. Em seguida foi 
trabalhada a geração de alternativas da vista lateral, que teve por objetivo definir as linhas 
do casco, convés e união, buscando um design harmonioso, que transitasse facilmente nas 
três categorias de produtos. As propostas de layout geradas são a tradução dos requisitos de 
projeto, que posteriormente foram divididos em duas etapas: o layout do módulo fixo e do 
módulo móvel. Com isso, o conceito modular foi definido para a garantia da segurança e 
como solução para a manufatura, a fim de evitar qualquer modo de falha com o cliente 
final. Os módulos configuram a embarcação para as três categorias: esportes náuticos, 
pesca amadora e para lazer. O sistema de plataforma modular foi planejado para ser uma 
única peça com encaixes dentro do convés para a garantia da segurança dos tripulantes. 
Tomou-se esta decisão projetual, pois módulos removíveis pelos usuários podem gerar 
riscos para a embarcação em requisitos estruturais e funcionais, pois requer profissionais 
qualificados para instalação de componentes, como painel com cabos de direção, sistemas 
elétricos e acessórios. Portanto, optou-se por uma proposta única de módulo e encaixe com 
sistema simples de abas de fixação e convites de encaixe, simulando um sistema de pote 
com tampa. O objetivo é garantir a estanqueidade no interior da embarcação e eliminar 
potenciais riscos de falhas de produto e segurança do usuário. Este módulo será uma tampa 
no convés (conforme figura 1) e as três configurações de produto devem ser moldadas na 
geometria da tampa. Para a garantia da qualidade e eficiência do produto, a montagem do 
módulo deverá ser feita durante a manufatura, chegando ao consumidor final o modelo de 
acordo com a categoria solicitada no ato da compra.   

A Concepção é a fase de execução do projeto em que se trabalhou a construção, 
dimensional e engenharia do produto. Foi feito em duas etapas, o pré-projeto, em que se 
elaborou o desenho 2D em escala real, e posteriormente o projeto em 3D, prevendo os 
encaixes e soluções de engenharia.  

No Detalhamento foi desenvolvido o sistema de montagem, modelos de embarcações e 
seus complementos, elaborados desenhos de ambientação, apresentação da linha de 
produtos, planejamento do ciclo de vida de produtos, dimensional dos módulos e 
embarcações. 
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Figura 1: Detalhe do encaixe do módulo no convés. Fonte: Schmidt, 2016. 

 

Como já destacado, o projeto prevê três configurações de lanchas de 16 pés: esportes 
náuticos, lazer e pesca. Os módulos devem respeitar o layout previsto anteriormente no 
desenvolvimento conceitual, somados com a restrição da aba de encaixe de módulo e 
convés. A figura 2 demonstra os módulos e plataforma desenvolvidos: 

 

 
Figura 2: Módulos e plataforma. Fonte: Schmidt, 2016. 

 

Foram também desenvolvidos os itens de série, acessórios e opcionais para cada modelo 
de lancha. Foram criados cinco itens que se configuram em itens de série, acessórios e 
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opcionais, dependendo da versão da embarcação. A partir deles foi possível definir dez 
tipos diferentes de configuração de embarcação, conforme destacado na figura 3: 

 

 
Figura 3: Linha de produtos das versões de lanchas. Fonte: Schmidt, 2016. 

 

Além de possibilitar uma ampla família de produtos, para diferentes usuários e 
necessidades, a configuração do sistema de plataforma e módulos permitiu um aumento do 
ciclo de vida do produto, de modo que pode retornar para a cadeia produtiva e ser 
reconfigurado ou atualizado com novas versões. 

 

4. Considerações finais 

 

Atualmente, o processo produtivo da indústria náutica brasileira incide no desperdício 
generalizado em toda a cadeia produtiva, principalmente devido ao seu caráter de 
fabricação artesanal. Além disso, este segmento necessita de produtos específicos para 
cada nicho de mercado e conforme categorias de embarcações. A energia e gastos 
demasiados para atender ao público requer grandes investimentos dos estaleiros, 
inviabilizando constantes financiamentos em inovação e tecnologia, criando uma inércia 
entre o desenvolvimento de um produto para o outro, chegando a levar uma década para 
um próximo desenvolvimento ser lançado ao mercado. 

Como alternativa para essa problemática, verificou-se que a modularização do produto a 
partir de um sistema de plataforma de produto permite o aumento do controle do processo 
e ganho de eficiência operacional em todo o ciclo de manufatura e vida do produto.  A 
modularização também contribui para as questões ambientais, com a melhoria do processo 
produtivo, redução do número de ferramentas e recursos usados e possível extensão da 
vida útil. Também foi possível criar soluções inteligentes de produtos para que se reduza o 
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desperdício na cadeia produtiva, gerando valor para o usuário. Os módulos criados são 
alternativas de diferenciação de produto e que podem ser acoplados a uma plataforma 
comum de produção seriada. 

O projeto proposto de lancha modular vai de encontro aos benefícios citados, uma vez 
que a indústria náutica precisa se adaptar a diferentes cenários e funções, estando hoje 
limitada a uma produção de relativo baixo volume. Empresários do setor não conseguem 
investir em atualizações constantes no seu portfólio de produtos, por limitações financeiras 
e de desenvolvimento. Assim, a solução de sistema de plataforma modular apresenta-se 
como uma alternativa estratégica para o setor em expansão. A proposta gerou dez versões 
para três segmentos de mercado de lanchas de 16 pés: esporte náutico, lazer e pesca 
amadora. 

Com a modularização do produto, será possível aumentar a vida útil da embarcação ao 
longo dos anos e a valorização do produto no mercado no ato da revenda, pois se forem 
respeitadas as conectividades de peça, o produto pode ser atualizado com novos módulos e 
funções ao longo dos anos, retornando para o mercado como um novo produto, dando 
sobrevida ao seu ciclo. Para o descarte, os produtos podem ser desmontados e destinados 
aos locais corretos, reduzindo-se o impacto ambiental gerado. 

Os objetivos do projeto foram alcançados: com ênfase em eficiência operacional, a 
proposta é uma solução para ganho de produtividade, diminuição do desperdício na cadeia 
produtiva e sazonalidade de produção. Do ponto de vista fabril, esta proposta pode manter 
a produção constante, atendendo às demandas sazonais de mercado, sem impactar na 
produtividade. Com a padronização do processo e redução do desperdício, é possível a 
redução do custo do produto para o cliente final, contribuindo com a oferta para novos 
consumidores e entrantes do mercado náutico. Do ponto de vista mercadológico, as 
embarcações poderão ser revitalizadas e atualizadas ao longo dos anos, contribuindo para o 
prolongamento da vida útil do produto e valorizando o passe para as revendas. Sob o ponto 
de vista ambiental, observa-se uma redução do desperdício durante a cadeia produtiva. 
Além disso, a embarcação está preparada para a geração de novas possibilidades de 
módulos e o conceito modular pode ser replicado em embarcações de maior porte, gerando 
benefícios para o usuário, manufatura e meio ambiente.  
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Resumo 
Este artigo tem como finalidade, mostrar os resultados alcançados numa disciplina de projeto de 
mobiliário, com conceito do BIOMÓVEL (processo criado por empresas do setor moveleiro do Sul 
de Santa Catarina). Este conceito permeia uma forte conexão e  valorização do contexto local, das 
questões ambientais ligadas a produção e uso, que no processo global de produção massificada tem 
levado as empresas buscarem produtos diferenciados que valorizem suas origens. As fases 
metodológicas de Métodos de Pesquisa, Métodos de Análise e Métodos de Síntese, foi pesquisado 
e identificado o objeto “Cadeiras” e sua evolução histórica.  É através das cadeiras e dos móveis de 
uma residência, que interpretamos os gostos, os comportamentos e também a evolução das classes 
sociais. Essa temática foi explorada fazendo uma leitura dos aspectos da Cultura Pernambucana e 
reinterpretando dentro seus ícones, modelos e identidades dentro de um universo específico de 
objetos para o sentar, mas também um olhar atento aos objetos que transmitam uma valorização 
estética do produto. 

Palavras-chave: Biomóvel; Sustentabilidade; Design de móveis 

 

 

Abstract 

This article aims to show the results achieved in a furniture design discipline, with a concept of 
BIOMÓVEL (a process created by companies from the furniture sector of the South of Santa 
Catarina). This concept permeates a strong connection and appreciation of the local context, 
environmental issues related to production and use, which in the global mass production process 
has led companies to seek differentiated products that value their origins. The methodological 
phases of Research Methods, Methods of Analysis and Synthesis Methods were searched and 
identified the object "Chairs" and their historical evolution. It is through the chairs and furniture 
of a residence that we interpret the tastes, the behaviors and also the evolution of the social 
classes. This theme was explored by reading the aspects of the Pernambucan Culture and 
reinterpreting within its icons, models and identities within a specific universe of objects to sit, but 
also a close look at objects that convey an aesthetic appreciation of the product. 

Keywords: Biomóvel; Sustainability; Furniture design  
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1. Introdução 
 

     A sustentabilidade é um tema bastante atual, discutido, pesquisado e alguns dizem um 
caminho sem volta. Acredita-se que mais de 90% da população saiba o que significa 
"aquecimento global". Esta conscientização sobre os problemas sociais e ambientais está 
presente no comportamento de todos, refletindo inclusive no modo de consumo. Estes 
consumidores estão mais conscientes em relação ao tema, buscando sempre produtos e 
serviços que melhorem a qualidade de vida, exigindo das empresas e órgãos 
governamentais fortes ações e atuações que visem diminuir os impactos sociais e 
ambientais. 

 As empresas, por outro lado, também já perceberam a necessidade de melhorias nos 
seus processos produtivos, seus produtos e serviços mais adequados, face à tendência 
global da sustentabilidade, também legitimando sua marca e seu Branding junto aos seus 
consumidores, aliando sua estratégia de sustentabilidade ao Marketing direto, visando sua 
melhoria da performance no mercado de atuação. 
     Os consumidores, com isto, ganham, pois podem escolher diferentes produtos 
produzidos por processos mais limpos que não agridam o meio ambiente, possibilitem uma 
melhor adequação custo x beneficio, uma das fortes vertentes do conceito BIOMÓVEL. 
Este conceito foi criado por empresas do Sul de Santa Catarina – Brasil, visando ganho de 
competitividade do setor moveleiro através deste diferencial.  Baseia-se sobretudo num 
processo de projetar novos produtos e novos sistemas de produtos para minimizar os 
impactos ambientais em todas as fases da cadeia produtiva e do ciclo de vida.  

Este conceito permeia a valorização do contexto local, conceitos desse produto, que 
possam no caso do mobiliário, traduz suas origens. Como a pesquisadora Adélia Borges, 
explica: na medida que a globalização avança, mais se valorizam nos mercados 
internacionais os produtos que expressam a sua origem (BORGES, 2011). Este é o desafio 
do design de mobiliário nesse milênio, uma produção mais limpa que expresse suas 
origens, culturas, economia social e tecnologia sustentável. 

     Dentro do âmbito acadêmico, aplicamos esses conceitos, buscando interpretar bases da 
cultura local (pernambucana), com os aspectos sociais e tecnológicos aplicadas 
diretamente na busca de soluções de um mobiliário para o sentar. Naturalmente o ambiente 
de pesquisa e interpretação desta iconografia pernambucana (fauna, flora, folclore, crenças, 
gastronomia entre outras),  foram fontes de inspiração para projetos de mobiliário. 

Apresentaremos as fases metodológicas simplificadas aplicadas no projeto (Métodos de 
Pesquisa, Métodos de Análise em Design e Métodos de Síntese em Design), resultados 
alcançados e conclusões sobre a validade da iniciativa em oferecer uma temática tão rica e 
atual e poder explorar dentro de um processo metodológico uma “práxis do design de 
produto”, partindo de conceitos reais e chegando na realização física dos protótipos como 
contribuição para uma formação mais universal dos jovens designers, mais completa e 
socialmente aplicada. 
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2. O BIOMÓVEL e produção limpa 
 

     Diante deste cenário de preocupação com a sustentabilidade aliado as questões de 
sempre buscar um diferencial competitivo, a região do Planalto Norte de Santa Catarina, 
onde se destacam os municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, 
lançaram no mercado brasileiro o conceito do BIOMÓVEL, que hoje caminha também 
uma certificação nacional. Foi desenvolvido um modelo, uma espécie de cartilha onde 
foram lançados as bases do Biomóvel: 

O Biomóvel é um processo de projetar produtos e sistemas de produtos para 
minimizar os impactos ambientais em todas as fases do ciclo de vida. Tem como 
estratégia básica a integração de todos os níveis de desenvolvimento do produto, 
associando vantagens competitivas em termos de redução dos materiais utilizados, 
redução dos resíduos de produção e também de marketing. 

O conceito do Biomóvel acompanha todo o ciclo de vida do produto, desde o 
nascimento e até morte. Os processos são compostos das seguintes fases: pré-produção 
(produção dos materiais e semi-acabados utilizados no processo); produção 
(transformação dos materiais, montagem e acabamento); distribuição (embalagem, 
transporte e armazenamento) e até a utilização (manutenção). (BIOMOVEL, 2014) 

 

     Nas fases de criação e produção do móvel, aspectos fundamentais devem ser 
considerados: projetar produtos multifuncionais, evitar o superdimensionamento dos 
artefatos, escolher processos produtivos que reduzam o consumo de materiais, otimizar o 
consumo de energia na produção e utilizar sempre embalagens recicláveis. 

    Ainda segundo esta cartilha, o Biomóvel é um conceito de produção, mais amplo, que 
envolve os aspectos Ecológico, Ambiental e Social. (BIOMOVEL, 2014). 

Aspecto Ecológico - com a utilização das matérias-primas de origem de reflorestamento 
ou reutilizada, ou uso de painéis desta origem, como as chapas de aglomerado, MDF, 
MDP, OSB. Para estas chapas existe a exigência de utilização da classe E1, ou seja, de 
baixa emissão de formaldeído.  

Aspecto Ambiental - através do uso de processo produtivo mais limpo. Nesta fase há 
exigências quanto à utilização e destinação corretas dos resíduos industriais, notadamente 
os de pintura. Também importante uso de insumos não poluentes, à base d’água. 
Quanto ao Aspecto Social existe a preocupação com os direitos dos trabalhadores, 
especialmente os de segurança no trabalho, menos riscos à saúde do trabalhador e 
sobretudo à vedação total ao uso de mão-de-obra infantil. 

  
2.1 Design e suas competências 

 
Segundo o ICSID (International Council of Societies of Industrial Design), o Design é 

uma atividade cujo objetivo é estabelecer qualidades multifacetadas dos artefatos, serviços 
e seus sistemas em ciclos de vida completos. Portanto, design é o fator central da 
humanização inovadora das tecnologias e um fator crucial de intercâmbio cultural e 
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econômico. Ainda segundo este Conselho, as competências do design objetivam, dentre 
outros: 

a.  enfatizar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global) 
b. dar benefícios e liberdade para a inteira comunidade humana, individual e coletiva, 
usuários finais, produtores e protagonistas de mercado (ética social) 
c. dar suporte à diversidade cultural, independentemente da globalização mundial(ética 
cultural) 
d. gerar produtos, serviços e sistemas, cujas formas sejam expressivas e coerentes com sua 
própria complexidade. 
e. dar atenção aos produtos, serviços e sistemas concebidos com as ferramentas, 
organizações e com a lógica introduzida pela industrialização - não apenas quando 
produzidos por processos em série. O adjetivo “industrial” acrescentado ao design, deve 
estar relacionado ao termo “indústria” ou ao seu significado como setor de produção ou, na 
sua acepção mais antiga, à “atividade industrial”. (ICSID, 2014). 

Hoje, devido as múltiplas complexidades encontradas no momento de devolver novos 
produtos, aspectos e problemas sociais e ambientais - fatores explosivos numa sociedade 
de consumo, alguns pesquisadores advogam da necessidade de ampliação do termo 
desenho industrial como sistema-produto. O pesquisar Ezio Manzini afirma que: 

O próprio termo design industrial deve ser entendido no seu significado mais amplo e 
atual, que não se aplica somente a um produto físico (definido por material, forma e 
função) mas que se estende ao sistema-produto. Isto é, ao conjunto integrado de 
produto, serviço e comunicação com que as empresas se apresentam ao mercado. 
A conscientização acerca do problema ambiental- e atividades daí derivadas- Seguiu 
um percurso que vai do tratamento da poluição (as políticas end-of-pipe, que tendem a 
neutralizar os efeitos ambientais negativos gerados e pelas atividades produtivas), à 
interferência nos processos produtivos que geram tal poluição (o tema tecnologias 
limpas), ao redesenho dos produtos num processo que se faz necessário (o tema dos 
produtos limpos).Enfim, a conscientização acerca do problema ambiental levou a 
discussão e a reorientação de novos comportamentos sociais, isto é, da procura por 
produtos e serviços que motivem a existência de tais processos e consequentemente, 
desses produtos (o tema do consumo limpo). (MANZINI 2005,  pag. 19) 
 

Já Burdek, afirma que existe uma diversidade de definições e atribuições do design. Ele 
sugere alguns problemas que o design deverá sempre atender, quando cita as questões de 
consumo e reutilização dos produtos: Visualizar progressos tecnológicos, priorizar 
utilização e o fácil manejo de produtos, tornar transparente o contexto da produção, do 
consumo e da reutilização promover serviços e a comunicação, mas também, exercer com 
energia a tarefa de evitar produtos sem sentido. (BURDEK, 2006, pag. 16), 

O Design sustentável tem sido um tema bastante explorado pelos designers, engenheiros 
e pesquisadores, uma vez que existe uma grande demanda da sociedade por produtos e 
serviços: socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente corretos. A figura  
abaixo exemplifica melhor esse ponto (Fig. 1) : 
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Figura 1: Fonte: http://empresaverde.blogspot.com.br/2011/02/design-por-um-futuro-

sustentavel.html 

 
     Portanto, o objetivo principal do Design Sustentável é projetar produtos e serviços, que 
levem em consideração a integração dos aspectos ambientais em todas as fases de seu 
sistema. Que, de alguma forma, reduzam o uso de recursos não-renováveis ou minimizem 
os impacto sociais e ambientais. Para o pesquisar Christian Ullmann: 

Hoje, projetamos sendo conscientes das nossas corresponsabilidades sociais, 
ambientais culturais e éticas. Nossas escolhas de projeto e sugestões podem 
colaborar de forma significativa com a melhoria de qualidade da sociedade. O 
novo universo do design é desafiador... uma nova fase de transformação está 
acontecendo: novos produtos, novos valores, novos cenários, onde o conceito 
do projeto, abrange a interação entre sociedade, produção, demandas reais e 
desenvolvimento local, , tornando-o menos insustentável. Este é o verdadeiro 
desafio desta segunda década do século XXI. (ULLMANN, 2014) 
 

     Ainda segundo Christian, é importante pensar no design, se considerarmos que 80% do 
impacto positivo ou negativo do nosso produto se dá na fase do projeto. Este deve prever a 
eliminação de excessos e desperdício, eficiência energética e minimização do uso de 
material. (ULLMANN, 2014). 

     Portanto o designer deve incluir este conceito de sustentabilidade já na fase de projeto, 
em sua concepção. Para o historiador Rafael Cardoso, o design deve projetar um produto 
prevendo o seu descarte: 

Outra vertente importante na indústria atualmente é a ideia do desmonte 
(design for disassembly), ou seja, projetar um artigo já prevendo o seu descarte 
e facilitando a reutilização das peças, tendência que vem surtindo bons 
resultados na indústria automobilística, entre outras. Cabe ao designer pensar 
cada vez mais em termos do ciclo de vida do objeto projetado, gerando 
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soluções que otimizem três fatores: Uso de materiais não poluentes e de baixo 
consumo de energia; Eficiência de operação e facilidade de manutenção do 
produto.; Potencial de reutilização e reciclagem após o descarte. A visão de 
planejamento de ciclo de vida é especialmente importante do ponto de vista do 
designer, por se tratar de uma atividade que só pode ser realizada como parte 
do processo de produção e que se encaixa portanto na busca de qualidade total 
intrínseca ás filosofias mais recentes de gestão empresarial. (CARDOSO, 2008 
pag. 219- 220) 

O design e inovação formam um elo indissociável, onde a preocupação com a 
sustentabilidade está também ligados a estas duas ferramentas competitivas. 

 
3. O projeto e seus resultados 

 
     O processo do projeto foi iniciado aplicando as seguintes fases metodológicas para 
conhecimento do contexto até a solução de um problema: 
     1. Métodos de Pesquisa em Design - métodos que visam a pesquisa e coleta de 
informações sobre o contexto do problema de design. 
     2. Pesquisa e diagnósticos sobre a cultura pernambucana, seus ícones, símbolos, 
história e artefatos. Levantamento de dados, pesquisa fotográfica e iconográfica. 

     Cada participante apresentou e escolheu suas temáticas de contextualização do 
problema. Pesquisas propostas: Arquitetura, Culinária, Manifestações Culturais, Regiões, 
Vegetação, Dança, Personalidades/Personagens, Música, dentre outros (Fig 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Apresentação da pesquisa sobre cultura pernambucana. Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
     Métodos de Análise em Design - métodos que visam a obtenção de insights tanto no 
entendimento do problema quanto na busca de soluções de design. Os participantes  
analisaram as pesquisas realizadas e definiram os conceitos que utilizaram nos seus 
projetos, numa reunião e encontro coletivo. (Fig. 3) 
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Figura 3:  Apresentação e escolha de uma temática-conceito. Fonte: Elaborada pelos autores 
 

     Métodos de Síntese em Design- métodos que visam a geração e representação de 
soluções de design. Num processo de elaboração de ideias e criatividade, utilizar os 
diversos processos criativos a favor projeto e seus direcionamentos.  
     Nesta fase os participantes analisaram os diversos materiais e tecnologias a disposição, 
notadamente dentro do conceito BIOMÓVEL, como as madeiras e derivados certificados, 
insumos a base d’água (já existentes no mercado de tintas e vernizes). 
     Foram realizados modelos tridimensionais, maquetes da alternativa selecionada, numa 
evolução continua – desenho no papel, melhoria dos conceitos, desenhos em formato 
digital para o modelo físico (Fig 4). 
 

Figura 4: Desenhos livre e maquete em escala 1/5. Fonte: Elaborada pelos autores 
 

 
     Ao final de todo processo projetual, e utilizando todas as representações técnicas e de 
ilustração, todos os objetos desenvolvidos passaram pela fase de realização e construção de 
protótipos, elemento essencial para finalização do método de projeto. Figs. 5 a 8. 
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Figura. 5 : Banco Infantil Tato Bola. Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Figura. 6 : Banco Bogó. Fonte: Elaborada  pelos autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola, área de preservação criada no sertão 
pernambucano, este animal foi a inspiração para criação deste “Banco Infantil Tatu 
Bola”. Produzido em MDF, sendo possível também em Pinus, que é madeira de 
reflorestamento. Pintura com tinta a base d’água. Montagem todo por encaixe “meia 
madeira”, vai numa caixa e a criança o montará. 
Autor : Mateus Fernandes. 

 
 

Imagem do animal 
 

 
Protótipo do Artefato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
O banco BOGÓ teve inspiração no combogós elementos vazados, cuja criação foi de 
engenheiros pernambucanos no Sec. XX. Versão metal- Produzido de barra chata de 
ferro ¾ x 18”, utilizadas de sobras das serralharias. Pintura tinta para metal a base d’agua. 
Versão madeira – Produzido estrutura compensado virola e flexível, folheado de madeira 
natural. Autoria : Beatriz Saegesser Santos 

 

  
Protótipo do Artefato 

 
 

Imagem de Combogós 
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Figura 7: Cadeira Cangalha. Fonte: Elaborada  pelos autores 
 

Figura 8:  Banco Mangue Beat.  Fonte: Elaborada  pelos autores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadeira Cangalha conceito das antigas cangalhas de madeiras nativas, ainda hoje 
utilizadas no interior para transportes de cargas no lombo dos jumentos. Produzido 
no Polo Moveleiro de Afogados da Ingazeiras, sertão pernambucano. Estrutura com 
sobras de cedro e assento de tiras de couro de bode trançadas, presentes na região. 
Autor: Daniel Quintino 

 
 
 

Imagem da cangalha 

 
 

Protótipo do Artefato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco Mangue Beat. Conceito baseado no movimento mangue beat, idealizado por 
Chico Science e outros músicos pernambucanos. Produzido totalmente em MDF cru e 
revestido com verniz incolor mantendo a aparência natural, mas também pode vir na 
versão pintada cor laranja com tinta a base d’água. 
Autor: Carlos Fraga 

 
 
 

Imagem do Caranguejo 
 

 
 

Protótipo do produto 
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4. Conclusões finais 
 

     Dentre os diversos conceitos e métodos que adotamos hoje na academia e escolas de 
design, nos parece que o conceito do Biomóvel é aquele que melhor apresenta um 
desempenho global e satisfatório por parte dos participantes. Sobretudo porque trata as 
questões de design com muita simplicidade, objetividade e aplicabilidade. No aspecto 
ambiental, talvez seja esse ponto mais importante para estimular neo-designers na carreira 
de projetista. 

     Tratamos esse projeto como uma nova experiência e também uma alternativa às novas 
linguagens existentes dento do âmbito do design. Os resultados apresentados geram grande 
motivação por ser inovador e diferenciado, retratando as origens do produto, na produção 
local, tendo como base a cultura de um determinado território. Esta experiência é com 
certeza um dos ícones do design, como descreve os autores e coordenadores:  

O que é uma cadeira? Talvez, para a maioria das pessoas, seja simplesmente um objeto dentro 
da casa, do cômodo e agradável para o sentar. Se formos observar na sua origem e sua 
evolução, a cadeira tem sido um dos objetos de design que mais exprime a completa essência 
daquilo que entendemos enquanto Design – [forma, função e matéria]. Ao logo do tempo, a 
cadeira deixou de ser um simples objeto funcional, para tornar-se um objeto de desejo, estética 
e sobretudo de cultura. É através das cadeiras e dos móveis de uma residência, que hoje 
podemos interpretar os gostos, os comportamentos e também a evolução das classes sociais. Os 
alunos do Curso de Design da UFPE, em 2014, exploram esta temática, com muita 
propriedade, fazendo uma leitura dos aspectos da Cultura Pernambucana e reinterpretando 
dentro de um universo específico de objetos para admirar e sentar. 
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Resumo 

O artigo aborda o tema do design aplicado aos territórios, pela perspectiva da sustentabilidade, 
apresentando bases teóricas para a ação do designer em experiências participativas, relacionando 
conceitos sociais e culturais, do design e dos territórios, sob a ótica italiana. O texto apresenta 
como exemplo o resumo de projetos realizados por alunos e artesãos, em uma narrativa que reforça 
estas relações na experiência do desenvolvimento co-projetivo de produtos no território de Sousse 
na Tunísia, através da cooperação entre alunos de Design da Universidade de Estudos de Florença, 
de escolas da Tunísia e artesãos locais. Resultando em produtos fundamentados pela aplicação do 
design como solução para a viabilização de modelos produtivos que respeitam a colaboram com a 
expressão simbólica de traços culturais e funcionais deste território, visando a melhoria das 
condições socioculturais locais, fortalecendo os conceitos de sustentabilidade para territórios, 
mesmo diante de uma demanda globalizada. 

Palavras-chave: Design; Sustentabilidade; Território; Co-projetação; Contaminação 

 

Abstract  
The article deals with the theme of design applied to the territories, from the perspective of 
sustainability, presenting theoretical bases for the action of the designer in participatory 
experiences, relating social and cultural concepts, design and territories, from the Italian 
perspective. The text presents as an example the summary of projects carried out by students and 
artisans, in a narrative that reinforces these relations in the experience of the co-projective 
development of products in the territory of Sousse in Tunisia, through the cooperation between 
Design students from the University of Florence, schools from Tunisia and local artisans. Resulting 
in products based on the application of design as a solution to the viability of productive models 
that respect the collaborate with the symbolic expression of cultural and functional traits of this 
territory, aiming at improving local socio-cultural conditions, strengthening the concepts of 
sustainability for territories even in face of globalized demand.  

Keywords: Design; Sustainability; Territory; Co-projection; Contamination 
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1. Introdução 
 
Como premissa, um projeto de design deverá sempre resultar em objetos dotados de um 

sentido, com uma história que deve ser narrada, explicada e valorizada, isto considerando a 
questão do designer e sua capacidade em contribuir no desenvolvimento de um território, e 
ainda, em uma coesão social e na qualidade de vida de quem o habita.  

Em um determinado cenário, que tem como ponto central as questões ambientais, e de 
maneira mais ampla, as questões de sustentabilidade, que reivindicam uma relação com os 
territórios (grandes ou pequenos) como expressão de um conhecimento; também os valores 
territoriais e a importância das conexões que existem nestes locais, com suas realidades 
recentes e uma distante capacidade de ativar mecanismos de inovação, aparecem como 
uma contribuição ao debate sobre um design, que mais atento ao social, deverá intervir no 
mérito das questões relativas à globalização. Destacando com uma particular contribuição, 
uma temática de implicação ética na profissão de designer que nos últimos anos aparece 
sempre mais como elemento central de debates internacionais sobre este tema. 

O professor e pesquisador Ezio Manzini, fala de "localismo cosmopolita", uma 
realidade que conjuga especificidade de lugares e fenômenos causados pela globalização, 
além de uma tendência dominante que oscila entre posições territoriais tradicionalmente 
fechadas e a espetaculização turística emergente de uma tradição, de lugar operante em 
uma ótica de valorização sustentável dos recursos locais (físicos e sócioculturais). 
(MANZINI, 2005.) 

Com evidente implicação ambiental, em uma produção que se desenvolve em parceria e 
não em confronto com o território, utilizando fontes locais de energias alternativas, a 
importância do setor produtivo direciona-se para uma contenção de consumo e uma 
melhoria na qualidade dos produtos. Quando se tem como contribuição um amplo debate 
que resulta das temáticas inerentes ao projeto, encarregando-se de implicações que 
reguardam a uma prefiguração de um modelo produtivo, de desenvolvimento social 
alternativo, Aldo Bonomi, diz se tratar de “mesclar-se com o meio, entre o fluxo e o lugar, 
assumindo o território como um novo espaço de ação intermediário e acompanhando a 
sociedade local em uma ‘metabolização’ de mudança cultural; podendo-se dizer como um 
slogan: ‘mediar o fluxo para acompanhar o lugar’.” (tradução nossa de BONOMI, 2008. 
p.132) 

Tais considerações, decorrentes do debate envolvendo sustentabilidade, território e 
design, assumiram uma crescente importância no confronto envolvendo problemáticas 
implicadas na globalização, onde cabe ao design, evidenciar a necessidade da preservação 
de elementos significativos aos lugares, porém, mantendo e fortalecendo uma conexão com 
setores produtivos em busca de uma excelência de valor de produto. 

Se é verdade que a conexão com um território representa uma condição essencial para que 
estes saberes possam ser reproduzidos e reconduzidos a uma criatividade passada, é sobretudo 
verdade que uma hibridização é fundamental para conferir aos sistemas artesanais locais, 
vitalidade e competitividade, e que esta hibridização é seguramente tecnológica e estilística, e 
também geográfica. [...] De outro modo, o território e a produção que tanto apreciamos, 
tornam-se particularmente atraentes porque são frutos de passagens, encontros e 
contaminações. (tradução nossa de GIACCARÌA, 2008, p.27)  
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Onde a recuperação da noção de especificidade regional, consente em uma nova 
discussão direcionada às relações com lugares e história, entre identidade e produto, 
considerando sinais que compreendam significados próprios de uma região e que servem 
de conexão em uma comunidade.  

Evidentemente estes sinais sempre existiram, mas que por causa de lentos mecanismos que 
forçaram um desaparecimento e desconhecimento, foram cancelados da vida das pessoas. Não 
se trata de retomar uma discussão sobre a conservação de valores, mas de associar significados 
de uma cultura radicada à noções de universalidade. (tradução nossa de BURKHARDT, 1998, 
p.18)  

 

2. Contexto 
 
O design aparece intrinsecamente conectado aos preceitos da sustentabilidade, e o seu 

desígnio sobre os territórios deve sempre ser considerado em um contexto projetual. 
Projetos que recuperam tipologias e detalhes de uma tradição local, deverão ter em seu 
núcleo a marca da sustentabilidade aplicada aos territórios através do design.  

Este artigo tem como objetivo apresentar uma visão sobre alguns aspectos do design 
aplicado aos territórios diversos. Apresenta-se como narrativa uma relação entre as bases 
da sustentabilidade, o design e os territórios sob a ótica italiana. Tomando como exemplos 
projetos realizados pelo Laboratório de Sustentabilidade do curso de Design da Università 
degli Studi di Firenze (Universidade de Estudos de Florença) - UniFI, desenvolvidos por 
alunos do curso de Design e coordenados pelo professor Giuseppe Lotti, no ano de 2007, 
com o tema cerâmica para alimentação. A experiência trata de mostrar o desenvolvimento 
de produtos com artesãos locais da província de Sousse na Tunísia, como resultados do 
projeto comunitário Euromedsys realizada no âmbito do programa Interreg IIIB 
MEDOCC, que levou à especificações de projeto para produtos com identidade 
mediterrânica - HabitatMed, através da cooperação entre alunos de Florença, de escolas da 
Tunísia e artesãos locais, destacando as premissas de um design aplicado ao território. 

A proposta pertence a uma lógica que considera o território como um sistema produtor, 
com competências, referências e valorização de sua própria identidade, agindo com 
conhecimento dos desafios a serem confrontados com a globalização, porém abrindo-se à 
uma rede de conexões, contribuições, saberes externos e à uma solicitação do confronto 
com uma realidade social, cultural, produtiva, vizinha ou distante, marginal ou periférica 
deste contexto evidenciado. Sendo que neste mix se pode jogar com o objetivo de uma 
competitividade e de um desenvolvimento majoritariamente sustentável sob o plano social, 
econômico e ambiental.  

 

2.1. A competitividade dos territórios 
 
A atenção à temática de caráter social não exime absolutamente a importância do design 

como um instrumento de competitividade, voltando particularmente a atenção sobre o 
território como uma expressão de qualidade social, e consequentemente, produtiva, em um 
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cenário internacional. Jeremy Rifkin, apresenta uma referência para um plano motor de 
inovação social, onde se:  

[…] coloca mais força sobre as relações comunitárias do que sobre a autonomia individual, 
mais sobre a diversidade cultural que a assimilação, sobre a qualidade de vida mais que a 
acumulação de riqueza, sobre o desenvolvimento sustentável mais que o crescimento material, 
[...]. (tradução nossa de RIFKIN, 2004, p. 5-6)  

Antonio Cianciullo e Ermete Realacci formulam uma hipótese fundamentada no 
conceito de uma economia baseada no conhecimento e na inovação, na história e na 
identidade, na criatividade e na qualidade. Conseguindo conjugar coesão social e 
competitividade trazendo força para as comunidades e territórios. Portanto do ponto de 
vista competitivo, para os autores:  

[…] a tendência ao declínio pode ser invertida transferindo atenção da hard economy das 
empresas que se reposicionam em países emergentes em busca de um baixo custo produtivo, 
para uma soft economy que se apresenta amparada sobre o conhecimento e sobre a pesquisa, 
crescendo e desenvolvendo-se junto aos territórios. Unindo a força propulsora da indústria à 
capacidade de absorver através do tempo o saber tradicional; obtendo os números necessários 
para uma competição em escala global. Tirando proveito da coesão social, como um valor em 
si, de extraordinário fator produtivo. (tradução nossa de CIANEIULLO; REALACCI, 2005, 
p.8)  

Tais colocações confrontadas com a dureza e dramaticidade da crise de um modelo 
econômico e de desenvolvimento, fundamentado sobre o pressuposto de ausência total de 
regras de convivência civil e condivisão social, fazem emergir um novo significado sobre 
projetos desenvolvidos nos territórios desenvolvidos ou emergentes.  

 

2.2. Artesanato e artesanal 
 
O interesse pela produção artesanal é elemento recorrente na história do design. Enzo 

Mari, designer italiano, define que o artesanato, através do artesão, assumiu na 
contemporaneidade dois extremos: daquele que em seu trabalho reúne todas as atividades 
necessárias para realizá-lo, e aquele em que a propriedade dos meios produtivos, o 
planejamento e a produção não são realizados por uma única pessoa. (MARI, 1981)  

Contudo na metade dos anos 80, Branzi falava de um novo artesanato, como ambiente 
de experimentação do jovem design italiano, onde o protótipo ou uma pequena série não 
são oponentes de uma produção em série, pressupõem sua produção como possível em 
uma sucessiva fase projetual que o artesanato permite. A peça única, o modelo 
reproduzível com repetição limitada de um protótipo, é, uma consequência do valor 
experimental do projeto, e não uma premissa teórica. Deste modo, o novo artesanato se 
apresenta ao lado ou a frente da produção em série, e não em oposição. Mas cumprindo 
uma função de laboratório experimental da indústria, realizando modelos que ampliam o 
atual repertório que compõe o design industrial, no qual as margens de renovação, que se 
mantêm dentro da própria experiência da indústria, permanecem sempre mais limitados à 
reciclagem dos mesmos sistemas produtivos, já amplamente confirmados. (BRANZI, 
1999)  
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Uma classificação mais recente define o artesão como: Artesão Artista (criativo com 
habilidades manuais, isolado entre os mundos da arte e do design), Artesão Típico 
(fortemente ligado a um território, um depositário de técnicas, processos e linguagens para 
as quais geralmente não propõe uma atualização), Artesão Industrial (que participou da 
criação de um produto industrial com peças que contribuem para aumentar o seu valor), 
Artesão Técnico (que fabrica peças técnicas ou modelos ou protótipos, ou mesmo produtos 
de alta tecnologia) e Artesão de Luxo (que opera em setores de alto valor agregado - de 
joias à moda). (DE GIORGI; GERMAK, 2008) 

As possibilidades de uma produção não seriada, mas plural, capaz de valorizar as 
peculiaridades dos territórios a que pertencem, trazem uma qualidade que é de importância 
crescente, em face aos desenvolvimentos econômicos recentes que estão trazendo, como 
parte de um maior compromisso com as questões sociais e ambientais, um interesse mais 
ligado aos modelos de desenvolvimento dos territórios e, consequentemente, indo em 
direção a produtos não-globalizados, que sem cometer o pecado de vernaculismo, podem 
participar de uma contemporaneidade complexa.  

   

2.3. Objeto como produto cultural 
 
A fabricação pode derivar sua força através de setores diversos, mantendo a expressão 

de raízes locais, isto é válido sobretudo no caso de contextos em que o coletivo ocupa um 
papel significativo. A manutenção da pesquisa e prática do design para o patrimônio 
cultural, destaca que a sua utilização e objetivo estratégico para um sistema local, não 
podem ser considerados apenas como um recurso, mas como "[...] patrimônio de 
identidade civil da memória, cuja socialização é necessária para ativar os processos de 
integração, reconhecimento e participação de indivíduos e comunidades.” (tradução nossa 
de LUPO, 2009, p.14) 

Para Maria Benedetta Spadolini e Paola Gambaro, uma correta e eficiente combinação 
de cultura, ambiente e turismo, pode determinar novas soluções de negócios capazes de 
gerar o crescimento econômico e empregos, estabilidade e competitividade. O design 
sustentável com o desenvolvimento de soluções paralelas às tradições locais, tendo no 
projeto territorial ações que interagem diretamente nos setores do patrimônio cultural e do 
turismo. O design como contribuição na valorização de um território, reconhecendo-o 
como recurso estratégico para ser aproveitado, promovendo a economia e cultura. 
(GAMBARO; SPADOLINI, 2006) 

 
2.4. A ritualidade das coisas 
 
Trabalhar com territórios, com antigas tradições de produção das quais pouco resta hoje, 

abrange um significado que vai muito além dos aspectos puramente econômicos. Diante de 
uma desritualização progressiva dos objetos que nos rodeiam devido à sua multiplicação 
infinita, indeterminação (já não sabe quem os fez, como, ou onde) e superficialidade 
simbólica, a produção artesanal pode assumir um novo significado: não apenas como uma 
experimentação antes da produção industrial, ou a expressão de uma produção local plural, 
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mas sim, na construção de coisas, cobrindo-as com significados mais profundos e 
estimulando novas emoções. 

[...] A história da etnologia (ciência comparativa das culturas humanas, que como disciplina 
científica concentra suas pesquisas sobre as relações e interações das comunidades étnicas) 
ensina que o processo de avanço das civilizações no sentido de uma sociedade industrializada 
corresponde à uma absorção contínua de unidades sociais ou tribos, por unidades maiores e 
populações mais fortes. Onde desaparecem em seguida, os objetos rituais, os sinais e tradições 
específicas, que deixaram na história ricos testemunhos de uma grande variedade e diversidade 
de formas sociais e objetos. (tradução nossa de BURKHARDT, 1998, p.8-9) 

Assim, produtos a serem concebidos podem ser carregados com significados quase 
arquetípicos, recuperando formas, significados e elementos sacrais das mais antigas 
tradições. Enquanto que em outros casos podem ser atemporais, apenas com formas 
essenciais, que poderiam ter nascido há milhares de anos. Um percurso que contrasta com 
a nossa imaginação cada vez mais materialista, economicista e tecnicista. Pode-se 
considerar um "reencantamento do mundo", cada vez mais difícil de ser concebido, como 
define o filósofo francês Serge Latouche. (LATOUCHE, 2009). 

 

2.5. Projeto e descolonização 
 
O tema de confronto é abordado com um foco especial sobre os países em 

desenvolvimento e sua dependência nos processos de modernização. Gui Bonsiepe afirma 
que devemos olhar para a possibilidade de que nestes países é afirmado um modelo de 
desenvolvimento alternativo ao europeu, quase de dependência. E nessa perspectiva, o 
projeto deve apresentar-se como uma possibilidade de descolonização, que se baseia na 
produção de objetos com materiais locais e de baixa tecnologia, com a intensidade do 
trabalho e não do capital, preservando a identidade cultural e trabalhando para as classes 
mais pobres. (BONSIEPE, 1993) 

Atualmente se faz necessário um modelo de design que tenha cada vez mais a urgência 
de uma abordagem crítica, com atenção renovada aos países emergentes e seu 
desenvolvimento. O tema é amplo e com uma atenção especial dedicada principalmente 
aos grandes problemas - a fome, água, energia. A atenção do design deve estar voltada para 
as questões mais estreitamente ligadas ao desenvolvimento produtivo e social destes 
territórios. Contudo, passaram-se cerca de cinquenta anos desde a primeira consideração 
sobre este tema por parte de estudiosos do design e a situação em muitos dos países em 
desenvolvimento do mundo não se alterou, possivelmente até piorou. 

 

2.6. Contaminação  
 
O termo contaminação torna-se uma expressão e, ao mesmo tempo, teste de um desejo 

de confronto, intercâmbio e diálogo entre as culturas diversas e objetivando um resultado 
global. As características dos objetos contemporâneos e sua complexidade, no momento da 
concepção e desenvolvimento, são definidas para que o mesmo objeto seja concebido, 
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montado, produzido em série, comunicado, embalado, comercializado e vendido em 
diferentes partes do planeta. E em todos esses lugares diferentes, este produto é recebido e 
absorvido, passando a fazer parte de um contexto. 

Para o antropólogo italiano Vito Teti, apresenta-se um cenário de trocas entre territórios 
de perto e de longe, o que configura sempre uma relação entre pessoas, um confronto, 
talvez mais fácil, se incluirmos aqueles que vivem à margem do desenvolvimento, 
incluindo a não-centralidade, os territórios periféricos, como uma contribuição para o 
debate da coesão cultural e social. Uma troca que se move pelo desejo de recuperar uma 
dimensão mais profunda dos produtos, uma relação mais emocional e duradoura com os 
objetos que nos cercam. (TETI, 2009) 

 

3. Projeto na Tunísia 
 
Em uma perspectiva mais ampla, sobre as possibilidades de ação em territórios em 

desenvolvimento, tomaremos como exemplo os projetos realizados pelo Laboratório de 
sustentabilidade da UniFI, coordenados pelo professor Giuseppe Lotti, na província de 
Sousse, na Tunísia, com o tema cerâmica para alimentação, como uma alternativa para o 
território Mediterrâneo. 

O território Mediterrâneo sul, considerado como território em desenvolvimento em 
relação ao modelo europeu, recebe através das trocas entre estes dois modelos, 
medianamente, as benesses do bem-estar econômico, mas falha ainda em termos de 
sustentabilidade ambiental. Apresenta um desenvolvimento lento, sujeito à ameaça de 
ocidentalização descontrolada, mas que ainda se expressa em continuidade com o 
território, em uma relação com a tradição e com laços sociais fortes. 

Nessa relação nascem os produtos: Ifidek - recipiente para o pão com azeite, e Tawila - 
mesa para o chá de menta tunisiano. Uma base comum para interpretações diferentes 
atribuídas a estudantes das duas margens do Mediterrâneo, a partir de uma oficina 
desenvolvida com a participação de artesãos locais.  

 
IDIFIDEK - recipiente para o pão com azeite. (projeto das alunas Marwa Baccouch e 

Michela Bidetti) 

O produto Idifidek, recipiente para o pão com azeite, típico da cozinha tunisina, nasce 
dentro do âmbito desta cooperação entre escolas e artesãos locais, através da definição de 
palavras-chave organizadas a partir de um brainstorming direcionado. Isto para criar níveis 
de uma leitura de cenário articulada, para fornecer aos designers envolvidos na ação uma 
espécie de briefing. 

Trabalhou-se nos níveis do brainstorming com palavras-chave e significações. Baseou-
se em: beleza - inovar na tradição; equilíbrio - desenvolver com a natureza; identidade - 
encontrar-se na diversidade; pertencente a - produzir como identidade e ritualidade - 
evocar significados. Na oficina, com um alinhamento direto entre os designers das duas 
margens do Mediterrâneo, definiu-se a tarefa de produzir objetos emblemáticos capazes de 
contar e, se possível, enriquecer o conteúdo das especificações de projeto. 
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O projeto se move dentro da definição da identidade mediterrânea de vida entendida 
como uma realidade que existe apenas com a pluralidade de identidades. Pensar em um 
habitat mediterrâneo significa também pensar no híbrido, no misto, enfim, em uma 
abertura cultural verdadeira. (FURLANIS; LOTTI; MECCA, 2004) 

Cenário: o produto nasce de uma colaboração entre Marwa Baccouche (aluna 
tunisiana) e Michela Bidetti (aluna italiana). O projeto se encaixa dentro da comparação de 
identidade como uma proposta que, em torno da cozinha, buscou construir uma plataforma 
para o intercâmbio entre as duas margens do Mediterrâneo. Um projeto voltado à 
colaboração entre os alunos de diferentes países, ponto declarado como um dos objetivos 
definidos na oficina. 

Projeto: Idifidek é um recipiente para o pão com azeite, uma tradição da Tunísia, e que 
geralmente se trata de um grande prato fundo com furos no centro e um segundo recipiente 
de coleta embaixo. Este conjunto se apresenta para resolver o problema do excesso de 
azeite, que por sua vez fica depositado no segundo pote. A parte superior (prato) tem 
perfurações que permitem que o excesso de óleo escorra para o segundo recipiente, 
podendo posteriormente ser reutilizado. Este produto representa uma tradição do passado, 
das famílias abastadas que mantinham o óleo em recipientes, que tinham uma abertura 
superior a partir do qual escorria o excesso de produto a ser redistribuído para os pobres 
posteriormente (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - IDIFIDEK - prato para o pão com azeite, modelo de artesão local (esquerda) e modelo 

final (direita). Fonte: Adaptado pelos autores de Lotti, 2010, p.112 e 115. 

 

O produto apresenta a interessante lógica de uma cooperação estreita que se expressa na 
perfuração do recipiente superior em que duas pessoas enfiam os dedos das mãos para 
formar os furos. Idifidek apresenta-se como um objeto híbrido, nascido da reunião de 
experiências diferentes, em que o trabalho foi caracterizado por afinidade e harmonia, os 
elementos básicos de qualquer verdadeira cooperação (Figura 2). 
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Figura 2 - Pesquisa e prototipação do produto IDIFIDEK. Fonte: Adaptado pelos autores de Lotti, 

2010, p. 114. 

 

TAWILA - mesa para degustação do chá de menta tunisiano. (projeto do aluno Guido 
Garottì) 

O produto foi desenvolvido como parte da oficina realizada em Sousse, na Tunísia em 
cerâmica para alimentação, com participação de alunos tunisianos e italianos, artesãos e 
com o envolvimento de empresas pertencentes ao distrito produtivo local - cerca de 300 
empresas, de pequena e média dimensões.  

O projeto apresenta o conteúdo de uma oficina que ser dividiu em 9 dias de trabalho, e 
uma reunião de apresentação da pesquisa desenvolvida para as empresas locais. 
Envolvendo visitas às empresas e definição dos cenários, com o objetivo de trabalhar em 
uma inovação não só formal, mas funcional, ligada às tendências emergentes, à concepção 
e à realização de protótipos desenvolvidos na fase de pré-queima. De acordo com as 
possibilidades, foram criados grupos de trabalho formados por estudantes de escolas 
diferentes, visando criar uma conexão, uma troca de ideias e uma contaminação criativa. 
Durante as fases de desenvolvimento do projeto foram apresentadas algumas recentes 
experiências de experimentação sobre a forma e tecnologia do setor da cerâmica. 

Cenário: Tawila representa a vontade de cooperação em uma produtiva troca cultural. 
Como bem explica o escritor e poeta marroquino Tahar Ben Jelloun "[...] para melhor 
compreender, deve-se tomar o lugar do próximo, para não fazer ao outro o que não 
desejaria que fosse feito a mim. Não sei como chamar este comportamento, mas acredito 
que seja produtivo. Para compreender, necessita empatia.” (tradução nossa de JELLOUN, 
2006). A mesa para degustação do chá de menta, nasce de uma estreita colaboração entre 
estudantes de diferentes nacionalidades e a escolha da tipologia de produto foi 
emblemática, onde a mesa aparece como elemento de conexão, por seu valor de 
ritualidade, por sua delicadeza gestual e pelo valor da degustação. 

Projeto: O produto deriva de uma co-projetação decorrente da oficina, contudo, foi 
interpretado por quatro estudantes de diferentes nações, através da lente de sua própria 
cultura, apresentando-se como exemplo concreto de uma possibilidade de miscigenação do 
mediterrâneo. Podendo ser apresentado em duas versões: uma para o chá de menta com 
recipiente central e textura derivada de fibras vegetais, que apresenta a possibilidade de 
separar a menta do infuso, mostrando-a como em um vaso de flores, e outra para aperitivo 
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com vaso no centro e possibilidade de pequenas porções de comida, reinterpretando formas 
tradicionais que deixam espaço para alimentos que tradicionalmente acompanham o chá, 
como amêndoas e pinolis (fruto ou pinhão do Pinho Marítimo ou Pinheiro-bravo, árvore 
típica do Mediterrâneo). Trabalhou-se para assegurar a possibilidade de se ter os utensílios 
de mesa e os relativos copos de chá em uma única bandeja, criando um porta-copos que 
pode ser utilizado também como porta porções (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Pesquisa, desenvolvimento e prototipação do produto TAWILA. Fonte: Adaptado pelos 

autores de Lotti, 2010, p. 118. 

 

Completam o projeto uma decoração geométrica tradicional do território que recobre a 
parte superior do produto e a esmaltação. Os copos passantes por orifícios abertos no corpo 
da bandeja são esmaltados até a linha de conexão, deixando a parte inferior descoberta, 
quase por assinalar um menor significado, porém como um detalhe estético e funcional 
relevante ao ponto que define uma área de maior aderência para a pega (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - TAWILA - mesa para o chá de menta, modelo final. Fonte: Adaptado pelos autores de Lotti, 

2010, p. 117 e 119. 
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4. Considerações finais 
 
A constatação de que design e sustentabilidade se conectam diretamente ao tema dos 

territórios, como se buscou demonstrar neste artigo, pela ótica da ativação de uma 
colaboração cognitiva mas acima de tudo projetual e produtiva entre o design italiano e o 
território tunisiano, pode existir entre territórios diversos, não somente porque a busca pela 
competitividade passa por essas trocas, mas também porque aprender a pensar por um 
design sustentável significa adquirir a consciência da importância dos territórios a que 
pertencemos e daqueles em que desejamos atuar. 

Em um contexto particularmente preparado para verificar a lógica do encontro, das 
trocas e das contaminações entre os estudantes, docentes e artesãos, que portam consigo 
diferentes bagagens projetais e produtivas, os projetos foram desenvolvidos a partir de uma 
colaboração de interpretação, que transformou possivelmente para melhor seus 
participantes. Os estudantes inicialmente se apresentaram surpresos pela realização de uma 
projetação, em partes diversa da que inicialmente havia sido planejada a partir da oficina, 
mas que foi sendo adaptada, permanecendo os valores da condivisão, da contaminação, da 
continuidade de uma tradição e de uma concreta materialização, uma co-projetação de 
acordo com o objetivado. 

Nesta ótica, os projetos desenvolvidos fortalecem os conceitos de sustentabilidade 
direcionados aos territórios, pautados pela aplicação do design como solução para a 
viabilização de modelos produtivos que respeitam a colaboram com a manutenção de 
elementos locais, visando uma melhoria das condições socioculturais destes lugares. Os 
produtos realizados representam uma carga simbólica, de uma tradição funcional e cultural 
deste território na Tunísia, e os resultados alcançados através desta co-projetação e 
contaminação de pessoas, culturas e conhecimentos, representa a clara possibilidade de 
manutenção de valores territoriais através de produtos desenvolvidos para afrontar uma 
demanda globalizada. 
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Resumo 

O presente trabalho consiste em apresentar o uso de bambusáceas nativas do sul do país que foram 
durante séculos utilizadas por povos autóctones, principalmente o guarani mbyá, na fabricação de 
artesanato e como material construtivo. A utilização das espécies autóctones chama atenção para um 
estudo e uma análise da importância dada a elas pelos povos indígenas. O estudo está focado na 
revalorização da Merostachys, que é de importância econômica para o guarani e sua viabilidade para 
o mercado sustentável, dentro do qual será analisado três fatores importantes: o guarani e sua cultura, 
a biologia das bambusáceas e sua viabilidade como planta de reflorestamento, e viabilidade do 
artesanato guarani ser inserido no mercado sustentável de luxo. A introdução e consolidação deste 
produto pode significar a preservação da cultura desses povos. 

Palavras-chave: Artesanato guarani; Sustentabilidade indígena; Taquara; Bambu 

 

 

Abstract 

This work is to present the use of native bambusáceas south of the country that have been used for 
centuries by indigenous peoples , especially the Mbya Guarani in craft making and as a building 
material. The use of indigenous species draws attention to a study and an analysis of the importance 
given to them by indigenous peoples. The study is focused on the revaluation of Merostachys , which 
is of economic importance to the Guarani and their viability for sustainable market within which will 
be analyzed three important factors : the Guarani and their culture, biology bambusáceas and its 
viability as plant reforestation, and viability of the Guarani handicrafts be inserted into sustainable 
luxury market. 

Keywords: Guarani handicraft; Indígenous sustainable; Taquara; Bamboo 
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1. Introdução 
 

O estado de Santa Catarina possui uma diversidade grande com relação a bambus e 
taquaras nativas, essas plantas foram utilizadas por índios guaranis, caingangues e 
xoklengues durante séculos para a fabricação de utensílios domésticos, e o gênero mais 
utilizado é o Merostachys, do qual extraem entrecasca para o artesanato e a planta inteira 
para cobertura de suas casas (no caso guaranis). A importância que dão a este gênero de 
taquara despertou o interesse na análise desta planta como potencial para a economia mbya 
guarani dentro de um modelo sustentável de desenvolvimento econômico visando um 
aprimoramento na obtenção do material através de reflorestamentos, e com isso uma porta 
aberta para o mercado da construção civil.   

Como material tradicional dos mbyá guarani, ele carrega um significado mitológico e 
social importante dentro da aldeia, pois o fácil acesso aos recursos naturais caracteriza uma 
harmonia com o meio e a manutenção de práticas herdadas dos antepassados que outrora foi 
presenteada por Nhanderu (Deus). Com o avanço do agronegócio, a especulação de terras, 
e o esgotamento do meio fornecedor das matérias-primas, o guarani passa a sofrer restrições 
e necessidades, ele deixa, por exemplo, de utilizar alimentos e matéria-prima original para 
usar o que é do não-índio, a exemplo disso, vê-se a utilização do bambu exótico (Bambusa 
tuldoides), mais facilmente encontrado em beiras de estradas e pastagens, na elaboração de 
artesanatos de baixa qualidade.    

A manutenção dos recursos naturais é sinônimo da manutenção da cultura guarani (tekó) 
e consequentemente a obtenção da autoestima e valorização do eu guarani. 

Com o passar dos anos, os guaranis perderam a barreira da autodefesa em se resguardar 
do contato muito próximo com os não-índios para estabelecer uma relação de reciprocidade 
através da venda de artesanatos e obtenção de renda para suprir gastos com suas 
necessidades, isso abriu portas para um diálogo com o resto da sociedade e fez com que 
muitos guaranis se dispusessem a aprender algumas práticas do não-índio, seja no 
aprimoramento de técnicas agrícolas, construtivas e econômicas, e também educacionais, 
possibilitando um diálogo maior na questão do desenvolvimento sustentável.  

Com a possibilidade de uma nova visão econômica por parte dos guaranis, a viabilidade 
de criar um vínculo com uma sociedade consumidora dos produtos guaranis torna-se 
possível, e assim estabelecido os guaranis como fornecedores e o mercado como receptor de 
bens, colocaria o produto guarani num patamar mais elevado em termos de valorização desse 
produto.  

 

2. Desenvolvimento do Tema 
 
      2.1. Relação entre os Guaranis, a Sustentabilidade e o Uso da Merostachys 

 

    Anteriormente os indígenas conhecidos como guarani ocupavam um vasto território 
compreendido entre Missiones, na Argentina, passando pelo Paraguai, bacia do Rio Uruguai 
e Iguaçu, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e a depressão central do Rio Grande do Sul 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

(SCHADEN, 1962, p.19). No litoral havia um subgrupo conhecido como Carijó, e seu 
território começava no sul de São Paulo, em Cananéia, tendo como ponto austral a Lagoa 
dos Patos, no Rio Grande do Sul. Hoje, vivem esparsos nestas regiões acima citadas, a 
aculturação e a falta de espaços para a manutenção de sua cultura são dois dos diversos 
problemas enfrentados por este povo.  

     A sustentabilidade para o povo guarani é algo complexo, pouco entendido pela sociedade 
dominante e capitalista. Não se trata de uma política indigenista que visa lucros através do 
uso racional da natureza, pelo contrário, o tema está ligado a uma cosmologia própria, 
introvertida, não visível a sociedade não-indígena, e pouco compreendida até mesmo pelos 
órgãos ou entidades que atuam de forma solidária na organização econômica de uma aldeia. 

Zanin (2006) ressalta que a sustentabilidade para o povo guarani está restrita ao nhanderekó, 
lit. nosso modo de ser, onde tudo está interligado, religião, cultura, modo de pensar e 
natureza.  

     A cosmovisão dos Guarani, motivada por uma mentalidade 
animista e religiosa, impede o desenvolvimento de uma economia 
baseada na noção de lucro privado, o que não é compreendido nem 
considerado pelo sistema capitalista.  A economia de subsistência 
dos Guarani produz apenas para o consumo da própria família ou do 
grupo social, sem excedentes para o comércio. Nela, o sustento da 
vida, em sua maior parte, não é obtido por venda no mercado, 
inexistindo as leis da oferta e da procura. Entretanto, não se trata 
somente de uma produção para o consumo, mas sim de produção 
para o valor de consumo, pois existem trocas no interior da 
sociedade; trocas, estas, envolvendo bens de natureza básica à 
existência (bens utilitários). Uma produção para o valor de uso não 
exclui o aparecimento de uma rede de prestações na sociedade ou 
no interior da unidade doméstica; ao contrário, a produção para a 
"subsistência" prevê a realização de trocas, ainda que estas sejam 
com matizes sociais (obrigações e contra obrigações) e realizadas 
com produtos de primeira necessidade (AFONSO apud KÜLH, 
2014, p.759). 

     Os materiais utilizados orginalmente pelos guaranis em suas construções, artesanatos e 
utensílios domésticos são biodegradáveis, desta forma, sustentáveis quando o destino final 
dos resíduos, ou descarte de material, era o próprio ambiente e a quantidade de matéria-
prima era maior que a procura por ela.  

     Hoje em algumas aldeias a falta de matéria-prima tradicional cria necessidades antes não 
vividas, o guarani sente a necessidade de adquirir produtos e materiais construtivos dos não-
indígenas, havendo por um lado, uma ascensão social vista pela perspectiva guarani de 
submergir da margem da sociedade dominante, por outro, faz com que o mesmo viva de 
forma aculturada fora da sua sustentabilidade automática quando utilizava elementos 
tradicionais biodegradáveis.   

     No campo da construção, artesanato e utensílios domésticos, destaca-se a utilização da 
taquara-mansa, chamada takuá ou takuaete’i (Merostachys sp). Ela tem um papel 
fundamental na vida dos indígenas, tanto a nível cosmológico, colocando a planta como 
elemento de sustentação da tradição e afinidades com Nhanderu (Deus), como a nível de 
versatilidade no uso dessa planta no dia a dia, sendo que em muitos locais ela tem sido usada 
indiscriminadamente na cobertura das habitações através do maceramento dos colmos, 
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inclusive tendo vantagens sobre as folhas de palmeira pela maior durabilidade, segundo 
relato em várias aldeias.  

 

2.2. Biologia do Merostachys e Utilização  
     Seguindo o sistema APGII (SOUZA; LORENZI, 2005, p. 11), as taquaras e bambus estão 
classificadas da seguinte maneira: 

Grupo Commelinales => Ordem Poales => Família Poaceae (Gramineae) => Subfamília 
Bambusoideae => Tribo Bambusaceae => Gênero Apoclada, Bambusa, Merostachys, 
Guadua, etc => Espécie Guadua trinii, Merostachys multirramea, etc. 

     Segundo Mcclure; Smith, 1967, Santa Catarina possuía 32 espécies de bambus naturais e 
exóticos, entre os quais estão espécies fortemente lenhosas de hábito cespitoso. As espécies 
levantadas em 1967 pelo mesmo autor denominadas bambus são:  

Apoclada diversa, Apoclada simplex; Aulomenia ulei, Aulonemia cingulata, Aulonemia 
intermedia, Aulonemia lanciflora, Aulonemia radiata; Bambusa tuldoides, Bambusa 
vulgaris var. vittata, Bambusa vulgaris; Chusquea anelytra, Chusquea bambusoides var. 
bambusoides, Chusquea bambusoides var. minor, Chusquea bambusoides, Chusquea 
capitata, Chusquea capituliflora var. capituliflora, Chusquea capituliflora var. pubescens, 
Chusquea capituliflora, Chusquea discolor, Chusquea gracilis, Chusquea ibiramae, 
Chusquea leptophylla, Chusquea meyeriana, Chusquea mimosa, Chusquea oxylepis, 
Chusquea peruviana, Chusquea ramosíssima, Chusquea sellowii, Chusquea swallenii, 
Chusquea tenella; Guadua angustifólia, Guadua spinosissima, Guadua trinii; Merostachys 
ciliata, Merostachys glauca. Merostachys multiramea, Merostachys pluriflora, Merostachys 
speciosa, Merostachys ternata, Merostachys vestita. 

     O gênero Merostachys foi descrito por Sprengel e seu nome tem origem do grego 
meris/meros que significa porção/ parte e stachys que significa espiga (QUATTROCCHI, 
2006, apud SCHWARZBACH, 2008, p.36). Este gênero é o mais utilizado por povos 
indígenas, pelo menos na faixa que compreende sul e sudeste, sua funcionalidade e 
disponibilidade na natureza fez com que tivesse muita aceitação entre os mesmos e 
populações rurais não-indígenas, isso é atestado pela quantidade de fontes que citam o seu 
uso extensivo e sua qualidade como matéria-prima. 

     Das espécies de Merostachys apresentadas, a maior parte, ao que se sabe através de 
estudos botânicos, apresenta crescimento na sombra, ou seja, um crescimento não tão 
acelerado sob a sombra de outras plantas, somente a M. pluriflora Munro ex Camus e M. 
multiramea Hackel apresentam estado heliófilo, o que viabilizaria algum tipo de cultura fora 
da floresta com estas espécies. A M. multiramea contudo apresentaria uma distribuição mais 
representativa que a M. pluriflora, vegetando na bacia do Rio Uruguai, planalto, encosta 
atlântica e litoral (Klein, et al. 1981, p.152), sendo neste caso indiferente as condições de 
solo, o que representaria vantagens em relação a outras espécies de Merostachys. 

     Através de análises de campo feitas por pesquisadores de botânica e agronomia (Moreira, 
2013; Santos et al., 2012; Schwarzbach et al., 2016), constatou-se que a Merostachys 
multiramea apresenta um maior crescimento quando exposta a luz solar através de clareiras 
na floresta ou vegetando em bordas da mata.  
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     Segundo Moreira, 2013, foram realizados testes em populações de Merostachys 
multiramea no município de Vargem Bonita – SC, numa fazenda onde havia plantação de 
pinus e eucaliptos em meio a mata de araucárias (Floresta Ombrófila Mista), os resultados 
foram significativos quanto ao aumento do dossel nas populações que estavam na borda da 
mata, onde também apresentavam maior número de colmos, altura média e maior número 
de rebrotes por planta. 

     Segundo Schwarzbach, 2007, as plantas que se encontram na borda da mata recebem 
maior incidência de luz solar, com isso, aceleram seu metabolismo, pois sua biologia está 
associada ao ecossistema de regeneração de mata, assim desenvolvem-se melhor em 
clareiras abertas pelas retiradas ou quedas de árvores.  

     O ciclo de vida da M. multiramea está associado à sua florada, que acontece em 31-33 
anos, onde toda a touceira seca e com isso nascem plântulas formando um novo ciclo. A 
princípio o total desaparecimento do taquaral após sua florada e frutificação parece ser algo 
negativo dentro de um sistema de cultivo e produção, porém, o rápido crescimento das 
plântulas em ambiente condicionado, no caso a clareira na floresta ou sob incidência de luz 
solar, favoreceria a espécie. É interessante colocar aqui a importância de se fazerem cultivos 
integrados com outras espécies de bambus, especialmente Bambusa e Guadua, utilizando 
estas em lugar daquelas que estão em regeneração. O uso de outras espécies de Merostachys 
também é viável, variando cultivos entre sombra e sol e garantindo a rotatividade da extração 
e desgaste das touceiras (Klein, 1981). 

     O cultivo para corte e venda de colmos de bambu, bem como o cultivo e venda de 
artesanato é uma realidade hoje no Brasil e está em crescimento, tanto na parte de movelaria, 
como na parte da construção civil. Essa cultura do bambu está ainda restrita ao cultivo de 
espécies exóticas como a Bambusa e Dendrocalamus, além disso, não é massivo, e tampouco 
atinge projetos voltado a gestão social e cultural indígena, principalmente quando se fala em 
cultivo de espécies nativas e elaboração de técnicas indígenas semiacabadas para indústria 
moveleira ou de design de interiores. 

     As associações e cooperativas são algo primordial na busca por valores e respeito dentro 
do mercado competitivo, infelizmente isso não acontece na prática por não haver ainda em 
muitos locais, uma padronização de sistemas de produção e extração dos bambus. Num 
levantamento feito por Schwarzbach, 2008, por exemplo, artesãos do Paraná, que trabalham 
com extração e produção de móveis e artesanatos de bambu e taquara, não possuíam vínculos 
com órgãos instituições, sendo livres em determinado ponto para fabricarem produtos que 
variam sua qualidade, porém suscetíveis a diversos fatores negativos.  

     É necessário haver no Brasil instituições que regem pesquisas, ensaios tecnológicos e que 
sejam de alguma maneira mais independentes para avançar no mercado nacional e 
internacional de forma mais agressiva e com produtos de qualidade. 

 

2.3. A Economia Mbyá e Seu Artesanato 
 

     Segundo Bonamigo (2009) trabalho e atividade são algo distintos no entendimento 
guarani, a atividade está ligada a pesca, fabricação de artesanato, obtenção de comida, 
plantação, ou seja, tudo que não gera renda, diferente do trabalho, que está ligado a obtenção 
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de renda através da comercialização ou serviço. Antes da colonização do Brasil, os indígenas 
não sabiam o que era trabalho, pois tudo estava voltado às atividades de subsistência e troca.  

     Os guaranis de alguma maneira ainda guardam resquícios do antigo modo de pensar, e 
dessa maneira, a relação da aldeia – terra – mata é importante para manutenção do jeito de 
ser guarani que está ligado as regras e legado dos tamõi (avós, antepassados) e por extensão 
a Nhanderu (Deus) que foi o responsável pela criação dos antepassados.  

     O significado da terra para os guaranis difere-se em muito com o significado que os não-
indígenas dão a mesma, pois “produz ao mesmo tempo relações econômicas, relações sociais 
e organização político religiosa essenciais para a vida guarani” (MELIÀ 2004 apud 
BONAMIGO 2009 p.184). 

     Durante muito tempo, o guarani que se instalou próximo as cidades litorâneas pouco 
apresentava interesse em manter relações de troca com a sociedade adjacente. A cosmologia 
e distinção de pensamento fazia com que o guarani mantivesse uma timidez exagerada como 
mecanismo de defesa frente à especulação não-indígena sobre sua cultura e religião. Com o 
passar do tempo e o acesso aos serviços públicos, a proximidade da cidade seja através dos 
meios de transporte, seja pelo crescimento urbano, os guaranis passaram a suprir suas 
necessidades com elementos não-indígenas. A falta de espaços adequados para as práticas 
tradicionais e a pressão da mídia pela aquisição de aparelhos celulares, moda, 
eletrodomésticos e dinheiro para outros tipos de atividades não tradicionais fizeram com que 
os guaranis passassem a necessitar cada vez mais da cidade, onde puderam vender seus 
artesanatos. 

     Apesar do risco que a proximidade com a sociedade não-indígena implica através da 
aculturação e mudança no modo de pensar guarani, o mesmo recria o universo cosmológico 
adaptando novas necessidades a sua cultura e incorpora elementos importantes para explicar 
uma conduta nova ou um acontecimento. Com isso, o comércio (venda de cds e artesanato) 
passa a fazer o papel de divulgador da cultura guarani, tão importante para o reconhecimento 
e valorização da mesma. O indígena se vê oferecendo algo de valioso para ele, em troca, o 
não-índio paga a quantia justa pelo trabalho, levando para casa não somente um objeto, mas 
sim algo de valor para o guarani (BONAMIGO, 2009). 

     De alguma forma, o guarani vê na figura do djuruá (não-índio) o inimigo que deve ser 
cativado por sua cultura e a venda de artesanato de alguma forma produz reciprocidade, 
sempre ressaltando a distância entre nós e eles, sendo assim, “há um entendimento de que é 
preciso estar perto do inimigo, negociar com ele, mas não se devorado por ele" (ASSIS, 2006 
apud ASSIS, 2009).   

    Além de recriar novos valores pessoais e culturais, o guarani recria a matéria-prima 
quando esta não está mais disponível na natureza e também recria novas atribuições a objetos 
que agora não fazem mais parte da necessidade diária. O artesanato não é estanque, ele se 
aprimora de acordo com as necessidades atuais (TEIXEIRA, 2004 apud OLIVEIRA, 2015, 
p.20). O contato do artesão com produtos industrializados pode mudar a finalidade de um 
objeto tradicional (OLIVEIRA, 2015, p.21), uma vez que exista um cesto próprio para 
guardar alimentos e após descobrirem potes, geladeiras e produtos de plástico, perde sua 
atribuição original para servir como objeto de adorno, para guardar roupas ou livros.  Desta 
forma, o artesanato ganha um valor histórico e cultural, a fim de não perderem o objeto, dão 
a ele novo uso, e muitas vezes características novas.  
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     Lima (2005 apud OLIVEIRA, 2015, p. 22) diz que a integridade da matéria-prima deve 
ser respeitada, ainda que haja mudanças para aprimorar o produto ou atualizá-lo, pois o 
artesanato é feito à mão, e por isso tem suas imperfeições, tanto pela diversidade de formas 
que a matéria-prima possui, como pela falta de um molde, jamais podendo ser comparado 
com um produto industrializado. Falando do artesanato em geral, diz que com a pressão do 
mercado atual por design inovado, muitos artesanatos acabam sofrendo interferência do 
designer, que acaba criando um novo objeto, deixando de lado valores tradicionais 
(OLIVEIRA, 2015, p. 23). As mudanças e adaptações podem acontecer a fim de resgatar a 
tradição em comunidades desmotivadas ou com dificuldades na comercialização 
(OLIVEIRA, 2015, p. 24), tais mudanças poder dizer respeito a atualização dos produtos de 
maneira que não percam a tradição.  

 
Figura 1: Tcheto ou karamenguã Fonte: GARCIA, 2008, p.77 

 

2.4. Inserção do Artesanato Mbyá no Mercado de Luxo Sustentável 
 

     O artesanato guarani mbyá feito com lascas da entrecasca de taquara está direcionado 
basicamente à cestaria, na cestaria existe um elemento em comum que é o trançado provido 
do grafismo. Se for pensado o trançado independente da cestaria, poderia haver um novo 
nicho no modo de fazer o artesanato guarani, e uma nova forma de garantir a economia dos 
mesmos, e isso dependeria da capacidade dos guaranis de aceitarem a mudança, visto que já 
foi constatado anteriormente que algumas mudanças feitas no artesanato foram aceitas no 
consciente guarani através da necessidade de suprir as exigências do mercado djuruá (não-
índio).  

     A utilização de trançados de taquara ou bambu na indústria moveleira e civil ainda é um 
campo pouco explorado, apesar de no passado o trançado ser utilizado tanto nos artefatos 
domésticos como esteiras, tipitis, forros de casas, balaios e armadilhas, hoje ganha moda 
como objeto exótico de adorno, ou no caso do trançado usado no forro, transforma o 
ambiente tornando ele mais rústico. Um novo nicho dentro da movelaria poderia estar ligado 
ao preenchimento dos moldes e estofamentos, dando textura e até caracterizando como 
inspiração indígena se a mesma textura possuir grafismos que remetem ao indigenísmo.  
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     O uso de elementos como o trançado fora do contexto da cestaria e ambiente guarani 
caracterizaria como artesanato, porém deixaria de ser tradicional para passara ser inovador, 
pois se utilizaria de elementos tradicionais em um contexto novo. Para que o trançado não 
perdesse o título de artesanato indígena seria necessário que o mesmo fosse elaborado dentro 
da aldeia através da extração da matéria-prima e seu desenvolvimento manual através dos 
mesmos guaranis, entregando a fábrica de móveis o elemento pronto para que sofra a 
segunda etapa do processo, que é a inserção do material dentro do mobiliário ou design de 
interiores. 

O artesanato como o tradicional e o indígena já possuem um status 
diferenciado no mercado, pois eles carregam em si toda uma 
tradição e história embutida na sua forma ou modo de fazer. Mas o 
que fazer com aquele artesanato que se encontra desvalorizado, ou 
que não conseguiu ser absolvido pelo mercado? Bom, a agregação 
de valor pode ser uma boa estratégia para fazer o artesanato ter 
acesso ao mercado (BOTELHO, 2005, p.25). 

     O artesanato guarani hoje está acessível e de alguma forma vulgarizado, tudo porque é 
algo fácil de se conseguir devido à proximidade das aldeias com centros urbanos, com isso, 
o artesanato passa por um processo de aculturação, suprindo as exigências dos djuruá e de 
alguma forma entrando num patamar de desvalorização, uma mercadoria de comum alcance 
feita de forma rápida e com produtos industrializados. Com o aprimoramento das técnicas, 
o resgate dos materiais, e corantes naturais, e a precisão e dedicação do guarani para fazer 
um objeto com mais tempo e com mais qualidade, abririam espaço para outro vetor, a 
cestaria mais elaborada com valor agregado maior. 

Segundo Farias e Carvalho (2004), no marketing, há uma referência 
ao “valor”, que não está ligada à questão de preço. O conceito de 
valor é mais amplo que isto. “Valor” implica na compreensão de um 
outro conceito, o de 1percepção. A diferença entre as percepções 
dos clientes quanto aos benefícios e os custos das trocas comerciais 
pode ser um bom começo para a compreensão do conceito de valor. 
Logo, se o cliente percebe mais benefícios do que custos numa 
relação de troca, ele vê “valor superior” naquele produto 
(BOTELHO, 2005, p. 25). 

     A participação de designers no processo de valorização do produto é importante, visto 
que o mesmo deve buscar a otimização dos processos produtivos, tornando a produção mais 
ágil e competitiva (BOTELHO, 2005, p.28).  

     Seja cestaria ou somente o trançado, é importante ressaltar que a qualidade também está 
no modo como é condicionado o produto, desde sua fabricação até embalagem. 

Uma questão importante que está diretamente ligada à produção, e 
a questão da qualidade. O termo de referência do PSA(2004:53) 
afirma que qualidade significa fazer a centésima peça como se fosse 
a primeira, no tamanho, no peso, na forma, na motivação do artesão, 
porém sempre preservado as pequenas diferenças que caracterizam 
os produtos artesanais, e que o fazem únicos e singulares. Essa 
“padronização” reflete positivamente na comercialização, pois 
aquele produto terá uma maior credibilidade no mercado, pois 
possui um padrão de qualidade, e terá uma facilidade na questão da 
embalagem (BOTELHO, 2005, p.30). 

    Vale lembrar que as associações têm um grande peso dentro do processo que vai desde o 
plantio até o mercado, são elas que garantem a unidade e diálogo entre comunidades, que 
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evitam que atravessadores usurpem valores sobre o produto, e são intermediadoras entre o 
micro (comunidade) e o macro (mercado). 

Em meados dos anos 1970, o movimento de organização dos povos 
indígenas no Brasil apresenta um novo quadro de interesse por 
representatividade frente à sociedade nacional, lutando por seus 
direitos. Assim, as associações indígenas surgem como um 
instrumento legal de representatividade e uma resposta à sociedade 
nacional, já que se conforma como uma organização civil e jurídica 
das populações indígenas. O auxílio a essas novas instituições veio 
do financiamento, apoio e incentivo proporcionados por entidades 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, como ONG´s, 
Fundações, pastorais e particulares. Se, em meados dos anos 1970, 
no contexto amazônico, a existência de associações indígenas 
chegava ao número de uma dezena, isto se alterou 
significativamente nos anos seguintes. Segundo dados de PASSOS 
(2008), no ano de 2000, o número delas chegava a 180 e hoje 
aproxima-se de 500. (ASSIS, 2009).   

    Para uma produção sustentável, também é importante a figura do agrônomo, que orientará 
o plantio adequado das espécies de Merostachys fora do ambiente natural da floresta, e de 
novas técnicas de manejo e tratamento dos colmos; também será importante a figura do 
biólogo, que fará estudos botânicos sobre o manejo controlado de Merostachys que estão na 
mata.  Embora já visto que é viável a produção de Merostachys multiramea Hackel fora de 
seu habitat natural, é imprescindível a rotatividade no uso de espécies, primeiro pela questão 
do ciclo, segundo para não exaurir a touceira, inviabilizando seu crescimento pela falta de 
colmos que ajudam a suportar uns aos outros (BOTELHO, 2005, p.26).  

    Com o artesanato guarani, seja ele trançado ou cestaria, carregado de valor histórico, 
simbólico e cultural, embasado num processo de manejo e uso sustentável de Merostachys 
multiramea Hackel, que é uma planta nativa, usada a séculos pelos guaranis para a fabricação 
de seus objetos e a implantação de uma revalorização, resgate e aprimoramento das técnicas 
tradicionais, tem-se aí produtos com mais valor de mercado, mais sofisticados e que 
garantirão a economia guarani mbyá, fortalecendo a cultura por reapresentar o modelo mais 
puro de fabricação do artesanato, aumentando a estima e expectativa de vida dos mesmos. 

     Novos conceitos têm-se verificado no mercado de luxo, principalmente na questão 
simbólica e no processo de criação do objeto. Toda a carga simbólica que o artesanato 
guarani possui, e que já foi citado acima, juntamente com a preocupação socioambiental, 
garantem a viabilidade desse artesanato na esfera do luxo.  

 

3. Conclusão 
 

Hoje a aculturação e entrosamento do índio guarani mbyá com a sociedade envolvente é 
uma realidade irreversível, as cidades estão cada vez mais próximas as aldeias e a extração 
de matéria-prima torna-se cada vez mais difícil. O artesanato, por sua vez, tende a baixar a 
qualidade, e os guarani passarão a viver num ambiente progressivamente marginal e 
insalubre. O estudo sobre as diferentes espécies de bambusáceas, como visto no capítulo 6, 
viabiliza estudos posteriores para um melhoramento nas técnicas de obtenção da matéria-
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prima, especialmente a Merostachys, que possui um valor histórico, simbólico e cultural 
muito forte para os guaranis.  

É possível notar que o cultivo de Merostachys multiramea fora do habitat úmido e 
sombrio das florestas é viável, garantindo um uso disciplinado da espécie, e com rotatividade 
no corte com outras bambusáceas, o que ajudaria na garantia da sobrevivência da cultura de 
extração dos guaranis. Com isso, o cultivo de Merostachys multiramea poderia ser 
implantada facilmente nas aldeias guaranis que estão localizadas no sul e sudeste do país.  

Com a obtenção da Merostachys multiramea como matéria-prima secular dos guaranis 
dentro das aldeias, favoreceria também a pureza do produto e melhoraria a autoestima dos 
índios a produzir produtos com mais qualidade, resgatando a essência do grupo. 

A revalorização da cestaria guarani também se daria organizando artesãos dentro das 
aldeias através de associações, e implantando projetos com auxílio de profissionais na área 
do design e/ou arquitetura, que direcionariam os produtos para uma revalorização de 
mercado, introduzindo elementos como tintas naturais, aprimoramento no acabamento dos 
produtos, embalagens, e a venda do simbolismo e importância cultural que cada produto 
possui para os índios, dando espaço no mercado para um artesanato diferenciado do que hoje 
é vendido pelos índios guaranis, um artesanato raro, fino, puro e resgatado do passado. Dessa 
forma, o valor agregado ao produto acabado seria adquirido pela sustentabilidade social e 
ambiental, pela preciosidade através das técnicas resgatadas, história e simbolismo que a 
peça possui, e pelo aprimoramento e dinamismo mercadológico adquirido através de 
profissionais da área. Tais qualidades são imprescindíveis para entrar no mercado de luxo, 
cuja atenção está direcionada aos produtos exclusivos, autênticos, bem elaborados e 
carregados de valor simbólico e engajados na sustentabilidade.   

É valido também lembrar que o artesanato está constituído de trançados compostos por 
grafismos, estes mesmos trançados poderiam entrar no mercado moveleiro através do 
mesmo processo que a cestaria, podendo ser um nicho para as atividades guaranis e um 
ganho econômico a mais para os mesmos. A partir dos estudos levantados neste trabalho 
sugere-se a continuidade dele aprofundando itens como: um inventário das técnicas 
artesanais guaranis dentro das diversas aldeias espalhadas pelo litoral do sul e sudeste, 
fazendo um comparativo com técnicas guaranis antigas registradas na literatura, manejo e 
técnicas de tratamento pós corte de Merostachys e seu dinamismo biológico com outras 
bambusáceas, análise de viabilidade na implantação de taquarais de cultivo em comunidades 
guaranis, e levantamento das aldeias propensas e abertas a receber o projeto de interferência 
no artesanato guarani.  
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Resumo 

Mulheres com corpos mastectomizados apresentam dificuldades para vestir-se visto que a indústria            
da moda ainda é pouco eficaz para atender demandas não padronizadas. O objetivo do trabalho foi                
desenvolver uma solução de peça íntima para mulheres mastectomizadas. O procedimento           
metodológico foi pesquisa exploratória e aplicada para criar uma modelagem de peça íntima que              
auxiliasse essas mulheres na hora de vestir-se. Após seguir metodologia projetual de design com              
foco em inovação,foi utilizada a metodologia projetual em design, o Design Thinking, essa que              
consiste em três etapas que são denominadas como imersão, ideação e prototipação. Esta             
metodologia tem “[...] uma abordagem focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade,             
colaboração e tangibilização de pensamentos e processos [...]” (VIANNA [et al.], 2012, p. 12), foi               
possível verificar que todas as medidas corporais apresentavam diversidade entre si e detalhes             
corporais pós-operatórios que não facilitariam um projeto com execução em massa; optou-se por             
uma modelagem que pudesse ser disponibilizada gratuitamente na internet, impressa e facilmente            
adaptada, em casa ou com ajuda de qualquer costureira, às diferentes estruturas corporais e              
procedimentos da mastectomia. Ficou evidente atentar não apenas para a área da mama, mas              
também em regiões circundantes, como abaixo da axila, acima do busto, costas e colo, pois as                
mesmas sofrem esvaziamentos, resultando em “afundamentos” e retirada de peles na região. Por             
fim, o projeto encontrou uma solução em modelagem que trouxe conforto e respeito ao corpo para                
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cada situação-indivíduo, com proposta inovadora do Blusiã, com foco no design social e             
sustentável. 

Palavras-chave: Moda Inclusiva; Modelagem; Design Thinking 

 

Abstract 
Mastectomized women have difficulty dressing since the fashion industry is still ineffective at             
meeting nonstandard demands. The goal is to develop an intimate part solution for a              
mastectomized woman. Methodological procedure was an exploratory and applied research to find            
intimate modeling that would aid these women at the time of dressing. After following design               
design methodology with focus on innovation, design thinking in three phases, it was possible to               
verify that all the corporal measures presented diversity among themselves and postoperative            
details that does not facilitate project with mass execution. There were obvious concerns not only               
in the area of the breast as in regions where there was scraping as below the armpit, above the                   
bust, back. Finally, the project went on to a solution that brought comfort and respect to the body                  
with the innovative proposal of the blusiã with social and sustainable innovation. 

Keywords: Inclusive Fashion; Modeling ; Design Thinking 

 

1. Introdução 

 As soluções de design deveriam nascer sempre de problemas reais, problemas da            
sociedade e do ambiente. Infelizmente, nem sempre isso é prioridade nas indústrias e no              
mercado. Nesse sentido, para solucionar problemas verdadeiros, nasce o projeto Modelar           
Moda - financiado pelo Edital FAPEX 2016 (N. 011). Em 2015, durante a disciplina de               
design management (Gestão de Design) no curso de Design de Moda da Unochapecó, foi              
iniciado um projeto que o foco era inovação social que inspirou sua continuação em 2016               
ao unir modelagem e moda para mulheres mastectomizadas. A moda inclusiva cresce            
como mercado por atender diversos nichos, por permitir que pessoas com restrições físicas             
encontrem soluções adequadas de vestimenta. No grupo das mulheres mastectomizadas, foi           
percebido que sutiãs próprios já existem, mas ainda não conseguem englobar a diversidade             
de casos. Após o projeto realizado durante a disciplina, ficou aparente que poderiam ser              
aplicados conceitos de moda para que as mulheres que sofreram com câncer de mama se               
sentissem bem com seu vestuário e incluídas na sociedade. Ao perceber a dificuldade que              
as mulheres mastectomizadas enfrentam para encontrar um modelo de sutiã que comporte            
seu biótipo e alterações físicas, o projeto objetiva desenvolver uma modelagem de sutiã             
adaptada a mulheres mastectomizadas, visto que a modelagem tradicional não oferece           
ergonomia e conforto ao corpo mastectomizado, mesmo o específico para esse fim. Este             
projeto reflete a importância do pensar moda como fator para aumento da autoestima do              
público-alvo escolhido. 

 

2. Design Social 
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O design baseia-se na criação de novas soluções através de necessidades percebidas na             
sociedade. Pazmino (2015, p. 3) acredita que o design social atua em áreas onde não há o                 
interesse do mercado em produzir novos conteúdos que “resultem em melhoria da            
qualidade de vida, renda e inclusão social”. Sendo assim, “design social é a materialização              
de uma ideia por meio de análise, planejamento, execução e avaliação, que resultam num              
conceito e na difusão de um conhecimento“(FORNASIER, MARTINS E MERINO, p. 4).            
Os autores acreditam que esse tipo de design tem a capacidade de influenciar o              
comportamento voluntário na sociedade e, finalmente, promover mudanças sociais. O          
projeto Modelar Moda trabalha com Moda Inclusiva e nasce com o mesmo ideal do design               
social porque valoriza a inclusão, agindo em prol de mudanças que podem ser benéficas              
para a sociedade. 

 

3. O Projeto Modelar: Moda Inclusiva para Corpo Mastectomizado 

O objetivo da moda inclusiva é oferecer a pessoas que possuem algum tipo de              
restrição física encontrar peças que sejam adaptadas para sua condição. Muitas vezes, esse             
desafio para o mundo da moda faz com que estas pessoas sintam-se incluídas na sociedade               
ao perceber que existem pessoas pensando nas necessidades delas. 

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes Silva), o             
câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres. No informativo do                
endereço eletrônico do instituto , existem várias recomendações e orientações sobre como           1

cuidar da região onde pode ocorrer uma mastectomia, que segundo mesmo, trata-se de             
“uma cirurgia de retirada total ou parcial da mama, associada ou não à retirada dos               
gânglios linfáticos da axila (esvaziamento axilar).” Esses procedimentos, além de causar           
deformidades devido ao esvaziamentos de gânglios, se tornam por longo período sensíveis            
e carentes de cuidados constantes. Em Chapecó, para apoiar quem está passando ou já              
passou pelo câncer, existe a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapecó; dentro              
desta, há o grupo PROVIM – Programa Viver Melhor Mulheres Mastectomizadas, com o             
objetivo de orientar e dar apoio psicológico às mulheres que passam pela situação do              
câncer.  

O projeto foi realizado com encontros presenciais (ver figura 1) junto ao PROVIM,             
porque o princípio utilizado foi a co-criação e empatia, que é valorizada no Design              
Thinking . As ações durante os encontros presenciais foram: (1) entrega de questionário            
para conhecer a relação do grupo com seu corpo e com preferências de moda,              
sensibilização sobre o projeto e apresentação do grupo explicando o que é Moda Inclusiva;              
(2) validação de percepções dos resultados dos questionários, conversas sobre possíveis           
soluções para melhorar a relação dessas mulheres com seu corpo e com a vestimenta,              
apresentação de possibilidades de materiais e tecidos, coleta de medidas de cinco            
voluntárias com corpos diferentes (remoção de mama direita, remoção de mama esquerda,            
remoção de ambas mamas, mamas reconstituídas), fotografar voluntárias; (3) apresentação          
de propostas geradas, apresentar tecidos e acabamentos para receber feedback do conceito            

1Orientações às Mastectomizadas. Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=108 Acesso       
em: 18.03.17 
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e realizar testes com registros fotográficos; (4) encerramento com avaliação final coletivo e             
documentário.  

 

 
Figura 1: Encontros na PROVIM  Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 A fase inicial chamada de Imersão segundo o Design Thinking (encontros 1 e 2), é               
fundamental no processo para solucionar o problema de forma inovadora (ver figura 2), é              
onde ocorre a definição do problema, componentes do problema, coleta de dados e análise              
dos dados (MUNARI, 1998).  

 

Figura 2: Etapas do Processo de Design Thinking. Fonte: EBook http://www.mjv.com.br/ 
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Para Pazmino (2015), essa fase ajuda a compreender questões básicas que questionam             
os produtos existentes, porque é comum não entender a real necessidade ao iniciar um              
novo projeto. “Devem ser feitas perguntas Como? Por quê? Para quem? sobre o problema,              
as necessidades e o público-alvo” (PAZMINO, 2015, pág. 58).  

 

       3.1  Fase Um do Projeto: Imersão 

 Primeira etapa da metodologia foi realizada através de questionários, entrevistas e           
conversas diretas com o público-alvo. Ao finalizar o levantamento de dados, foram            
definidos os requisitos para o andamento das próximas fases do projeto. Quinze integrantes             
do grupo, nascidas entre 1939 e 1969, responderam um questionário que possuía o intuito              
de compreender melhor quais as necessidades e os gostos das mulheres que passaram pela              
mastectomia em relação às roupas, onde a primeira dificuldade evidenciada pelas mesmas            
foi a falta de sutiãs adaptados que fossem ergonomicamente adequados aos seus corpos e              
esteticamente agradáveis ao mesmo tempo; sendo assim, a decisão tomada foi a de criar              
um sutiã com estas duas características. Quando iniciada a análise dos dados coletados em              
campo, foi constatado que a maioria das mulheres entrevistadas apresentavam          
necessidades de adaptações diferentes, e índice de sobrepeso, baseado nos cálculos do IMC             
(Índice de Massa Corporal). Dado esta informação, além de comportar um corpo            
mastectomizado, a modelagem também teria que acomodar adequadamente um corpo          
plus-size de senhoras. Ainda, através das entrevistas, quando questionadas sobre quais           
decotes elegiam como melhores, a preferência deu-se por decotes mais fechados por            
disfarçarem a assimetria entre as mamas, enquanto os decotes mais abertos tiveram total             
reprovação por deixar o corpo exposto demais. Quanto ao fechamento dos sutiãs, zíperes,             
fita de colchetes e colchetes individuais obtiveram bons resultados enquanto o velcro foi             
reprovado pela maioria. O fechamento frontal foi o favorito por sua praticidade de vestir              
sem auxílio de outra pessoa, além disso, por meio do espaço dado para troca de ideias e                 
opiniões, fizeram colocações de preferências por peças sem aro de metal, e comentaram             
que as alças largas proporcionam mais sustentação, sendo então, as preferidas.  

 

       3.2  Fase Dois do Projeto: Análise e Síntese 

 Os requisitos de projeto são importantes para que o projeto atenda as necessidades             
do cliente por ser “um documento que serve para orientar o processo em relação às metas                
a serem atingidas. [...] Os requisitos com forte relacionamento com as necessidades dos             
usuários passarão a então a se denominar obrigatórios.” afirma Pazmino (2015, p. 32). O              
Projeto Modelar passa pelo método de definição de requisitos de projeto porque se trata de               
redesign e, por isso, conforme recomendação de Pazmino, na fase de planejamento,            
associa-se com valores e metas quantitativas. Abaixo a tabela gerada para iniciar a fase de               
geração de alternativa: 
 

Requisitos Objetivos Sugestão Classificação 
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Conforto Alça larga (mínimo 2 cm) Obrigatório 

Lateral Larga (mínimo 10 cm) Obrigatório 

Térmico (não gerar calor) não usar sintéticos Desejável 

Respirabilidade não usar sintéticos Obrigatório 

 
Usabilidade 

Não sair da posição (subir) Modelagem Obrigatório 

Não enrolar  Tecido Duplo / Modelagem 
 

Obrigatório 

Praticidade Autonomia para abrir e fechar Abertura frontal Necessário 

Facilidade/agilidade abrir e fechar Zíper e/ou gancho Necessário 

Pode ser utilizado com prótese, fibra, 
ar e/ou outros tipos de preenchimento 

Espaços para preenchimento no 
forro, respeitar dimensões de 
mercado de prótese 

Obrigatório 

Estética Formato simétrico e com volume de 
busto 

Bojo básico  
Modelagem 

Obrigatório 

Preencher espaços necessários  abaixo 
da axila após procedimentos 

Espaço para preenchimento 
lateral ao busto (abaixo da axila) 

Obrigatório 

Preencher espaços necessários acima 
do busto após procedimentos 

Espaço para preenchimento 
acima do busto 

Obrigatório 

Mastectomia geral Espaço para preenchimento no 
busto 

Obrigatório 

Romântico / Delicado / Feminino Tons claros/Florais Desejável 

Baixo Custo Processos produtivos simplificados Que seja possível ser costurado 
por processos manuais e/ou 
máquinas de costura domésticas 

Desejável 

Poucos materiais e acessórios até 6 itens encontrados 
facilmente  

Desejável 

Durabilidade Costuras reforçadas - Desejável 

Materiais resistentes para que não 
ceda a fibra com lavagem 

- Desejável 

Tabela 1: Requisitos do Projeto Blusiã. Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A tabela foi gerada após a apresentação do melhor modelo de sutiã encontrado no              
mercado ao entender as necessidades iniciais das mulheres do grupo. Após isso, vale-se             
utilizar da Análise Diacrônica para avançar nas ideias propostas. Pazmino (2015, p. 82)             
afirma que essa análise “é um exame dos aspectos culturais, sociais, tecnológicos, etc.,             
observados quanto à evolução de um produto. Ou seja, é um levantamento das             
características do produto a ser desenvolvido ou da função a ser satisfeita, mostrando as              
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mudanças ao longo do tempo.”.  

O painel semântico do público-alvo é um método popular para auxiliar na etapa de              
ideação dos designers, onde imagens e referências visuais ajudam a entender o            
comportamento de consumo do público-alvo bem como seu estilo e preferências. Após o             
segundo encontro na PROVIM foi possível entender e conhecer com um pouco mais de              
profundidade as mulheres do grupo, para que fosse realizado o painel, a persona e o               
cenário (Pazmino, 2015), buscando a compreensão do que realmente necessitam essas           
mulheres.  

Ao apresentar amostras de possíveis tecidos ao grupo, os que mais tiveram            
aceitação foram: malhas leves, viscose, moletom, seda e lycras, devido a toque macio que              
os caracterizam. Antes de começar as gerações de alternativas, os dados foram validados             
com o grupo, gerando um conceito para criação de uma blusa-sutiã, chamado de “blusiã”              
pela equipe projetista, porque além de sustentar e modelar os seios, também possibilita             
modelar o corpo/tronco. Não é nem sutiã nem blusa, é um novo produto híbrido que pode                
ser usado por baixo da roupa habitual ou sendo a própria blusa, dependendo dos tecidos e                
acabamentos utilizados pela usuária ou/e a pessoa que construirá a peça. 
 

 3.3  Fase Três do Projeto: Ideação 

 A geração de ideias foi posta em prática levando em conta os dados acima citados e                
tendo como base os possíveis tecidos para desenvolver testes de modelagem; devido ao             
toque macio, estrutura, elasticidade, e facilidade de aquisição, foram escolhidos para testes            
iniciais, o moletom não-peluciado, liganete, neoprene, viscolycra, popeline e supplex,          
visando uma peça estruturada mas confortável para o uso, respeitando as informações e             
interesses do grupo pesquisado.  

 

 

Figura 3: Parte de Geração de Alternativas. Fonte: acervo das autoras. 

Ao total, 46 alternativas foram geradas no papel (figura 3), e mais algumas criadas              
a partir de cada um dos tecidos propostos diretamente com modelagem tridimensional            
(figura 4), tendo sido construído especialmente para a tarefa um manequim plus size com              
um busto bem definido. No entanto, apesar de terem surgido diversas ideias inovadoras de              
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abertura e preenchimento da prótese, o modelo com abertura frontal aparentou atender com             
qualidade os requisitos do projeto e, como no design a simplicidade pode ser a opção               
correta, optamos por resolver a modelagem em si ao selecionar formas de dar volume ao               
busto e trabalhar apenas com a abertura frontal na prototipação. As costas largas e mais               
área de corpo foram soluções evidentes após levantar requisitos. 

 
Figura 4: Geração de Alternativas em modelagem tridimensional. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 3.4  Fase Final do Projeto: Prototipação  

 Na prototipação ocorreram os testes reais para validação técnica da viabilidade de            
construção das peças para os moldes e tecidos escolhidos. Na figura 5, estão alguns dos               
moldes desenvolvidos em modelagem tridimensional. Munari (1998), chama essa etapa de           
modelo e verificação, e ela acontece para experimentação dos usuários com coleta de             
feedbacks .  
 

 

Figura 5: Geração de Alternativas em modelagem tridimensional. Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Figura 6: Moldes planificados e corte no tecido pré determinado. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 Foram desenvolvidas seis modelagens, cada uma com sua planificação e corte no            
tecido pré determinado, tarefa observada em partes na figura 6, sendo quatro delas             
colocadas para prova (figura 7). Para a etapa de validação dos dados, sete mulheres com               
diferentes casos de mastectomia se voluntariaram para a prova dos modelos e verificação             
de acerto dos mesmos, sendo que duas voluntárias foram escolhidas visto que seus biótipos              
físicos eram parecidos, porém os casos de procedimentos cirúrgicos de mastectomia eram            
diferentes, possibilitando a validação da modelagem em mais de um corpo           
mastectomizado. A verificação foi importante para confirmar que o desafio de           
preenchimento ainda não estava resolvido; as mulheres apresentam diferentes “defeitos pós           
cirúrgicas” em diversas partes do corpo/tronco e, por isso, necessitavam de alterações após             
a prova inicial, figura 6. Destaca-se que o molde deve ser simples porque o projeto tem                
viés sustentável e social, ou seja, não deve ter complexidade que exige máquinas             
industriais nem processos que não permitisse reprodução por costureiras regionais. 

 
Figura 7: Prova e Feedback das Propostas. Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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 Os modelos apresentados para a prova apresentaram feedback positivo, apenas o           
modelo 4 (estampado) apresentou feedback negativo. O modelo estampado foi elogiado no            
tecido, mas criticado por apresentar franzidos na parte dos seios, o que possivelmente             
marcaria ao ser usado sob roupas, então segundo manifestação, o grupo possivelmente não             
usaria. O modelo cinza em moletom apresentou a maior aceitação, então foi escolhido para              
prosseguir com as alterações solicitadas pelas voluntárias: modelagem mais fechada nos           
seios e costas, diminuir abertura da cava (esconder axila), aplicar rendas ou aviamentos             
disfarçando qualquer detalhe no colo e seios, e o comprimento, que deveria ser aumentado              
(esconder barriga). 

 

Figura 8: Protótipo. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

A figura 8 apresenta o resultado final com todas as alterações e acrescido de bojo e                
enchimentos internos em áreas de profundidade na pele. Maiores detalhamentos sobre o            
modelo e modelagem serão disponibilizados juntamente com os moldes. Ao apresentar o            
modelo final para o grupo de mulheres, um novo feedback coletado porque a melhoria é               
um processo contínuo. Houve a sugestão para criação de outros blusiãs com outros tipos de               
tecidos mais leves. No entanto, percebe-se que um tecido não estruturado poderia mudar a              
modelagem e o moletom apresenta conforto térmico por ser natural e auxiliar na             
transpiração. No geral, o público estudado afirmou que estava satisfeito com o modelo             
final e também pelo projeto se preocupar com este tipo de ação, uma vez que no mercado é                  
difícil encontrar sutiãs que comportem o biótipo mastectomizado. Demonstraram         
contentamento no processo produtivo, por poder levar os moldes para a costureira de             
confiança para criar peças sob medida. 

Após a conclusão do protótipo, a modelagem foi computadorizada para gerar as            
graduações de tamanhos variando do tamanho 42 ao 52. A publicação está disponibilizada             
na internet para download gratuito, junto existe apostila básica de modelagem para auxiliar             
as costureiras e um documentário para facilitar a explicação do projeto ao grande público              
e, se possível, chegar ás mulheres masctectomizadas em todo território nacional. O blog             
“Modelar Moda - Moda para Mulheres Mastectomizadas” servirá como um elo que não             
finda a pesquisa, ensino e extensão do projeto Modelar Moda - Unochapecó. O link para               
iniciar o processo de criação de um blusiã:        
http://moda-para-mastectomizadas.blogspot.com.br/ .  
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A equipe que criou a solução de modelagem reflete na etapa final, que o resultado é                
um design de processo. Possibilita uma ruptura do processo produtivo massificado, criando            
produtos customizáveis e que geram renda local e apresentam foco em design social. 
 

5. Considerações Finais 

O projeto demonstra que a solução proposta está adequada às demandas           
contemporâneas, pois ficou evidenciada a insatisfação das mulheres mastectomizadas         
quando utilizam as próteses externas de silicone e/ou os enchimentos de outro material, já              
que a moda não criou soluções de mercado que realmente as atenda. O problema apresenta               
alto nível de complexidade visto que a região da cirurgia fica muito sensível, e os tipos de                 
cirurgia apresentam enorme variedade porque pode ocorrer profundidades na pele e não            
apenas a remoção da mama. Existe a reclamação recorrente nessas mulheres, de não terem              
como preencher as regiões acima do busto e a região abaixo da axila, porque é comum a                 
retirada de regiões circundantes a mama como forma de prevenir o retorno do câncer.  

Houve apoio das voluntárias, o que permitiu a coleta de dados em campo.             
Ocorreram diversos ciclos de feedback e validação tanto dos dados, análises e ideias             
propostas. O projeto acontece com cocriação e, por isso, apresenta um ciclo maduro para              
proposta do resultado. As mulheres pesquisadas que estão ativas no projeto são 15 no total,               
sendo sete as mulheres que se voluntariam para a parte qualitativa, e pesquisa de              
profundidade que inclui fotos e medidas. Após fotografar os corpos e suas vestimentas             
íntimas, ficou evidente que os modelos atuais de uso deixam a proporção e a simetria do                
busto com distorções que não auxiliam na autoestima das mulheres em questão.  

O grupo apresentou IMC elevado e idade acima de 50 anos, em sua maioria, sendo               
assim, optou-se por propor um sutiã mais fechado após a confirmação que não havia              
interesse das mulheres em utilizarem decotes profundos. O resultado das vestimentas que            
se destacaram nos questionários e nas entrevistas foram as costas fechadas, gola redonda,             
gola em V e gola xale. O projeto, mesmo sem estar finalizado, apresenta resultados              
acadêmicos consolidados sobre novas necessidades e demanda para o mercado de moda            
inclusiva, novas tendência de modelagem e opções com replicabilidade nacional e           
internacional ao projetar peças com foco no processo de costura artesanal ou com uso de               
máquinas domésticas. O resultado completo serão moldes compartilhados online, sem          
custo algum, para que mulheres mastectomizadas possam fazer seus próprios “blusiãs”. 

Espera-se que a mídia em massa ou as redes sociais sejam caminhos possíveis para              
divulgação dos arquivos para download . O projeto atingirá todo seu potencial quando            
muitas mulheres pós-operadas conseguirem acessar um produto pensado para atendê-las e,           
assim, a moda auxilie na autoestima e superação dessas mulheres que sofreram com câncer              
de mama. 
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Resumo 

O artigo, baseado na pesquisa para tese de Doutorado em Design, trata da complexa relação entre o 
sistema de moda e as questões relativas à sustentabilidade. O impacto ambiental causado pelo 
efêmero ciclo de vida dos produtos de moda, denominado fast fashion, e pelo consumismo tem sido 
questionado. Como contra ponto surgiu o slow fashion, um movimento na moda que propõe a 
redução do consumo, as preocupações sobre práticas éticas, a valorização de peças artesanais, 
duráveis e versáteis. Com a slow fashion, a lógica do sistema da moda começa a ser alterado. 
 

Palavras-chave: Moda; Sustentabilidade; Fast fashion; Slow fashion 

 

 

Abstract 

The article, based on research for Doctoral thesis in Design, discusses the complex relationship 
between the fashion system and sustainability issues. The environmental impact of the ephemeral 
life cycle of fashion products, called fast fashion, and consumerism has been questioned, as a 
counter point came the slow fashion. A movement in the fashion that aims to reduce consumption, 
concerns about ethical practices, appreciation of handcrafted work that is durable and versatile. 
With the slow fashion the logic of the fashion system begins to change. 
 

Keywords: Fashion; Sustainability; Fast fashion; Slow fashion;  
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1. Introdução 
 

A pesquisa sobre o atual contexto do design de moda para o vestuário no que se refere 
à questão da sustentabilidade, abordando o paradoxo entre fast fashion e slow fashion, fez 
parte da pesquisa para tese de Doutorado em Design de um dos autores desse artigo. Essa 
parte da pesquisa foi exploratória, descritiva, realizada através de livros, artigos e internet.  

A relação entre o sistema da moda e o consumismo é direta. O ethos da moda é o novo. 
O produto de moda é criado para ser efêmero. Esse sistema gera consumismo e, ao mesmo 
tempo, sérios problemas socioambientais. 

Alguns autores sobre moda afirmam que o indivíduo médio, acima da linha de pobreza, 
tem muito mais roupas do que precisa para cobrir seu corpo, mesmo contando com a 
lavagem e com as mudanças de temperatura. Além disso, com frequência, as peças de 
vestuário são descartadas em boas condições para uso e são compradas novas. Mas não foi 
sempre assim. No período de 1940 a 1947, época de racionamento e penúria, 
recomendava-se o uso do novo com o velho, e cuidava-se dos objetos pessoais a fim de 
que durassem (VINCEND-RICARD, 1989). 

Com a sociedade mundializada, os comportamentos sociais se padronizaram, 
transformando-se em estilos de vida e impondo cada vez mais o consumo de produtos 
muito parecidos, assim marginalizam-se os desejos que brotam nos pequenos grupos 
geradores de micromodelos. Segundo Vincend-Ricard (1989), os meios de comunicação 
criaram um modelo cultural muito homogêneo, que se difundiu por todo mundo. Por meio 
deles, são definidas normas universais de comportamento que se refletem no consumo 
disseminado do lazer, das roupas, da comida, entre outros. 

Paradoxalmente, a moda prescreve o estilo padronizado e o estilo individualizado. Ou 
seja, a moda propõe muitos estilos, para que cada indivíduo encontre o seu e, de 
preferência, compre muitas peças de diferentes cores e modelos para ter opções para os 
diferentes encontros sociais.  

Desde os primórdios da história, as pessoas usam objetos para interagir socialmente. A 
relação objeto-pessoa é uma relação simbólica e, como tal, reveladora de práticas sociais e 
culturais. Os estudos sobre o consumo, de acordo com Miranda (2008), trouxeram na 
atualidade o entendimento de que as pessoas usam o ato de consumir como forma de 
comunicação, de que a troca vai além de mercadorias, compartilham-se valores, ideais, 
estilos, ou seja, existe uma filosofia de vida que direciona os atos de consumo.  

Isso leva a compreender o consumo como um processo cultural ativo, podendo ser 
considerado como uma forma material de construir identidades: “você é o que veste”. Ao 
se vestir, a pessoa pode revelar seus valores, que determinam como é a sua relação com o 
entorno, com os pares e com a natureza. A moda oferece muitas possibilidades: do fast 
fashion ao slow fashion. 

 

2. Consumismo, Fast fashion e insustentabilidade 
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Para compor o visual que identifica cada pessoa, o sistema da moda oferece, a cada 
ciclo, muitas opções de produtos que têm uma estética efêmera para poder dar lugar a 
novos produtos, num prazo cada vez mais curto, esta é a essência da proposta do fast 
fashion.   

Segundo Cietta (2010), nos anos 80, o mecanismo era copiar e vender o que havia sido 
definido como moda para a temporada seguinte. Já nos anos 90, o mercado passou a ter 
coisa demais para copiar. Atualmente, há o poder das marcas e, além disso, copiar apenas 
não basta, tornou-se um risco. Por isso, até as confecções menores passaram a investir no 
design. 

O fast fashion envolve o consumidor no design do produto, na medida em que é 
produzido aquilo que o consumidor deseja, ou é levado a desejar. No Brasil é um 
movimento mais recente, mas com a internacionalização da moda brasileira, o modelo de 
negócio vem se aprimorando e se tornando cada vez mais importante para o consumo de 
massa. 

Com a fast fashion, prever as tendências de consumo, prática característica de muitas 
indústrias na cadeia têxtil de vestuário, é tarefa que vem se tornando cada vez mais difícil 
em razão da extensa variabilidade dos produtos, da forte segmentação, da grande 
quantidade de informações que é necessário considerar, e dos ciclos de vida do produto, 
cada vez mais breves. São fatores como a diferenciação horizontal do produto, a 
variabilidade infinita, a participação do consumidor no processo de produção que tornam a 
previsão da tendência da estação sucessiva muito mais complexa (CIETTA, 2010). 

O ciclo da moda se divide em cinco etapas principais: a introdução de uma nova 
coleção, o início da popularização, o auge da popularização, o declínio e a rejeição 
(AVELAR, 2009). Esse ciclo se refere à inserção do produto novo no mercado. Depois de 
consumido, o produto sai do ciclo da moda e outro surge, e assim sucessivamente. Essa é a 
engrenagem do sistema da moda, um ciclo curto, efêmero, propulsor do consumismo. “De 
leste a oeste, de norte a sul, estilistas, aves migratórias aparentemente inúteis, aspiram o 
espírito da época a fim de detectar as tendências do vestuário” (VINCEND-RICARD, 
1989, p.239). O atual sistema da moda impulsiona uma relação muito efêmera entre a 
roupa e o consumidor, esse modelo de consumo está em oposição às propostas para o 
desenvolvimento sustentável.  

Em termos históricos, “o desperdício ostentatório quase sempre envolveu o uso de 
material e adornos obviamente desnecessários na construção do vestuário” (LURIE, 1997, 
p.147). O New Look de Dior é um exemplo de desperdício ostentatório, para fazer uma 
peça de roupa se usavam muitos metros de tecido. “Só há uma possibilidade de evitar o 
lixo: renunciar à ação que o provoca. O luxo, por sua vez, tudo nos faz crer, está debaixo 
da jurisdição de nossa vontade consciente de produzi-lo ou evitá-lo” (LACOMBE, p.115 in 
CASTILHO E VILLAÇA, 2006). 

A constituição do luxo está diretamente relacionada com a produção de lixo. “Só o ser 
humano produz dejetos que não podem ser reabsorvidos pelos processos da natureza” 
(LACOMBE, p.116 in CASTILHO E VILLAÇA, 2006) 

Além da geração de lixo, há muitos impactos socioambientais causados pelo atual 
sistema da moda. Entre os principais danos causados à natureza e ao ser humano está o uso 
de agrotóxicos nos cultivos de algodão e a utilização de produtos químicos durante todo o 
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processo de fabricação de uma roupa, além de outros problemas como o uso de mão-de-
obra infantil, escrava e semiescrava. 

A moda está relacionada com o novo, com o efêmero, com mudanças cada vez mais 
rápidas nos produtos, o fast fashion. Com o estímulo da mídia, há uma busca frenética pela 
novidade e, como consequência, há o aumento do consumo. Esse sistema da moda, que não 
mede as consequências, tem grandes impactos socioambientais que foram ignorados 
durante muito tempo. 

Como exemplo, pode-se citar o uso das penas púrpuras de reflexos ondulados da íbis, 
uma ave do vale do Nilo, para enfeitar os chapéus que estavam na moda, durante a Belle 
Époque, no final do século XIX. Naturalmente, ignorou-se que o pássaro pertence a uma 
cadeia alimentar que existe há muito tempo: a íbis se alimenta de pequenos répteis, cuja 
alimentação é composta por batráquios que, por sua vez, comem gafanhotos. É possível 
que não se imaginasse que, querendo satisfazer uma tendência da moda da época, 
utilizando essas penas, provocar-se-ia a fome no Egito. Com a perseguição da íbis, cresceu 
a população de répteis. Os répteis devoraram as rãs, deixando os gafanhotos sem predador, 
os insetos destruíram as plantações de cereais e espalharam a miséria entre os camponeses 
(KAZAZIAN, 2005). 

Esse exemplo ilustra a complexidade das relações entre o homem, os objetos 
produzidos por ele e a natureza. É o que Capra (1996) define como uma teia interconexa de 
relações, quando se refere ao modo como deve ser vista a natureza. Tudo está interligado. 
Quando uma indústria têxtil lança efluentes tóxicos diretamente num rio, sem tratamento, 
além do rio poluído que provocará a morte e contaminação de peixes, de outros animais e 
de plantas, o ser humano também será afetado, direta ou indiretamente, pela água 
contaminada. 

A cada estação, a moda lança tendências para criar novos produtos para o vestuário, 
com modelagens, cores e tecidos diferentes. Há um grande apelo na mídia para que o 
consumidor se mantenha na “moda”, substituindo as roupas que ainda então em bom 
estado por peças novas desenvolvidas de acordo com essas tendências. Este modelo fast 
fashion de produção, recepção e distribuição que favorece o consumismo e o descarte, 
modelo no qual não há preocupação com o mal que se causa, é insustentável 
ambientalmente (LEE, 2009).  

Segundo Black (2008), foi criada uma grande pressão com a onda de sensibilização dos 
consumidores a partir da cobertura da mídia sobre as questões ambientais globais e as 
preocupações sobre as práticas éticas na cadeia de abastecimento no setor da moda. Houve 
uma mudança fundamental de paradigma à medida que surgiu uma nova era de consumo 
ético. Os consumidores estão exigindo saber mais sobre como, onde e em que condições as 
suas roupas são feitas, numa reviravolta em responsabilidade social corporativa na 
indústria têxtil, tingimento, fabricação e negócios. As empresas que antes eram vistas 
como parte importante do problema ambiental estão, agora, se tornando parte da solução. 

Com as tendências de moda apontando para o uso de materiais orgânicos, reciclados, 
reaproveitados, menos poluentes, tendências contrárias ao uso de peles de animais, entre 
outras, há uma contribuição significativa para reorientar a produção, os serviços e o 
consumo de produtos de moda.  
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A tendência ecológica na busca pelo desenvolvimento sustentável na moda tem sido 
observada nas coleções de grandes estilistas internacionais que influenciam a moda em 
todo o mundo. Roupas feitas com fibras naturais e materiais reciclados estão sendo 
produzidas em vários países. Gigantes da moda, estilistas como Stella MacCartney, 
aderiram à tendência. O respeito pelo meio ambiente através da utilização de fibras e tintas 
naturais, da reciclagem de resíduos, do reuso de roupas e do não uso de peles de animais, 
são a base da moda ecológica que pouco a pouco vai crescendo entre os consumidores e 
estilistas em vários países. 

A estilista inglesa Vivienne Westwood, considerada uma das precursoras do punk e 
uma das designers mais influentes do século XX, apela para que as pessoas consumam 
menos e façam melhor suas escolhas de compra. A estilista rebate as críticas de quem a 
chama de “hipócrita” por seu discurso anticonsumista, já que ela mesma produz coleções 
veneradas pelo mundo fashion. Segundo Westwood, “hipócritas são as pessoas que têm 
dinheiro e se vestem como pobres”. Elas deveriam comprar roupas bacanas, mas não 
muitas. Para ela, as pessoas devem selecionar mais e não serem engolidas por tudo o que se 
propõe. São privilegiadas porque podem escolher as roupas, mas devem escolhê-las 
melhor. Ela afirmou em entrevistas que pretende produzir cada vez menos.  

Descobrir como fazer uma moda ética, mais adequada ao contexto do desenvolvimento 
ambientalmente sustentável, é o grande desafio para o design do vestuário, influenciado 
pelas tendências de moda, na era pós-moderna. A reutilização de tecidos, a vintage, os 
tecidos reciclados e orgânicos, a troca de roupas e o aluguel, são opções na busca por uma 
moda mais ética. 

Para que ocorra efetivamente uma mudança significativa na moda, é fundamental 
educar o consumidor que está habituado a comprar grandes quantidades de roupa barata 
sem questionar a qualidade e os impactos desse tipo de produto. Segundo Lurie (1997), as 
roupas baratas feitas com tecidos sintéticos, como o orlon, o poliéster e o vinil, que 
substituíram os tecidos naturais, com costuras mais frágeis e malfeitas, quando novas, 
iludem o consumidor por algum tempo, mas depois de lavadas e secas sua natureza 
descartável é revelada. Alguns consumidores, para quem o preço baixo e o “chique” do 
momento são mais importantes do que a qualidade ou a durabilidade, ainda preferem 
comprar essas roupas.  

Para Dorfles (1988), o fenômeno do vestuário está ligado a dimensões muito profundas 
do nosso caráter, do nosso humor, da nossa maneira de estar no mundo. O interesse que 
atualmente rodeia a moda, mais do que em qualquer outra época, se deve, essencialmente, 
à convergência de aspectos estéticos com econômicos. Para o autor, trata-se de um dado 
negativo, pois coloca em primeiro plano, razões utilitárias e não ideais, culturais ou morais.  

Além disso, para Baudrillard (in VINCENT-RICARD, 1989, p.157), “a ironia das 
novas gerações é fruto de um absoluto narcisismo, sem qualquer ilusão”. Ou seja, o que 
importa é a satisfação pessoal imediata dos indivíduos, sem considerarem o impacto social 
ou ambiental das suas ações para satisfazer os desejos hedonistas. Essa forma 
inconsequente de agir tem contribuído para o desenvolvimento humano insustentável. 

Diante da necessidade de mudanças no modo de vida, Lipovetsky (2007, p.24) defende 
que “depois de ter posto a ênfase no bem-estar material, no dinheiro e na segurança física, 
nossa época daria prioridade à qualidade de vida, à expressão de si, à espiritualidade, às 
preocupações relativas ao sentido da vida”. A isso o autor chama de visão de mundo pós-
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materialista em que se veria desaparecer aos poucos a sagração das “coisas”, dos objetos. 
Ou seja, ocorreria a valorização do “ser” ao invés do “ter”. Nesse contexto abre-se espaço 
para o movimento slow fashion. 

 

3. Slow fashion e sustentabilidade 
 

O fast fashion é a expressão máxima da efemeridade na moda, com exposição de novas 
coleções nas vitrines semanalmente, em grandes lojas de departamentos. O movimento 
slow fashion surgiu em oposição à efemeridade, com a proposta de uma moda mais lenta, 
com peças perenes, ou que se mantenham por mais estações. É um movimento que defende 
um vestuário com peças duráveis, de qualidade, para serem usadas por mais tempo e não 
descartadas. Não se trata apenas de uma tendência e sim de um movimento que surgiu para 
mudar a velocidade da moda.  

 O slow-fashion é baseado na produção desacelerada, com respeito ao tempo de confecção e 
às condições de trabalho de quem está envolvido. E muitas marcas que são 
“slow” acabam utilizando noções de sustentabilidade e, por geralmente serem pequenas, 
estão mais próximas do seu consumidor final (PACCE, 2016). 

O slow fashion é considerado como uma moda sustentável, com uso de tecidos 
ecológicos, bem como remuneração justa e condições dignas para os trabalhadores 
(fairtrade). É uma proposta de uma mudança em relação ao sistema da moda. É o indício 
de que algo está mudando em relação ao planejamento das coleções, à produção, aos 
calendários, etc.  

Com o slow fashion está sendo revisto o conceito de luxo, apontando que o luxo não 
está ligado apenas ao preço do produto e, sim, à sua disponibilidade e ao seu acesso. O 
acesso deve ser restrito, atendendo aos desejos dos consumidores de serem únicos. É o que 
se pode chamar de luxo simples, sem grandes exageros, sem a necessidade de gastar 
enormes quantias para ter o produto. Ter exclusividade é fundamental, ou seja, trata-se de 
produtos que não estão à venda em lugares de grande acesso ou, até mesmo, nas lojas mais 
consagradas. 

A estilista sueca Sandra Backlund é considerada uma das precursoras do slow fashion. 
As peças em tricô que ela cria são todas feitas à mão pela própria estilista (Figura 1). Ela 
faz peças por encomenda e se recusa a participar das temporadas de moda em Londres, 
porque é contra o ritmo alucinante da moda. 

http://www.fashionbubbles.com/moda/slow-fashion-o-luxo-em-2009/
http://www.lilianpacce.com.br/tag/slow-fashion/
http://www.sandrabacklund.com/
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Figura 1: Slow fashion com tricô pela designer sueca Sandra Backlund. Fonte: 

http://sandrabacklund.com/. 

Outro exemplo são os estilistas uruguaios Ana Livni e Fernando Escuder. Os produtos 
criados pela dupla são quase artísticos e, muitas vezes, feitos à mão, o que os torna únicos, 
sem a preocupação da produção em massa e necessidade de novidades para o consumidor. 
O foco é diminuir o consumo em excesso e trazer ao mercado peças duráveis e versáteis 
(Figura 2). 
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Figura 2: Slow fashion com tingimento manual, designer Ana Livni. Fonte: 

http://www.analivni.com/MODAlenta/layer_1.html 

 

No Brasil, de acordo com Lilian Pacce (2016) há muitas marcas que trabalham de 
acordo com a proposta slow fashion. A maioria é de pequenos negócios que apresentam 
suas propostas em eventos como, por exemplo, o Prêmio Ecoera. 

Criado pela consultora de moda Chiara Gadaleta, o Prêmio nasceu com o objetivo de 
chamar a atenção do mercado de moda, beleza e design para as práticas conscientes em 
toda a cadeia produtiva e criar uma fotografia da indústria da moda, da beleza e do design 
no Brasil, com indicadores de sustentabilidade. Com base em 4 pilares, as empresas 
inscritas são analisadas no que diz respeito a sua atuação e impacto no meio ambiente, na 
comunidade, nos trabalhadores e na governança (PRÊMIO ECOERA, 2016). 

O Estado de Santa Catarina segue o cenário nacional, com várias pequenas marcas que 
vêm surgindo a cada ano, com propostas de moda sustentável e slow fashion. Não foram 
encontrados dados quantitativos oficiais, mas é possível encontrar, em redes sociais e sites, 
várias marcas de roupas, calçados e acessórios que propõem uma moda mais lenta, com 
peças mais atemporais, com materiais mais ecológicos e com reutilização de tecidos e 
retalhos descartados por lojas ou empresas de confecção.  

O trabalho artesanal é uma das características das propostas de slow fashion. Um caráter 
mais artístico e exclusivo também pode ser observado na Figura 3. As peças criadas pela 
designer de moda e artista Isabel Possidônio, formada pelo curso de Design de Moda da 
UDESC de Florianópolis, têm aplicações de retalhos, pintura e bordado selvagem, técnica 

http://www.analivni.com/MODAlenta/layer_1.html
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criada pela artista para expressar um bordado mais livre, mais artístico, sem as regras de 
continuidade do bordado tradicional. As peças usadas como base são reaproveitadas, assim 
como a maioria dos materiais utilizados. A maioria das peças é desenvolvida sob 
encomenda e as demais são vendidas em lojas virtuais. 

 
Figura 3: Slow fashion com bordado selvagem pela designer de moda Isabel Possidônio. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

De acordo com as macrotendências apontadas pela WGSN, líder na previsão das 
tendências futuras para moda, grandes e pequenas marcas irão se aventurar em coleções 
que promovem versatilidade, longevidade e, principalmente, sustentabilidade. A ideia 
central é trazer elementos do passado para o presente, criando visuais atemporais com 
referências de décadas anteriores. As marcas irão revisitar seus arquivos em busca de peças 
básicas sofisticadas e itens luxuosos para o dia a dia, estabelecendo parcerias com outros 
nomes da moda (FASHIONBUBBLES, 2017). 

Cada vez mais os consumidores pensam na necessidade ou não da compra de um 
produto. As crises, econômica e ambiental, certamente contribuíram para essa mudança no 
comportamento de consumo. A quantia investida no consumo passa a ter importância e, 
por consequência, o produto é melhor avaliado pelo consumidor, que leva em consideração 
sua origem, a forma de produção e a estética atemporal, para que o produto tenha maior 
durabilidade. 

 

Considerações finais 
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Durante muito tempo a humanidade viveu sem a moda. Como disse Kalil (1997, p. 12), 
“a moda é um sistema relativamente novo na história da humanidade, se considerar a 
preocupação do homem com as roupas desde as cavernas. Prova que foi possível viver 
muito tempo sem ela”, sem a necessidade psicológica de mudar o vestuário com tanta 
frequência. De lá para cá foram criados vários paradigmas, entre eles a necessidade do 
novo. Os paradigmas surgem e se estabelecem, mas os seguidores sequer conhecem a 
razão pela qual os seguem, eles se tornam regras e se “naturalizam” de tal forma que não 
parece mais possível viver de outra forma. E poucas pessoas conseguem questionar tais 
regras. Por que se precisa sempre da novidade? 

O novo é que move a engrenagem da sociedade do consumismo. Gerações foram 
formatadas pela ideologia capitalista a buscar a felicidade nos objetos, nos bens materiais. 
Para tanto, as pessoas são incentivadas a trabalhar cada vez mais para conseguir dinheiro 
para consumir mais e chegar à felicidade.  

Desde o surgimento da moda no século XV, há mais de meio milênio, a velocidade do 
novo na moda chegou ao limite com o fast fashion. As grandes lojas de departamentos 
apresentam ao consumidor peças novas semanalmente. Será que a moda chegará a propor 
roupa descartável, ou seguirá o caminho slow fashion? 

A resposta a essa questão só será dada no futuro. O que se sabe atualmente é que a 
humanidade está vivendo um período de transição diante da constatação de que, para o 
futuro próximo, o desenvolvimento humano precisa ser mais sustentável. O momento é de 
uma crise sem precedentes na economia e no meio ambiente: crise global nos mercados 
financeiros, o aumento do desemprego, as alterações climáticas, a insegurança alimentar, a 
falta de água, entre outros. No entanto, as crises são oportunidades para reflexões e 
questionamentos.  

A pesquisa realizada permite constatar que a indústria da moda é baseada em um 
modelo de crescimento econômico contínuo, alimentado por um consumo cada vez maior 
de recursos, com graves impactos socioambientais. A insustentabilidade do modelo fast 
fashion é amplamente reconhecida. No entanto, se reconhece também o importante papel 
desempenhado pelos produtos de moda em nossa cultura. Para um futuro criativo e com 
menos impacto socioambiental é preciso que sejam promovidas grandes mudanças de 
valores, regras e objetivos no atual sistema da moda, a fim de contribuir para um 
desenvolvimento mais sustentável. O movimento slow fashion é uma proposta para o 
design de moda que vem ao encontro da necessidade de mudanças, contribuindo para que o 
sistema da moda seja reorganizado, adequando-se ao novo cenário mundial de 
sustentabilidade. 
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Resumo 
Diante das preocupações com o futuro de planeta, buscam-se novas práticas para reinserir produtos 
que teriam como destino o descarte. Muitos consumidores estão satisfeitos com os estilos de moda 
rápidos (fast fashion), escolhas diversificadas e preços acessíveis. Enquanto outros, preocupados 
com a degradação ambiental, começaram a questionar as práticas insustentáveis de consumo, a 
exemplo dos vestuários descartáveis. Como resultado disto, muitos profissionais e estudiosos da 
área da moda, vem desenvolvendo diferentes estratégias para mudança de estilo de vida, e uma 
delas é o upcycling. Este artigo tem como objetivo analisar o uso do upcycling em uma empresa de 
moda, a partir de um estudo de caso da marca Céu Handmade, que inseriu as técnicas de upcycling 
no desenvolvimento dos seus produtos. Portanto observou-se que o descarte nem sempre é o 
destino final dos produtos. 

Palavras-chave: sustentabilidade; upcycling; moda 

 

Abstract 

In the face of concerns about the future of the planet, new practices are being sought to reinsert 
products destined to be disposed of. Many consumers are satisfied with fast fashion styles, 
diversified choices and affordable prices. While others concerned about environmental 
degradation, began to question unsustainable consumption practices, such as disposable garments. 
As a result of this, many fashion professionals and scholars have been developing different 
strategies for lifestyle change, and one of them is upcycling. This article aims to analyze the use of 
upcycling in a fashion company, from a case study of the brand Céu Handmade, which has inserted 
upcycling techniques in the development of its products. Therefore it has been observed that the 
disposal is not always the final destination of products. 

 

Keywords: sustainability; upcycling; fashion 
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1. Introdução 
O debate sobre o consumo desenfreado vem crescendo, conforme avançam os desastres 

ambientais e a poluição, que provocam tantos impactos negativos. A partir do momento 
que se esclarece a necessidade de se deter o consumismo pelo consumismo, pode-se refletir 
sobre o uso adequado de insumos, combatendo o desperdício durante o processo produtivo, 
a partir da implantação da gestão de resíduos, para a reutilização de materiais e o seu 
retorno à fábrica, com a adoção de práticas da logística reversa.  

A sociedade contemporânea marca o fim dos padrões rígidos, da estabilidade, da 
segurança e das certezas, surgindo à indefinição, as inseguranças e o medo (BAUMAN ET 
AL, 2002). É uma sociedade instável, vulnerável aos objetos e à sensação instantânea que 
eles podem proporcionar. Os consumidores se apegam aos bens de consumo como se 
fossem a solução de muitos dos seus problemas. 

O uso exacerbado dos recursos está ligado ao consumo excessivo, gerando a 
necessidade de trocar a qualidade, que deveria ser mais importante, pela quantidade, pois 
como questiona Kazazian (2005), “É necessário possuir todos os objetos que utilizamos?” 
O próprio autor responde, explicando que a durabilidade questiona a ideia de posse.  

Segundo Bauman et al., (2002),todos os produtos causam impactos ambientais durante 
o seu ciclo de vida de alguma forma, desde a extração da matéria-prima, produção e uso 
até a gestão e disposição dos resíduos. Esses efeitos ambientais são resultados de decisões 
inter-relacionadas feitas em vários estágios do ciclo de vida do produto.  

O ideal, é que exista uma maior durabilidade dos produtos e uma identificação do 
consumidor com os mesmos, para que ele deseje permanecer mais tempo com esses 
produtos (BERLIM, 2012). Ao contrário do apregoado movimento da obsolescência 
programada, em que a indústria movimenta o mercado de consumo com o objetivo de fazer 
girar suas vendas, com produtos mais frágeis, de menor qualidade em termos de 
durabilidade, estimulando o ato de descartar. Um exemplo é o que acontece com os 
computadores, muda-se o formato de uma peça para que ela não possa ser reaproveitada 
em um novo modelo; assim “joga-se fora” a carcaça com todos os componentes, que 
poderiam ser reaproveitados para uma nova versão (LEONARD, 2007).  

Há ainda, a obsolescência percebida – companheira da planejada – que utiliza os meios 
de comunicação para seduzir o consumidor, apresentando designers e produtos com novas 
funções. Despertando o desejo de ter o novo, o produto que a massa social está usando 
(CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014). Assim, seja pela quebra, falta de 
qualidade ou pela percepção de que os produtos “saíram de moda”, os consumidores são 
levados a consumir mais e mais, entrando em um ciclo vicioso. Adquirindo produtos em 
espaços cíclicos de tempo, cada vez mais reduzidos, mesmo que seus bens não indiquem 
nenhuma necessidade de substituição. Buscam a felicidade no ato da compra, reafirmando 
a máxima de que o convívio em sociedade somente pode ser possível com o maior 
consumo de produtos (FRANCO, 2014).  

É cada vez mais evidente a necessidade de mudança de estilos de vida e dos modelos 
produtivos para reduzir o impacto ambiental. Porém, tal mudança não deverá ser brusca, 
ela se dará aos poucos. Defende ainda que, é necessário a transformação não somente da 
esfera tecnológica, mas principalmente, da social, mais precisamente nos comportamentos, 
hábitos e modos de viver dos indivíduos (KRUCKEN, 2009).  
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Neste sentido, o objetivo deste artigo é analisar o uso do upcycling em uma empresa de 
moda. Para tanto, procedeu-se a um estudo de caso da marca Céu Handmade, que inseriu o 
conceito e as técnicas de upcycling no desenvolvimento dos seus produtos.  

Atualmente, o mercado de moda é dominado pelo sistema de fast fashion, onde as lojas 
de varejo fornecem coleções com peças e numerações limitadas para forçar o giro e a 
percepção de oportunismo, de imediatismo no consumidor. Uma estratégia para forçá-lo a 
comprar mais e fazer girar as coleções rapidamente, enfim, consumir. Esse comportamento 
é influenciado pela globalização e pelo veloz acesso a qualquer tipo de informação, 
produtos e serviços.  

Concomitantemente, ao se propor uma pesquisa exploratória sobre o upcycling, 
especificamente, com base na análise de um estudo de caso sobre o tema, serão traçadas 
análises do comportamento de compra e suas consequências.  

O estudo de caso é uma análise profunda e exaustiva de um ou de poucos objetos, de modo a 
permitir seu amplo e detalhado conhecimento. Sua qualidade exponencial é a flexibilidade. 
Assim, além do fim em sim mesmo, é usada para as fases iniciais de um estudo de maior 
fôlego, para a construção de hipóteses e reformulação de problemas. (RAUEN, 2002, p.58) 

Foi realizada uma coleta de dados do tipo entrevista com Celina Spolaor que é criadora 
da marca Céu Handmade para o estudo de caso.  

Vergara (2009, p. 3) define entrevista como “[...] uma interação verbal, uma conversa, 
um diálogo, uma troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre 
algo”. 

2. Moda, sustentabilidade e Upcycling 
A aceleração do consumo na sociedade contemporânea vem ocorrendo há muito tempo, 

mas atualmente, tomou proporções gigantescas, gerando inúmeras consequências para o 
meio ambiente. Os consumidores não são mais coadjuvantes dessa história e sim, 
protagonistas, ao fazerem suas escolhas. (PINTO; SOUSA, 2015). 

Consumir objetos duráveis e de posse, transmitia respeito pessoal, confiança, durabilidade em 
longo prazo. No entanto, com a emancipação dos indivíduos e a liberdade de escolha, onde 
cada um escolhe a maneira como quer atender suas necessidades naquele momento, os bens 
duráveis perdem o brilho e o que passa a atrair na nova sociedade que se forma, o que começa 
a ser valorizado é a rapidez. (PINTO; SOUSA, p.3, 2015) 

Desde os primórdios, o ato de vestir-se esteve relacionado ao pudor, proteção e também 
como adorno, porém enquanto adorno, existe uma relação bastante intima ligada à magia, 
identidade e, principalmente, à comunicação. A roupa ocupa um espaço de distinção entre 
os bens que são consumidos e fabricados, pois se configura como agente de comunicação 
(BERLIM, 2012).  

Como o objetivo deste artigo é identificar o uso do upcycling em uma marca de moda, 
cabe fazer um levantamento sobre a percepção do vestuário pelos indivíduos. Ou seja, 
desde a concepção de que o “vestir-se” estaria associado à necessidade de se proteger do 
frio, de cobrir-se em função de uma imposição social, até o desenvolvimento da indústria 
da moda, que vem estimulando o consumo, chegando-se a um padrão insustentável ao se 
considerar o meio ambiente.  

Muito se discute sobre roupa e moda, porém são conceitos diferentes. De acordo com 
Fletcher (2010), roupas e moda são entidades diversas, porém ambas contribuem para o 
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bem-estar do ser humano em aspectos funcionais e emocionais. A roupa está relacionada à 
produção do bem material e a moda, com a produção simbólica. A moda, portanto, está 
relacionada à identidade contemporânea e individual de cada sujeito, que manifesta desejos 
e emoções. Apesar de que, muitas vezes, os conceitos se fundem em uma peça de roupa ou 
na aparência de uma pessoa, ambos se conectam de maneiras diferentes. 

Atualmente, com o desenvolvimento da indústria da moda, as roupas são feitas de forma 
industrial, são produtos materiais de primeira necessidade. Moda é uma necessidade não 
material de afeto, de compreensão, de aceitação e pertencimento, de liberdade, de 
identidade e prazer (FLETCHER, 2010). Nesse sentido, a indústria têxtil e a moda têm 
duas facetas diferentes, porém fazem parte de uma mesma unidade: materialidade e 
imaterialidade se fundem (BERLIM, 2012).  

A indústria da moda vem causando um grande impacto ambiental, que atinge diversas 
áreas. Sendo assim, é uma questão de responsabilidade social, buscar um melhor 
aproveitamento dos produtos, pois quanto mais desenfreado for este consumo, maior será a 
produção e também, o seu descarte.  

Porém, esse segmento vem tomando rumos diferentes e as empresas têm sido obrigadas 
a buscarem novos recursos e ações, que gerem menores impactos ambientais. O 
consumidor está mais exigente e busca se informar sobre a procedência dos materiais que 
as marcas usam a forma com que trabalham e todo o tipo de maleficio que causam ao meio 
ambiente.  

Na esfera da sustentabilidade, o foco atual das pesquisas dos setores de moda e produção têxtil 
está no produto e no seu processo de produção, obedecendo a uma tendência mundial, 
originada nas últimas décadas do século XX, para o desenvolvimento de materiais ecológicos. 
Mais recentemente, as pesquisas passaram a abranger não apenas o aspecto ambiental dos 
produtos, mas também suas questões sociais, econômicas, políticas e culturais, analisando 
desde o processo produtivo até o consumo e descarte desses bens. Outros pontos ora 
percebidos são a rapidez do descarte (ou seja, o curto período de uso das roupas) e o papel do 
consumidor, mais precisamente o poder de escolha deste (BERLIM, 2012, p. 21). 

O mercado da moda dita quase que, diariamente, novas tendências e, em consequência, 
isso produz novas coleções que alimentam o consumismo desenfreado: o fast fashion. 
Conceito que nasce no final dos anos 90, de uma expressão utilizada pela mídia para 
identificar a alteração, cada vez mais veloz, da moda, a exemplo do estilo Zara e H&M, 
sobrecarregando, assim, a demanda por recursos naturais, exigindo grande consumo de 
matéria prima, água e energia e aumentando o volume de resíduos gerados. Porém, o fast 
fashion não é o único responsável pelo excesso de peças, essa culpa é de toda a indústria 
têxtil, ao se considerar desde a fabricação com as sobras de retalhos, aparas de corte e 
costura, bem como o pós-consumo (PINTO e SOUSA, 2015). 

Neste contexto, percebe-se alguns movimentos que buscam resgatar uma maior 
consciência e não apenas o consumo pelo consumo, de forma desenfreada. Tem-se, assim, 
o consumerismo ao invés do consumismo, slow x fast fashion. Enfim, repensar a 
necessidade de consumir, reduzindo-se na fonte e não apenas, reciclando, em função da 
grande quantidade de resíduos originários da produção e consumo em larga escala. 

 O conceito de consumerismo vem crescendo, trata-se de um comportamento novo e que 
muitas pessoas acreditam significar o mesmo que consumismo; porém: 
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O consumerismo é um movimento de consumidores que passou a questionar a produção, a 
comunicação em massa, as técnicas de marketing, a periculosidade dos produtos colocados no 
mercado, à qualidade das mercadorias e das informações fornecidas pelos fabricantes, entre 
outros itens das relações de consumo (DIAS, 2009, p.13). 

Já, o termo consumismo significa uma atitude ou comportamento que tem como 
característica principal a compra descontrolada, muitas vezes impulsiva, sem 
responsabilidade. 

Consumismo é o consumo extravagante ou espúrio de bens e serviços. Trata-se de um 
fenômeno humano que tem origem nas próprias pessoas, em seu papel individual ou grupal, 
mas extremamente influenciável por empresas, grupos e políticas públicas diversas 
(GIACOMINI FILHO, 2008, p.29). 

Assim, o formato do fast fashion, em sua essência, agride aos princípios da 
sustentabilidade e, por conseguinte, do consumo consciente. Pois, diariamente e em todo o 
globo, grandes quantidades de peças são colocadas no mercado, mas não há demanda 
suficiente para absorção desses produtos, expostos em um ciclo cada vez mais veloz, pois o 
princípio essencial do fast fashion é a novidade, a constante mudança, gerando um ciclo 
vicimoso de produção e consumo. Sendo assim, as sobras do fast fashion e o grande 
volume de peças que se necessita negociar para que se tenha lucro, estimula o consumo 
pelo consumo. Pois para ter um preço mais baixo que o normal, a maioria dessas peças é 
proveniente da China ou de países asiáticos, muitas vezes, fabricadas com mão de obra 
escrava, em grande quantidade, compensando as altas taxas de importação. 

Considerando a questão ambiental na moda, um movimento que vem crescendo é o 
slow fashion, A organização Slow Movement Portugal (2015) conota que modernidade e 
tradição são conceitos compatíveis neste movimento, e ainda afirma que, o slow fashion é 
um conceito que se impõe como moda lenta, defende a ideia de roupa com durabilidade, de 
reciclagem e de um novo modelo de consumo, ético e com responsabilidade. 
Demonstrando a necessidade de trocar o benefício da quantidade pelo da qualidade, de 
praticar um consumo responsável, moderado e autodisciplinado, utilizando materiais que 
derivam do comércio justo, de qualidade e que resistem ao tempo. O slow fashion promove 
planos de moda que favorecem comunidades, territórios e países em desenvolvimento, e 
que tenham cunho social. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2015), o 
Brasil é o 5º maior produtor têxtil do mundo e o segmento representa mais de 5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país. Em todo o Brasil, são mais de 32 mil 
empresas, que juntas, produzem em média 9,8 bilhões de peças de roupa anualmente. 
Porém, quanto maior for essa produção maior será a geração de resíduos.  

Os produtos de moda talvez sejam aqueles que têm menor e mais frágil vida útil, pois se 
desenvolvem dentro da lógica da moda, em um sistema que valoriza o presente e a 
efemeridade (LIPOVETSKY, 1989). 

É preciso buscar redução desses impactos. Nesse sentido e, numa perspectiva de mudança de 
atitude, as organizações empresariais têm sido pressionadas pela sociedade a atuar por meio de 
modelos alinhados às propostas do desenvolvimento sustentável, aquele que considera às 
necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades (WCED, 1987). 

Diante deste cenário, a indústria da moda, grande utilizadora de têxteis, vem passando 
por mudanças significativas na forma de criar e produzir artigos de vestuário. Assim, os 
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governos de metrópoles mundiais estão preocupados com o impacto da indústria têxtil 
sobre suas cidades: Londres, Berlim, Amsterdã, Nova Iorque e Los Angeles e assim, vêm 
repensando o universo da moda, visando valorizar o processo de confecção do vestuário e 
não descartar, tão rapidamente, peças de roupa em bom estado. Práticas como o uso de 
matérias-primas orgânicas e não poluentes, roupas multifuncionais ou modulares, 
construídas a partir de peças encaixáveis, design sem resíduos, para o descarte adequado 
são algumas das constantemente utilizadas (COMAS, 2015). 

Diante desta preocupação com o futuro do planeta, surgem várias iniciativas que, de 
alguma forma, visam minimizar os problemas ambientais. Uma delas é o upcycling, um 
processo de reinserir materiais que seriam descartados, transformando-os em um novo 
produto, com uma mesma ou nova função; porém, sem passar por nenhum tipo de processo 
químico. 

O Upcycling ou Upcycled vem se destacando no âmbito das discussões sobre 
reciclagem e meio ambiente. O termo caracteriza a prática de transformar algo, que está no 
término de sua vida útil e que iria ser descartado, em algo com uma maior utilidade e valor, 
que visa à redução do desperdício de matérias-primas (SHOUP, 2008). 

Existem outras iniciativas, como recycling, a reciclagem, e o downcycling, a 
recuperação de um material para o reuso em um produto de menor valor. E assim, a figura 
1 apresenta os símbolos de cada conceito. 

 
Figura 1: Recycling, Downcycling e Upcycling. Fonte: Site Amplifique-se 

Fonte: <http://amplifiquese.com.br/voce-ja-ouviu-falar-dos-conceito-recycling-reciclagem-
downcycling-e-upcycling> 

Segundo Moreira et al., (2015), os processos recycling, downcycling e upcycling têm 
relevância na diminuição dos impactos ao meio ambiente e são práticas que merecem ser 
consideradas pelas organizações, já que influenciam novas oportunidades de lucros, com 
matéria-prima que seria previamente descartada. 

O processo Upcycling compreende a percepção de valor em todos os produtos potencialmente 
descartáveis, de forma a minimizar possíveis impactos negativos ao meio ambiente, por não 
utilizar energia e produtos químicos como acontece no Downcycling. O material, uma 
embalagem de biscoito, por exemplo, poderia ser descartada no meio ambiente, sem passar por 
processos físicos e químicos podem-se transformar em guarda-chuvas, bolsas e diversos outros 
produtos de valor. Para tanto, observa-se a necessidade de criatividade agregada ao processo e, 
principalmente, de tecnologia que configure um processo inovativo (MOREIRA et al., 2015, p. 
7). 

http://amplifiquese.com.br/voce-ja-ouviu-falar-dos-conceito-recycling-reciclagem-downcycling-e-upcycling
http://amplifiquese.com.br/voce-ja-ouviu-falar-dos-conceito-recycling-reciclagem-downcycling-e-upcycling
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Essa moda consciente e criativa, que é o upcycling, que vem ganhando adeptos, é 
possível de ser encontrada em sites e, até mesmo, em blogs sobre o assunto, dando dicas e 
ensinando técnicas. A figura 2 apresenta exemplos do blog A pair & a spare 

. 

 
Figura 2: Técnicas de Upcycling Fonte: Blog A pair & a spare.  

Fonte: < www.apairandasparediy.com> 

 

3. Estudo de Caso – Marca Céu Handmade 
 

Atualmente, há muitas empresas que estão buscando utilizar o conceito do upcycling no 
desenvolvimento de seus produtos. Porém, há marcas com foco somente neste tipo de 
desenvolvimento, uma delas é a Céu Handmade, que despertou o interesse desta pesquisa.  

Em uma entrevista realizada pelas autoras via telefone com Celina, formada em 
publicidade e propaganda e criadora da marca, ela conta que sempre teve problemas devido 
a sua baixa estatura. Sendo assim tinha muita dificuldade em encontrar roupas de seu 

http://www.apairandasparediy.com/
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tamanho. Portanto, ela customizava as próprias roupas, e foi assim que surgiu a ideia de 
criar a marca Céu Handmade. 

Ainda com base nessa entrevista ela explica que, um certo dia, resolveu pegar uma calça 
jeans usada de seu pai, e resolveu cortar e fazer um tingimento Tie Dye (Tie-dye ou tie and 
dye – em inglês, 'amarrar e tingir' - é uma técnica de tingimento artístico de tecidos.), 
Fotografou e realizou uma publicação na rede social Instagram tendo muito sucesso. 
Depois deste acontecimento, uma jornalista que observou sua publicação e a convidou para 
desenvolver uma coluna jornalística semanalmente, em um jornal renomado chamado 
Correio do Povo de Porto Alegre – RS. 

Sendo assim, logo em seguida foi convidada para customizar alguns shorts com este 
mesmo procedimento para uma marca de biquínis. Momento este em que surgiu o conceito 
da marca, vindo a se chamar de Céu Handmade. 

As pessoas a procuravam com o interesse de comprar peças customizadas desenvolvidas 
pela marca, porém Celina sempre questionava os clientes com a seguinte indagação: “Será 
que você teria alguma peça usada, que poderíamos reaproveitar?”  

Pode se perceber que Celina considera mais importante a parte da transformação das 
peças usadas, do que a criação de novas. Na época da criação da marca, trabalhava em uma 
agência de publicidade e propaganda, percebendo seu negócio crescer de forma tão rápida 
que sentiu a necessidade de se dedicar integralmente a Céu Handmade. 

Em uma viagem a Cuzco, no Peru, aprendeu algumas técnicas inovadoras de upcycling, 
adquiriu muitos tecidos para usar nas customizações. Chegando ao Brasil, desenvolveu 
uma coleção denominada Latinoamerica, sendo um sucesso absoluto da marca. Algumas 
dessas peças podem ser visualizadas na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Coleção Latinoamerica – Céu Handmade Fonte: Facebook Céu Handmade 

Fonte: <www.facebook.com/ceu.handmade/> 

Atualmente Celina possui um ateliê com uma sócia, duas freelances (pessoa que presta 
serviços autônomos) e conta ainda com quatro costureiras fora do ateliê. A Céu Handmade 
fica localizada em uma Casa CoolWorking, espaço compartilhado por outras empresas. 

A marca cria coleções autorais, que são desenvolvidas e inspiradas nas suas viagens. 
Essas coleções são vendidas em lojas de e-commerce, bazares e feiras.  
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Também trabalha sob encomenda, de poucas ou várias peças, podendo ser somente uma 
peça para customizar. 

Desenvolve coleções colaborativas, sendo uma delas em parceria com a marca Monjour. 
Onde selecionou todo o estoque de peças masculinas, desenvolvendo uma coleção 
totalmente recycled e a Monjour vendeu essas peças em seu site próprio.  

Além de todos os produtos criados e transformados pela Céu Handmade, Celina 
também dá cursos em uma escola chamada Estúdio Q, ensina técnicas de upcycling. A 
marca pretende inserir, cada vez mais, o upcycling na vida do consumidor, tanto que criou 
um canal no Youtube, em que ensina técnicas, fornece dicas, etc...  

Para finalizar, a Céu Handmade reforça o reaproveitamento e a reutilização. Ou seja, 
enfatiza o uso consciente e o lema do “não ao descarte!”, pois, qualquer peça pode ganhar 
um novo estilo, um novo jeito de fazer e de vestir. Ou seja, o que não tem mais utilidade 
para alguns, para outros, é de grande valia. 

4. Conclusão 
São evidentes os crescentes impactos ambientais e sociais do consumismo e do 

consumerismo no mundo da moda. Sendo assim, cada vez mais importante a preocupação 
com o futuro do planeta e, portanto, com o desenvolvimento de alternativas de consumo 
consciente, dentre elas, o upcycling. 

 Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar o uso do upcycling em 
uma empresa de moda, com base em um estudo de caso, que inseriu o conceito e as 
técnicas de upcycling no desenvolvimento dos seus produtos. Analisou-se, portanto, a 
aplicação do conceito e das técnicas de upcycling na marca Céu Handmade. 

A importância desse tema se dá pelo seu alinhamento a um movimento, no mercado da 
moda, que consiste na substituição do fast fashion pelo slow fashion, na qual os indivíduos 
passam a priorizar, principalmente, a qualidade e não a quantidade.  

Resgatou-se, aqui, o entendimento de que upcycling é um processo que visa reaproveitar 
algo que seria descartado, transformando-o em um novo produto, com a mesma ou uma 
nova função, porém, sem utilização de processos químicos. 

A Céu Handmade vem destacando-se na área do upcycling, chamando atenção por 
transformar peças que teriam como destino o descarte, remodelando-as em peças atrativas 
e com um diferencial que só a marca proporciona pela utilização deste conceito.  

A partir desse caso, percebeu-se a importância de se combinar o conceito de upcycling 
com estilo e design, uma vez que, não basta ser ecológico; se não for belo, atrativo e 
possuir qualidade. Pois, se o produto não gerar sedução na “linguagem da moda” para ser 
desejado, tampouco será consumido. Portanto, as peças produzidas pelas técnicas de 
upcycling, para serem vendáveis devem ter design atual e sintonia com o conceito de 
produtos que duram mais do que apenas uma estação. 

A moda, por ser um sistema de renovação rápida por natureza, apresenta algumas 
dificuldades para desenvolver um design sustentável. Porém, este artigo apresentou uma 
das iniciativas mais importantes na busca de um enfoque sustentável: o upcycling.  

Como limitação, tem-se o fato de que a presente pesquisa foca em um estudo de caso 
específico, com base em dados secundários, extraídos através de uma entrevista realizada 
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com Celina Spolaor (proprietária e administradora da marca Céu Handmade) Portanto, 
sugere-se que outras pesquisas possam aprofundar essa temática, em outras marcas e 
contextos. 

Com este estudo também foi possível entender que as técnicas de upcycling podem ser 
usadas em outras áreas, como decoração, design e áreas afins. O estudo sobre upcycling é 
algo bastante recente com poucos recursos bibliográficos, sendo assim um assunto que só 
tende a expandir. Moda e sustentabilidade serão cada vez assuntos mais aliados. 
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MODA SUSTENTÁVEL: UMA LUZ NO FIM DO TUNEL!  

 
 

SUSTAINABLE FASHION: A LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL!  
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Resumo 

Moda e sustentabilidade, a princípio, parecem dois assuntos que não se relacionam, no entanto, 
sustentabilidade está na Moda. Este artigo tem por objetivo demonstrar que o Setor de Moda está 
preocupado com a sustentabilidade e isso já ocorre em muitas empresas e com variedade de 
profissionais da área; onde é possível verificar várias ações que já se encontram em prática e que vão 
impactar no futuro do setor. É relevante refletir a prática da indústria da Moda, através dos processos, 
principalmente, que vão desde a obtenção da matéria-prima, ao processamento de produtos 
elaborados, embalagens primárias e secundárias, até a sua chegada ao consumidor final. O constructo 
deste artigo se deu através de pesquisa bibliográfica de estudos nos setores de moda e 
sustentabilidade. Espera-se com o mesmo, disseminar ações positivas e assim, influenciar na 
sociedade a reflexão e discussão sobre o tema, pois há necessidade de envolver e convencer a opinião 
pública, ainda pouco sensível, às mudanças que precisam ser realizadas.  

Palavras-chave: Moda; Sustentabilidade; Consumo.  

 

Abstract 
Fashion and sustainability, at first, seem two subjects that do not relate, however, sustainability is in Fashion. 
This article aims to demonstrate that the Fashion Sector is also concerned with Sustainability and this already 
occurs in many companies and with a variety of professionals in the area, where it is possible to verify several 
actions that are already in practice and that will impact on the Future of the industry. It is relevant to reflect the 
practice of the Fashion industry, through the processes, mainly, from the raw material, the processing of 
processed products, primary and secondary packaging, until its arrival to the final consumer. The construct of 
this article was based on bibliographical research of studies in the fashion and sustainability sectors. It is 
expected to disseminate positive actions and thus influence society in the reflection and discussion on the 
subject, as there is a need to involve and persuade public opinion, still not very sensitive, to the changes that 
need to be made. 
 
Keywords: Fashion; Sustainability;Consumption.  
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1. Introdução 
 

 Historicamente, a indústria brasileira deve ao setor têxtil e de confecção, grande parte do 
seu desenvolvimento e crescimento. Sua amplitude, densidade e complexidade retratam a 
força de sua estrutura socioeconômica.  

O ambiente de competitividade das empresas têxteis e de confecção está se ampliando, 
efeito este, específico do que já vinha ocorrendo em todos os setores e em todo o mundo 
como resultado do processo de globalização. Essa ampliação, introduz paulatinamente, 
novas estruturas organizacionais, tecnologias, processos, métodos e principalmente, a 
necessidade de repensar o uso de matérias primas. Neste íntere, surge também um 
consumidor mais consciente, que busca por produtos que além de o atenderem em suas 
expectativas de uso, aplicabilidade, conforto dentre outros, devem atender também suas 
expectativas de desuso e sua preocupação com o descarte, por exemplo. 

Neste contexto, as empresas tem valorizado mais as questões sustentáveis, seja por 
influência ou pressão dos stakeholders ou por obrigações legais. Diversos impactos são 
sofridos pela sociedade em detrimento destas influências e observa-se um movimento 
globalizado em relação a adoção de posturas sustentáveis.  

Sendo assim, para competir em mercados mais exigentes impacta diretamente nos 
processos das empresas, fazendo com que estas passem a oferecer melhores produtos e, 
consequentemente, responda às novas exigências não só do consumidor mas também do 
meio ambiente. O enfrentamento de situações como esta, são desafiadoras, e elevam o nível 
da inteligência empresarial.  

Esse fato desdobra-se e multiplica as operações e fabricações e, finalmente, envolve 
outras cadeias produtivas, o que culmina por gerar inovação através de novos processos, 
novas matérias primas e novos usos, além do que, as empresas buscam por novos modelos 
de gestão para o desenvolvimento de produtos mais eficazes e eficientes. E, não haveria de 
ser diferente no setor Têxtil. Um setor que conhecidamente afeta várias cadeias produtivas 
e insere-se no contexto do Brasil, como uma das mais relevantes. Para que se possa 
compreender a importância da cadeia produtiva têxtil brasileira, alguns dados relevantes, 
segundo a Agenda de prioridades Têxtil e Confecção - 2015-2018, (2016), são:  

§ O Brasil, é a 5ª. maior indústria têxtil do mundo; o 4o. maior em confecção; 
atualmente, o mundo têxtil é mais de 50% asiático, com destaque para a China. Os 
asiáticos lideram todas as estatísticas do setor: maiores exportadores, maiores 
produtores, maiores empregadores, maiores produtores de algodão, maiores 
investimentos, maiores empresas.  

§ O setor têxtil e de confecção é uma atividade com cerca de 200 anos no País. 
Emprega 1,7 milhão de pessoas de forma direta, das quais 75% são mulheres. A 
indústria da moda é o segundo maior empregador na indústria de transformação e 
também segundo maior gerador do primeiro emprego. A indústria da moda reúne 
diferentes características, dificilmente encontradas em outros setores. Fala de arte, 
negócios, artesanato e alta tecnologia. Mistura química, física, sociologia e história. 
No Brasil, possui mais de 100 escolas de cursos livres, técnicos, graduação e pós 
graduação.  
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§ Fatura cerca de R$ 100 bilhões/ano através de mais de 30 mil empresas. Paga R$ 14 
bilhões/ano em salários, tem investido a média de R$ 5 bilhões a cada ano (somando 
desembolsos do BNDES e aquisição de máquinas e equipamentos) e recolheu R$ 7 
bilhões em contribuições federais e impostos em 2013.  

§ É a maior cadeia integrada do setor no ocidente. O Brasil está entre os oito maiores 
mercados consumidores de vestuário, cama, mesa e banho do mundo e, o que mais 
cresceu nos últimos dez anos. A importação de vestuário, por exemplo, aumentou 24 
vezes na última década saltando de US$ 148 milhões para US$ 3,5 bilhões. Cerca de 
15% do mercado total de vestuário é abastecido por marcas importadas sendo que, 
dez anos atrás, esse índice era de apenas 2%.  

Para a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT (2011), a atual visibilidade da 
moda brasileira, tanto no país como no exterior, remete todos os envolvidos na cadeia 
produtiva têxtil a um momento de reflexão e decisão sobre o que realmente querem para a 
área, hoje e no futuro. Por hora, segundo ainda a ABIT (2011), deseja-se criar um perfil 
internacional de qualidade para a moda brasileira, com o design made in Brasil, valorizando 
assim os produtos aqui desenvolvidos.  

No entanto, para se alcançar sucesso nesse quesito, é necessário obter desenvolvimento 
sustentável, pois a cadeia produtiva hoje, passa por mudanças na questão de exploração de 
recursos, no direcionamento dos investimentos, no desenvolvimento tecnológico e nas 
mudanças institucionais.  

É fato que o consumo impacta o mundo a partir das decisões de compra de cada 
indivíduo, onde estas podem gerar efeitos positivos e negativos. É necessário que cada um 
tenha consciência destes impactos em prol de um mundo melhor no futuro, ou seja, pensar 
no coletivo e não apenas no individual. Perceber o consumo como uma forma de cidadania. 
Pequenos gestos como abrir mão de uma sacola plástica no supermercado, podem fazer uma 
grande diferença. A mudança tem sido rápida, não é mais estranho quem traz sacola de casa. 
Os pessoas hoje já empacotam com caixas de papelão, compram a granel, ou colocam frutas 
diferentes numa caixa e pesam em separado. Já selecionam os produtos que adquirem, 
refletindo sobre a responsabilidade social das empresas que os produzem.  

Este artigo objetiva demonstrar como o setor de moda, através de ações individuais e 
coletivas se preocupa com o desenvolvimento sustentável, sendo possível atuar de várias 
formas, muitas delas já se encontram em prática e que estão impactando no futuro do setor. 
Sobre a questão, Berlim (2012) diz que:  

...adotar práticas de sustentabilidade, criando produtos que demonstrem sua 
consciência diante das questões sociais e ambientais que se apresentam hoje em 
nosso planeta, e pode, ao mesmo tempo, expressar as ansiedades e desejos de quem 
a consome. Afinal, a moda não apenas nos espelha – ela nos expressa. (BERLIM. 
P. 13, 2012) 

2. Sustentabilidade 
 

     A palavra sustentável é originada do latim: “sus-tenere” e significa sustentar, suportar ou 
manter. É utilizada, na língua inglesa, desde o século XIII, mas, somente a partir dos anos 
1980, o termo “sustentável” realmente começou a ser utilizado com maior frequência 
(KAMIYAMA, 2011). Consolida-se o conceito de desenvolvimento sustentável: “o 
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atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas próprias necessidades” (PINTO et al., 2011). 

De acordo com Berlim (2012, p. 14) “sustentabilidade não está apenas relacionada a 
ações de filantropia, gestão de resíduos ou plantio de árvores, mas a uma reorganização da 
visão de mundo de cada cidadão”. 
     As empresas buscam hoje pelo desenvolvimento sustentável. De acordo com Barbieri e 
Cajazeira (2009), empresa sustentável é aquela procura incorporar os conceitos e objetivos 
relacionados com o desenvolvimento sustentável em suas políticas e práticas de forma 
consistente. O objetivo da empresa com responsabilidade social é contribuir de forma efetiva 
para o desenvolvimento sustentável. Para a empresa, a incorporação desses objetivos 
significa obter estratégias de negócios e atividades que consigam atender às necessidades 
das empresas atuais, sustentando e aumentando os recursos humanos e naturais que serão 
necessários no futuro. 

Kazazian (2005) apud Berlim (2012, p.19) diz que: 
o paradigma do desenvolvimento vem se apresentando como principal gerador de 
problemas ambientais graves, como o aquecimento global, a perda de 
biodiversidade e de diversidade cultural. É ainda agente de disparidades sociais 
globais e promotor de desigualdade racial, de gênero, de acesso a cultura e ao 
emprego. Tornar esse desenvolvimento responsável é pensa-lo em harmonia com 
o futuro, é pensar em um desenvolvimento erigido sobre a responsabilidade e a 
solidariedade do presente para com o planeta e seu futuro. 

No caso da cadeia têxtil, o processo de sustentabilidade, segundo Fletcher & Grose 
(2011) impele a indústria da moda a mudar.  “Mudar para algo menos poluente, mais eficaz 
e mais respeitoso do que o que se tem hoje; mudar a escala e a velocidade de suas estruturas 
de sustentação e incutir nestas um senso de interconectividade”. (FLETCHER & GROSE, 
P. 10, 2011) 

...tal mudança por acontecer em muitas situações, de maneiras surpreendentes a 
até mesmo desconcertantes. Às vezes, por exemplo, a maior mudança vem de uma 
série de pequenas ações individuais, não de grandes proclamações internacionais 
– uma percepção que a põe ao alcance de todos. (FLETCHER & GROSE, P. 10, 
2011) 

 

      3  A cadeia têxtil e sua nova postura 
 

      Define-se cadeia produtiva têxtil como o conjunto de atividades de trabalho e de 
produção de produtos de vestuário e acessórios que englobam desde o design, o marketing, 
a manufatura (modelagem, corte e costura) até a sua comercialização. É o processo de 
produção que combina atividades imateriais (de designers, de publicitários, de gestores) e 
materiais (de operários da modelagem, do corte e da costura) e que tem como resultado um 
artigo de vestuário ou acessório intensivo em design – um produto manufaturado dotado de 
ciclo curto de vida (BOURDIEU, p. 145, 2004). 
       A cadeia produtiva têxtil (figura 1) funciona através de um extenso mecanismo 
industrial, que começa pela produção das fibras e dos fios que vão compor os tecidos, até 
sua confecção sob a forma de roupas e sua comercialização no varejo, chegando, ao  final, 
ao consumidor. Todo este processo resulta em produtos diversos de vestuário e acessórios, 
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dentre os mais relevantes, estão os que fazem parte da chamada da Alta Costura e o prêt-à-
porter (pronto para vestir).  

 

 
                           Figura 1 - Cadeia produtiva têxtil    Fonte: Euratex (2004). 

     Para Caldas (1999), a “cadeia têxtil ou cadeia industrial têxtil engloba todos os processos 
que, de maneira organizada e concatenada, permitem a transformação de uma matéria-prima 
têxtil em uma forma de vestimenta ou revestimento” (CALDAS, p.44, 1999). O foco hoje 
está no desenvolvimento de produtos inovadores, com foco na sustentabilidade. Sobre isso 
Fletcher & Grose (2012) refletem que a cadeia de fornecimento so setor têxtil deve  
concentrar-se na: 

 
…oportunidade de influir no impacto ambiental e social da criação e do 
desenvolvimento de peças de vestuário ao longo de todo o ciclo de vida do produto 
– isto é, da fibra têxtil à fábrica e daí ao consumidor, ao local de descarte e a uma 
eventual reutilização. (FLETCHER & GROSE, P.11, 2012) 
 

Segundo ainda Fletcher & Grose (2012) é preciso repensar a reciprocidade entre os 
stakeholders e levar em consideração a complexidade do sistema de moda. A tomada de 
decisão deve também ser revista em prol de processos mais sustentáveis. A matéria prima 
utilizada na confecção do Vestuário está associada a todo tipo de impacto das mudanças 
climáticas; aos efeitos adversos sobre a água e seus ciclos; a poluição química; a perda da 
biodiversidade; ao uso excessivo ou inadequado de recursos não renováveis; a geração de 
resíduos; os efeitos negativos sobre a saúde humana; dos efeitos sociais nocivos para as 
comunidades produtoras. Além do que, todos os materiais afetam de alguma forma os 
sistemas ecológicos e sociais (FLETCHER & GROSE, 2012) 

Partindo então, do pressuposto de que o Homem faz a diferença, são as ações individuais 
e coletivas que vão levar a cadeia de moda a mudar. Para Fletcher & Grose (2012) a maioria 
das inovações em sustentabilidade pode ser dividida em: 

. Interesse crescente por materiais provenientes de fontes renováveis (fibras renováveis); 
materiais com nível reduzido de ”insumos” de produção como água, energia e substâncias 
químicas (fibras com baixo consumo de energia ou com baixa emissão de carbono – fibras 
orgânicas); fibras produzidas em melhores condições de trabalho – Certificação Fairtrade 
(comércio justo) e materiais produzidos com menos desperdício (fibras biodegradáveis ou 
recicláveis). Dentre os exemplos, surge o conceito de Upcycling, que é o processo de 
transformar resíduos ou produtos inúteis e descartáveis em novos materiais ou produtos de 
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maior valor, uso ou qualidade. (GWILT, P.28, 2014) 
      As figuras 2, 3 e 4 trazem alguns exemplos: 

   
Figura 2: A coleção G-Star  Figura 3: QMilk, fibra da caseína do    Figura 4: Ambercycle, micróbios 
Raw feitas de plásticos                       do leite, 100% biodegradável    modificados para degradar garrafas 
                                                            obtidos do mar                          PET      
Fonte: CUNHA (2016)          Fonte:  QMilk.eu (2016)                      Fonte: Ambercycleinc.com (2016) 

       

     Quanto aos processos, Fletcher & Grose (2012) dizem que a parte essencial é a da 
conversão de fibras em tecidos e, posteriormente em peças de vestuário. Esse processo 
depende da área de dominio de poucos, devido a alta complexidade técnica exigida e 
depende também, da união de competências para atuar nestes processos; muitas vezes é aqui 
que os designers enfrentam os principais problemas após sua criação, pois a padronização 
da Indústria representa a grande dificuldade no processo. É necessário desenvolver melhores 
práticas e unir os setores produtivos para desenvolver boas soluções. É preciso buscar 
alternativas quanto a tingimentos (corantes naturais); tecnologias mais limpas; alternativas 
aos produtos químicos ( Ex.: Curtição do Couro – vegetais); estudos para evitar desperdícios 
na confecção; redução de resíduos; trabalho justo e digno para os colaboradores. As figuras 
5 e 6 apresentam exemplos de processos sustentáveis: 

  
     Figura 5: tênis impresso em 3D da Adidas,         Figura 6: BraveGentleman, empresa com filosofia 
      feito com lixo do oceano.                                      Vegana. Usa o Futureleather, um couro sintético que é 
                                                                                     biodegradável e o Futurewool, uma lã feito da           
      Fonte: Veja.Abril.com (2016)                               reciclagem de garrafas PET num mix com algodão 
                                                                                     Orgânico. Fonte: bravegentleman.com (2016) 
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Outro ponto relevante é a cadeia de fornecimento têxtil, que revela uma desconcertante 
massa de linhas de transporte cruzadas, cada qual gerando um número de emissão de 
carbono. Estudos indicam que a distribuição representa apenas 1% da emissão de carbono 
mas é preciso observar que a indústria é formada por uma cadeia que depende disso e que 
reflete no varejo. (FlETCHER & GROSE, 2012) 
     É ideal refletir sobre: A eficiência dessa distribuição e investir em sistemas de transporte 
e logística.  A Gestão da informação da cadeia de fornecimento precise ser revista; buscar  
compensações para as emissões de Carbono e por fim, investiver em combustíveis 
renováveis. A empresa Zara é um exemplo de mudança, pois após anos sendo multada por 
trabalho escravo, criou uma etiqueta (com tecnologia QR code) anti trabalho escravo, onde 
se pode acompanhar toda a cadeia de produção do produto e visualizar cada etapa do trabalho 
humano. (OSCAR, 2016). 

E por fim, mas não o final da cadeia, pois a mesma é cíclica, tem-se o descarte. O descarte 
no cesto do lixo e depois no aterro sanitário, o que é normalmente, o destino final das roupas.   

De acordo com Gwilt (2014), um estudo feito na Inglaterra revela que quase ¾ dos 
produtos têxteis acabam em aterros. Com efeito o que se descarta não são apenas roupas, são 
oportunidades de design e de negócio. Para se desenvolver roupas com vida futura é preciso 
reformular o conceito de descarte através de decisões de design para as estratégias de coleta 
de residuos e até para a engenharia de negócios (redefinir noções de valor). Outra opção é  
desacelerar o fluxo de materiais (reutilização) – Downcycling – diminuição da qualidade dos 
materiais recuperados, convertendo-os em produtos baratos e de pouco valor.  Investir em 
programas de logística reversa que hoje ainda tem um preço alto mas as empresas que a 
utilizam tem apresentado bons resultados junto ao consumidor. (GWILT, 2014)   

Apostar na educação para a reciclagem e em novos modelos de produção, além de novos 
canais de comunicação entre os produtores e consumidores para gerar, realmente, as 
mudanças necessárias. (GWILT, 2014) Alguns bons exemplos são: o slow fashion, que é 
baseado na produção desacelerada, com respeito ao tempo de confecção e às condições 
de trabalho de quem está envolvido. PACCE (2016).  
    O zero waste ou resíduo zero propõe-se repensar a própria relação que se construiu com 
os recursos. (CAPIMLAB, 2017). Se a produção de algo, por exemplo, gera excesso de 
resíduos ou resíduos que não podem ser reutilizados, este produto é falho e deve, portanto, 
ser reprojetado – o que se chama de re-design. Trata-se de uma melhor gestão e 
aproveitamento dos recursos a fim de reduzir ao máximo ou eliminar resíduos. O conceito 
zero waste tenta mudar de vez esta condição, através de métodos de criação, modelagem e 
corte que utilizam integralmente o tecido. Enquanto na produção convencional o encaixe dos 
moldes é apenas uma etapa da produção, nesta metodologia, as soluções de encaixe e corte 
dos moldes devem fazer parte do processo criativo e as roupas já devem ser projetadas de 
modo a gerar nenhum ou quase nada de desperdício.  (CAPIMLAB, 2017) A figura 7 
apresenta um exemplo: 
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    Figura 07: peça projetada por Timo Rissanen , onde os moldes que se encaixam perfeitamente no plano de        

corte. Fonte: fashionprojects (2016) 
 
      A partir de toda esta cadeia repensada, já são diversos modelos de negócios capazes de 
atender às nossas necessidades e vontades de uma maneira menos nociva. Uma delas é o 
Lowsumerism. “O termo, surgiu da junção das palavras inglesas “low , que significa baixo e 
“Consumerism” que significa consumismo. Dai, baixo consumismo. O Lowsumerismo propõe 
repensar a necessidade de se consumir algo, propõe o consumo consciente�. (BRAGA, p. 01, 
2016) 

       De acordo ainda com Braga (2016) a proposta pelo consumo consciente é uma ramificação 
da “Economia do Compartilhada” e da “Era do compartilhamento” de onde surgem estruturas 
organizadas como os Espaços de Coworking. Na prática o que se propõe é o consumo consciente, 
que leva a consumir menos. O desafio é fazer que esse comportamento seja viável em uma 
sociedade dominada por indústrias e marcas, numa sociedade onde toda a estrutura 
contemporânea se apoio em cima do consumo de bens e produtos. A aposta para que esse modelo 
se solidifique está nas microtendências de mercado, representado principalmente pelo desejo do 
consumidor por um consumo menos nocivo, que tem a perspectiva de alterar a macrovisão da 
vida contemporânea. 

      Outras ações de consumo compartilhado apresentam ideias de escritórios como o Lab 
Fashion (figura 8), um coworking de moda situado em São Paulo. O Lab Fashion é um espaço 
de coworking de moda, um tipo de ateliê compartilhado com o objetivo de repensar a maneira 
como se consome e se faz moda, com ações sustentáveis e criativas. São disponibilizados 
computadores, máquinas de costura e estúdio fotográfico, entre outros recursos de infra-estrutura 
necessárias para se trabalhar com moda, além de estimular o networking e a co-criação. (ZURI, 
2017). 

       Surgem também ações como a do Ateliê Vivo (figura 09), que é uma Biblioteca de 
Modelagens em São Paulo. Nesta biblioteca qualquer pessoa tem acesso a modelagens testadas 
e aprovadas e pode, a partir delas, construir suas próprias roupas. O projeto é do Grupo Maior 
que tem a coordenação de Karla Girotto. Desta maneira pode-se vivenciar todo o processo de 
desenvolvimento de uma peça de roupa, o que possibilita a compreensão da “moda além da 
roupa”. É a reconquista da autonomia, uma espécie resgate do passado, quando as roupas eram 
confeccionadas de maneira totalmente artesanal. (ZURI, 2017) 
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   Figura 08: Lab Fashion                               Figura 09: Ateliê Vivo 
   Fonte: followthecolours.com.br (2016)       Fonte:  followthecolours.com.br (2016)        
     

     Zuri (2017) apresenta ainda a proposta da Roupateca, uma espécie de guarda-roupa 
compartilhado. A Roupateca fica em São Paulo, e conta com um acervo com marcas 
nacionais e internacionais que podem ser alugadas por uma assinatura de R$100, R$ 200 ou 
R$ 300 reais mensais. A exigência para escolher um novo item na arara coletiva é devolver 
a peça anterior lavada, já que tudo funciona na base da troca. Essa proposta foi inspirada na 
empresa Lena: Biblioteca de roupas na Holanda que empresta roupas para mulheres, visando 
reduzir o consumo e assim contribuir com o planeta. Assim como em uma biblioteca comum, 
as pessoas podem alugar roupas, fazer uso delas e devolvê-las, com uma assinatura a partir 
de €19,95. Cada peça equivale a uma quantidade de pontos – que a pessoa pode ir 
acumulando conforme aumenta o valor da sua taxa – e assim fazer as trocas por um período 
de tempo. Cada assinante recebe uma sacola para levar suas coisas, evitando as sacolinhas 
de plástico – mais uma forma de contribuir para o meio ambiente. (ZURI, 2017)  

      O Brasil conta ainda com o prêmio Ecoera, uma premiação de marcas de moda e 
beleza que são adeptas de práticas ecossustentáveis. A premiação é criação da Estilista 
Chiara Gadaleta, onde o prêmio é dividido em 3 categorias: Planeta, para empresas que se 
destacaram nas práticas ambientais; Pessoas, que valorizam as pessoas envolvidas nos 
processos de fabricação e mão de obra local; e Ecoera, que engloba as duas categorias. 
(PACCE, 2016). 

        Uma das empresas vencedoras no ano passado foi a catarinense Malwee. A Confecção 
Catarinense Malwee reduziu o consumo de recursos naturais e utiliza fios reciclados em suas 
peças. A marca pretende tornar-se referência Mundial em moda Sustentável, de acordo com 
o Plano 2020 – ”Eu abraço Sustentabilidade com Estilo”.O projeto visa o engajamento de 
funcionários, colaboradores, fornecedores para o desenvolvimento de uma cadeia de valor 
sustentável. O lançamento do projeto foi em 30/03/2016. (BOMBINO, 2016). 

      Segundo Bombino (2016), o carro chefe e a camiseta com fio desfibrado (figura 10), um 
fio feito com resíduos de malhas, biodegradável que se decompõe em até 3 anos em aterro 
sanitário (a poliamida comum leva 50) e a malha PET (a partir de garrafas coletadas). Foram 
20 milhões só no último ano. O jeans é produzido com 45% menos água e as malhas são 
amaciadas com manteiga de cupuaçu (sem química). 
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Figura 10: Malha Malwee Fonte: Bomino (2016)  

 

      4  Considerações finais 
      Em resposta a todas essas necessidades, algumas ações prioritárias da ABIT (Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil) para buscar atender o mercado e os consumidores estão sendo 
priorizadas de acordo a Agenda de prioridades Têxtil e Confecção - 2015-2018 (2016), como  
exigir demonstração prévia do cumprimento de todas as exigências legais (sobre as quais os 
produtos nacionais devem atender, como por exemplo, aspectos ambientais, de saúde, 
trabalhista e de segurança; criar incentivos econômicos (tributários e/ou não) que possam 
estimular a utilização de resíduos sólidos om benefícios objetivos para a redução de resíduos 
finais (inservíveis) e fomentando o uso de tecnologias limpas; permitir que a fabricação de 
produtos, de origem nacional, feitos a partir de matéria-prima reciclada seja desonerada de 
tributos;  reconhecer os programas voluntários de certificação ambiental como elementos 
diferenciados e favorável ao empreendedor nos processos de licenciamento ambiental; 
estabelecer regras claras para a definição das competências dos entes federados para o 
licenciamento ambiental, com isso eliminando o conflito de alçada entre União, Estados e 
municípios; destinar mais verbas aos projetos de pesquisa (quer sejam eles originários das 
universidades e/ou privados) que tenham como mote o desenvolvimento de tecnologias 
limpas.  
      Mas para que isso tudo aconteça, é necessário investir em bons profissionais, que 
entendam a sustentabilidade como um princípio.  É necessário contar com gestores bem 
intencionados, que promovam a gestão para a sustentabilidade e a tomada de decisão com 
base em contextos em que as empresas estejam inseridas, reforçando a importância de 
práticas de gestão para a sustentabilidade, como forma de agregar valor institucional às 
mesmas. 
      É preciso investir na conscientização popular e empresarial sobre a eficiência e a 
qualidade dos produtos e serviços através de ações de marketing mais agressivas.  A  atuação 
dentro das organizações deve ser entendida como um sistema, onde não há princípio, meio 
e fim, reforçando que a responsabilidade é de todos, e que todos devem estar comprometidos 
com as mudanças.  
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Resumo 

Diante do crescimento do mercado de produtos orgânicos, faz-se necessário aprofundar 
os estudos sobre o comportamento dos consumidores, suas reais motivações de compra bem 
como, as dificuldades e limitações nas estruturas de produção, fornecimento e 
comercialização. O objetivo do artigo foi realizar uma análise exploratória da literatura sobre 
produtos orgânicos e temas correlatos, para a elaboração de uma versão prévia do 
questionário de pesquisa a ser aplicado, em levantamento futuro, junto a consumidores atuais 
e potenciais de produtos orgânicos, com vistas a investigar suas motivações de consumo. 
Trata-se de uma etapa do Trabalho de Conclusão de Curso da autora principal do artigo, que 
também intenciona utilizar as redes sociais para divulgação dos produtos orgânicos. Enfim, 
acredita-se que este artigo contribuiu para novas proposições junto ao setor de alimentos 
orgânicos e, ainda, pode-se inferir a uma reflexão mais ampla, quanto à necessidade de novos 
padrões de consumo mais sustentáveis. 
 

Palavras-chave: Produtos orgânicos; Comportamento do consumidor; Redes sociais. 

 

Abstract 

The market for organic products is growing, it is necessary to deepen the studies on the behavior 
of the consumers, their real motivations of purchase as well as, the difficulties and limitations in the 
structures of production, supply and commercialization. The objective of this article was to perform 
an exploratory analysis of the literature on organic products and related topics, to elaborate a 
previous version of the research questionnaire that will applied, in a future survey, with current and 
potential consumers of organic products, their consumption motivations. This is a stage of the Work 
of Completion of Course of the main author of the article, which also intends to use social networks 
to promote organic products. Finally, we believe that this article contributed to new proposals with 
the organic food sector and, furthermore, we can do a broader reflection on the need for new and 
more sustainable consumption patterns. 

 

Keywords: Organic products; Consumer behavior; Social networks.  
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1. Introdução 
 
As questões ambientais têm conquistado espaço na pauta de discussões dos governantes, 

empresários e da sociedade em geral. Em um cenário caracterizado por desastres ambientais, 
poluição da água, solo e ar, assiste-se ao aumento de doenças agressivas ao ser humano. 
Portanto, alternativas ecologicamente corretas estão sendo resgatadas, escolhas estas que 
tenham um menor impacto no meio ambiente bem como representem possibilidades para 
melhor qualidade de vida dos consumidores. Diante disso, a comercialização de alimentos 
orgânicos tanto in natura quanto processados ganha visibilidade, estando ligados a novos 
padrões de consumo, saudáveis e ambientalmente responsáveis. Porém, muitos são os 
desafios para entrar no mercado, manter-se e divulgar tais produtos, que geralmente têm um 
preço superior se comparados aos produtos convencionais. O desafio é o convencimento dos 
consumidores com base em argumentos ecológicos, rompendo sua resistência em aderir a 
um consumo mais consciente, que objetiva o ganho, não apenas pelo menor preço, mas pelo 
seu valor sustentável, alternativa mais saudável, para esta e futuras gerações. Para tanto, as 
estratégias do marketing verde, com apoio das redes sociais, podem ser norteadoras de ações 
junto a potenciais consumidores de produtos orgânicos. 

Conforme Instrução Normativa 007/99, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), item 1.1, o sistema orgânico de produção agropecuária e industrial 
é: “[...] todo aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso dos recursos naturais 
e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a auto sustentação 
no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 
de energias não-renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos 
artificiais tóxicos, organismos geneticamente modificados (OGM)/transgênicos ou radiações 
ionizantes em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre 
os mesmos privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a 
transparência em todos os estágios da produção e da transformação” (ORMOND et al., 
2002). Porém, há muitas barreiras quanto ao consumo de produtos orgânicos, prejudicando 
o desenvolvimento desse mercado no Brasil, alguns deles são: alto preço, irregularidade do 
fornecimento, pouca oferta ou difícil acesso, falta de hábito de consumir produtos orgânicos 
e má aparência (SILVA, CAMARA, DALMAS. 2005; BORGUINI et al., 2003). 

Com a finalidade, de criar maior valor e satisfazer a demanda por produtos 
ecologicamente corretos, foi criada a terminologia “marketing verde”, em que, de acordo 
com Ottman (2013) são ferramentas mercadológicas, que visam criar e disponibilizar no 
mercado produtos, social e ambientalmente responsáveis. O termo marketing verde é 
utilizado também, para descrever as estratégias que os profissionais de marketing utilizam 
com o objetivo de buscar a satisfação dos consumidores envolvidos com as questões 
ambientais e sociais (AGRAWAL, 2013; OTTMAN et al., 2006; PEATTIE; CRANE, 
2005). Diante do crescimento do mercado de produtos orgânicos, faz-se necessário 
aprofundar os estudos sobre o comportamento dos consumidores, suas reais motivações de 
compra bem como, as dificuldades e limitações nas estruturas de produção, fornecimento e 
comercialização. 

Assim, este artigo tem como objetivo realizar uma análise da literatura sobre produtos 
orgânicos e temas correlatos, para a elaboração do questionário de pesquisa a ser aplicado, 
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em levantamento futuro, junto a consumidores atuais e potenciais de produtos orgânicos com 
vistas a investigar suas motivações de consumo. Trata-se de etapa do Trabalho de Conclusão 
de Curso da autora principal do artigo, que também intenciona utilizar as redes sociais para 
divulgação dos produtos orgânicos. Para tanto, definições e contexto dos seguintes temas, 
são abordados neste levantamento: agricultura familiar, produtos orgânicos, marketing 
verde, comportamento do consumidor, consumo consciente e redes sociais. Esta pesquisa é 
de grande relevância, pois é necessário compreender as motivações que influenciam o 
comportamento do consumo de produtos orgânicos para futuramente, utilizar redes sociais 
com as estratégias de marketing verde, adequadas para divulgação desses produtos. 

 

2. Agricultura familiar orgânica e produtos orgânicos  
 

A agricultura familiar orgânica renova a imagem tradicional do pequeno produtor com 
uma nova estratégia de mercado, exigindo tanto a reinvenção de tradições, como a adoção 
de uma nova prática agrícola ecológica e sustentável (CASTRO Neto et al., 2010). A 
agricultura familiar orgânica consiste em: “um sistema produtivo que objetiva a auto 
sustentação da propriedade agrícola, a oferta de alimentos saudáveis e a preservação da saúde 
ambiental e social” (AZEVEDO; SCHMIDT; KARAM, 2011, p. 81). 

A agricultura familiar, produtora de alimentos orgânicos, é um modelo que valoriza a 
cooperação entre os familiares, tudo isso sob a visão do marketing. Integrando às demandas 
dos consumidores por alimentos mais saudáveis, com menor impacto ambiental e que 
ocupem a mão-de-obra disponível na propriedade rural. Todo produto alcançado em sistema 
orgânico de produção agropecuária ou industrial, seja in natura ou processado, é orgânico. 
Processos conhecidos como “ecológico, biodinâmico, natural, sustentável, regenerativo, 
biológico, agroecológico”. Assim, produtor orgânico, é tanto o produtor de matérias-primas 
como seus processadores (LAGO et al., 2006). A preocupação com a sustentabilidade da 
agricult0ura e com a qualidade dos alimentos estimula o mercado de produtos orgânicos, 
fazendo com que aumente a produção e comercialização desses produtos. A dificuldade do 
consumidor em perceber os atributos dos produtos orgânicos frente aos convencionais faz 
com que os mesmos, compreendidos como bens de crença, dependam de forte regulação da 
cadeia produtiva, legislação específica e sistemas de certificação para garantia da qualidade 
do produto e diminuição de fraudes” (ARAUJO, ROVER, ANUNCIAÇÃO, 2014). 

Neste mercado, a cooperação é fundamental para alcançar resultados em conjunto, 
dificilmente obtidos de forma individual, ganhando destaque a agricultura familiar. A 
cooperação faz parte da filosofia deste modelo e é uma necessidade para o fortalecimento 
dos empreendedores, uma estratégia para a competitividade (LAGO et al., 2006). Para 
garantir a sustentabilidade deste sistema produtivo é preciso constante acompanhamento das 
tendências do mercado consumidor. Para tanto, o próximo tópico trata do marketing verde. 
 

3. Estratégias de Marketing Verde 
 

O marketing verde consiste no conjunto das atividades com objetivo de produzir e facilitar 
a comercialização de produtos ou serviços com a intenção de satisfazer necessidades e 
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desejos humanos; porém, causando impacto mínimo ao meio ambiente. O marketing verde 
envolve modificação de produtos e embalagens, bem como mudanças em processos de 
produção e publicidade (POLONSKY, 1994). 

Um produto que possui um atributo verde pode ser considerado um produto diferenciado. 
O fato de ser considerado ecologicamente correto irá significar que existe preocupação em 
seu processo de produção quanto à sua concepção, ciclo de vida e outros fatores, como a 
utilização de tecnologias limpas, uso racional de recursos naturais, gestão de embalagens e 
certificações ambientais (QUEIROS; DOMINGUES; ABREU, 2003). 

Ganha força o marketing verde e todas as suas estratégias para convencimento dos 
consumidores quanto à importância de adquirir produtos ambiental e socialmente 
responsáveis. E um dos desafios é demonstrar que os benefícios superam os preços mais 
elevados dos produtos orgânicos, em relação aos convencionais. Para tanto, é necessário 
identificar quais são as características que influenciam o comportamento de compra e quais 
são os aspectos considerados na aquisição de produtos orgânicos. 
 

3.1  Comportamento do consumidor e consumo consciente 
 

Diante do desenvolvimento de processos de produção, distribuição e comercialização que 
enfatizem a sustentabilidade e a responsabilidade social e ambiental, a compreensão do 
comportamento do consumidor bem como a apresentação de novas perspectivas e mudanças 
para o público, tem se tornado um dos grandes desafios atuais nos estudos de marketing. 
Este crescimento do mercado que, por um lado abre grandes perspectivas, por outro, 
evidencia as limitações relacionadas não só às questões de estruturas de produção, 
fornecimento e comercialização, mas principalmente, a compreensão das reais motivações 
que determinam o comportamento de compra do consumidor de produtos orgânicos, 
elemento essencial para que o processo se consolide (VILAS BOAS, 2005). Portanto, é 
essencial conhecer as características do consumidor, suas necessidades, valores e crenças, 
avaliando os aspectos e características determinantes da compra. Fator primordial para que 
estratégias de marketing verde adequadas sejam desenvolvidas, como por exemplo, pela 
utilização das redes sociais, como canais de comunicação e de informação para os 
consumidores com conteúdo e interações de qualidade. 

Dentre as teorias que buscam compreender o comportamento do consumidor, está a teoria 
da cadeia de meios e fins, que tem como base não apenas os atributos do produto, mas as 
consequências em se utilizar esses produtos bem como os valores pessoais, e crenças, que 
conduzem as escolhas de compra dos consumidores (PIMENTA; VILAS BOAS, 2008). Está 
ligada a uma hierarquia de valor, ligando os Atributos de um produto, às Consequências 
de uso do produto, bem como aos Valores pessoais dos indivíduos. Olson e Reynolds (1983) 
sugerem que os atributos sejam subdivididos em concretos e abstratos, as consequências em 
funcionais e psicológicas e os valores pessoais em instrumentais e terminais. 

Para Vilas Boas (2005), o atributo concreto seria o que é físico, tangível em um produto 
(preço, cor, peso); o atributo abstrato são as características intangíveis (qualidade percebida); 
Em relação à consequência funcional seria os resultados tangíveis da experiência direta de 
consumo (saciar a fome); a consequência psicossocial são os resultados psicológicos/sociais 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

do consumo do produto indireto (opinião dos amigos); Por fim, os valores instrumentais se 
referem aos modos de comportamento para se chegar a valores terminais (aproveitar a vida); 
os valores terminais são representações da preferência de estados finais de existência 
(felicidade, autoestima, etc.) (VRIENS; HOFSTEDE, 2000; WALKER; OLSON, 1991).  

Surge o conceito de consumo consciente, que aponta o equilíbrio entre o consumo para a 
satisfação pessoal e para a sustentabilidade, aumentando as consequências positivas deste 
ato, não só para o próprio consumidor, mas também para as relações sociais, a economia e a 
natureza (SILVA, 2013). Apesar do consumo consciente ser um fator relevante para 
identificar o comportamento dos indivíduos, isso não significa que indivíduos conscientes 
agem de forma social ou ecologicamente correta (LAGES; VARGAS Neto, 2002). Dessa 
forma, o consumo consciente deve ser promovido com estratégias que visem o maior 
conhecimento e estímulo de compra destes produtos não convencionais (SILVA; 
CAMARA; DALMAS, 2005). Afinal, “[...] há indícios de que campanhas publicitárias 
divulgando os diversos aspectos da agricultura orgânica poderiam proporcionar incentivo 
adicional ao consumo desses produtos” (BORGUINI; MATTOS, 2002, p. 38). 
 

3.2 Redes Sociais para divulgação de produtos orgânicos 
 

Para Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005, p. 93) “a inserção em rede é determinante para o 
compartilhamento da informação e do conhecimento. Isto porque as redes são espaços 
valorizados para o compartilhamento da informação e para a construção do conhecimento”. 
Foram as redes sociais que iniciaram a grande mudança comportamental do consumidor, 
aumentando o poder da propaganda espontânea (boca a boca), já que o marketing 
convencional foca despertar a atenção do consumidor usando as mídias tradicionais. As 
redes sociais se constituíram em veículo para despertar a atenção para o produto, seja através 
de banner e vídeo em sites ou comentários e postagens em blogs. (RAMALHO, 2010). 

O acesso rápido e fácil ao conhecimento, quebra de barreiras geográficas, comunicação 
direta, possibilidade de construir a identidade da empresa, foram atrativos mais que 
relevantes para as organizações adotarem as redes sociais (SANTANA; QUEIROGA; 
SANTOS, 2011). As redes sociais, como: Facebook, Instagram, Snapchat são canais de 
comunicação e informação dos consumidores com conteúdo e interações de qualidade, 
objetiva-se a redução da distância entre produtores e varejo na crença de que tal aproximação 
trará maior credibilidade e diminuirá a resistência ao consumo de produtos orgânicos. 

 

4. Procedimentos metodológicos 
 

Quanto aos métodos da pesquisa, procedeu-se à revisão de literatura de temas 
relacionados ao objetivo deste artigo que é realizar um levantamento exploratório da 
literatura, através de três principais estudos realizados sobre produtos orgânicos. O primeiro 
estudo seria através dos resultados da tese de Vilas Boas (2005), que teve como objetivo 
investigar, sob a ótica da Teoria da Cadeia de Meios e Fins, o comportamento dos 
consumidores de produtos alimentares orgânicos em feiras livres da cidade de Belo 
Horizonte, MG. Este autor, utilizou a técnica de pesquisa laddering (qualitativa), permitindo, 
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por meio da representação das informações na matriz de relações agregadas e, 
posteriormente, no mapa hierárquico de valores, identificar orientações de percepção dos 
consumidores. O segundo estudo foi conduzido por Silva, Camara e Dalmas (2005), com 
base em um questionário, em que foram entrevistados 91 consumidores em 03 
supermercados da cidade de Londrina, PR; identificaram-se fatores de estímulo e barreiras 
para a aquisição de produtos orgânicos. O terceiro estudo foi conduzido por Araujo, Rover e 
Anunciação (2014), com objetivo de desenvolver um aplicativo Android para smartphones 
capaz de facilitar o acesso à informação oficial e confiável sobre a certificação dos produtos 
orgânicos e os pontos de venda próximos ao consumidor, com o objetivo de ter as tecnologias 
como ferramenta para contribuir para o fortalecimento e confiabilidade da cadeia produtiva, 
além de reduzir o custo da informação, através de um instrumento de apoio ao consumidor. 

Estes estudos foram de grande importância para elaboração do questionário de pesquisa 
a ser aplicado, em levantamento futuro, junto a consumidores atuais e potenciais de produtos 
orgânicos com vistas a investigar suas motivações de consumo. Na verdade, trata-se de uma 
etapa do Trabalho de Conclusão de Curso da autora principal do artigo, que também 
intenciona utilizar as redes sociais para divulgação dos produtos orgânicos. Portanto, são 
abordados neste levantamento: agricultura familiar, produtos orgânicos, marketing verde, 
comportamento do consumidor, consumo consciente e redes sociais. 

Destaca-se que, como o objetivo do artigo é realizar uma análise da literatura como 
subsídio para a elaboração de um instrumento prévio de pesquisa, deve-se considerar que 
esta seção, ao mesmo tempo que demonstra os procedimentos metodológicos, já apresenta 
os resultados do artigo. 

O primeiro conjunto (questões 01 a 06) visa identificar o perfil dos respondentes, com 
questões sócio demográficas: cidade/estado em que reside, faixa etária, sexo, escolaridade, 
faixa de renda mensal da família, estado civil e número de filhos.  

Porém, não somente aspectos sócio demográficos, mas diversas dimensões vêm sendo 
utilizadas como determinantes de estratégias de marketing e processos de segmentação, nos 
mais diversos mercados consumidores. Questões mais subjetivas, vêm aumentando sua 
importância como forma de compreender o comportamento do consumidor. Quanto aos 
produtos orgânicos é fundamental abranger a relação estabelecida pelos consumidores entre 
atributos dos produtos, perceptíveis ou não, suas atitudes e motivações de compra. Nesse 
sentido, a elaboração do questionário para futuro levantamento, remete uma investigação 
com relação à possibilidade de identificação de elementos, que normalmente não se mostram 
muito evidentes como determinantes do comportamento de compra de alimentos orgânicos, 
mas que se mostram fundamentais à sua compreensão (VILAS BOAS, 2005). 

O segundo conjunto (questão 07) se refere ao consumo de produtos orgânicos, barreiras 
e dificuldades para tal, construídas com base em referencial de literatura, abordando fatores 
como preço, aparência, variedade, divulgação, regularidade na oferta e credibilidade 
(SILVA; CAMARA; DALMAS, 2005; VILAS BOAS, 2005). Há que se destacar que, como 
se trata de um instrumento prévio, futuramente neste conjunto, serão elaboradas várias 
questões, a partir das entrevistas, fase do pré-teste. 

O terceiro conjunto, com base na teoria de meios e fins, pressupõe uma hierarquia de 
atributos dos produtos: aspectos relacionados aos principais atributos no consumo de 
produtos orgânicos – atributos concretos e abstratos; consequências funcionais – percebidas 
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no consumo de um produto, consequências psicológicas (questões 08, 09); valores 
instrumentais e valores terminais (questão 10). Apresenta-se resumidamente, esta 
classificação (VILAS BOAS, 2005, p. 61): Atributo concreto – o que é físico, tangível em 
um produto (preço, cor, peso); Atributo abstrato – características intangíveis (qualidade 
percebida); Consequência funcional – resultados tangíveis da experiência direta de 
consumo (saciar a fome); Consequência psicossocial – resultados psicológicos/sociais do 
consumo do produto indireto (opinião dos amigos); Valores instrumentais – modos de 
comportamento para se chegar a valores terminais (aproveitar a vida); e Valores terminais 
– representações da preferência de estados finais de existência (Felicidade, autoestima, etc.) 
(VRIENS; HOFSTEDE, 2000; WALKER; OLSON, 1991). A seguir, estão exemplos, que 
ilustram a classificação da teoria de meios e fins, adaptada de Vilas Boas (2005). 

O produto orgânico não possui agrotóxicos e, portanto, tem preço superior aos demais 
produtos. Relaciona-se aos atributos concretos por duas características importantes, não 
possuir agrotóxicos e o preço em relação aos demais. Ao mesmo tempo, inspira qualidade, 
remetendo ao atributo abstrato. 

Preocupação em consumir produtos mais nutritivos que irão prover uma alimentação 
adequada para evitar doenças graves. Está afirmação seria característica das consequências 
funcionais, atuando diretamente sobre o indivíduo, resultado tangível da experiência direta 
de consumo de produtos orgânicos. 

Sentir que estou cuidando melhor da saúde da minha família/preocupação com filhos. 
Consequências psicológicas/sociais do consumo do produto indireto (opinião dos amigos)  

Sentir que estou em harmonia interior e com a natureza. Valores instrumentais que 
exibem modos de comportamento preferenciais para se chegar a valores terminais. 

Este artigo se baseia, principalmente, nos resultados obtidos na tese de Vilas Boas(2005), 
onde este autor, utilizou a técnica de pesquisa laddering (qualitativa), permitindo, por meio 
da representação das informações na matriz de relações agregadas e, posteriormente, no 
mapa hierárquico de valores, identificar orientações de percepção dos consumidores. O 
Quadro 1, neste artigo, corresponde ao Quadro 7 de Vilas Boas (2005) – que apresenta a 
relação das principais palavras (códigos resumo), obtidas nas entrevistas com os 
consumidores, todas relacionadas à teoria de meios e fins, ou seja, atributos, consequências 
e valores – são elaboradas as questões para levantamento futuro, das motivações de 
consumidores potenciais e atuais de produtos orgânicos. 

Atributos (Concretos) Consequências (Psicológicas) Valores 
(Instrumentais) 

1. Presença selo/certificação orgânica 18. Sentir segurança ao alimentar 32. Longevidade 

2. Sem agrotóxicos/químicos 19. Evitar sensações psicológicas 
negativas 33. Harmonia /equilíbrio 

3. Tamanho (pequeno/normal) 20. Prazer ao alimentar  34. Viver bem a vida 
Valores (Terminais) 

4. Durabilidade 21. Sentir-me apto às tarefas diárias e a 
enfrentar os problemas do dia-a-dia  35. Tranquilidade 

5. Preço alto Atributos (Abstratos) 22. Estabelecer relacionamento de 
confiança com outros 36. Sociabilização 

6. Características sensoriais positivas  23. Sentir-me socialmente responsável 
(justiça social/agregar valores sociais) 

37. Felicidade/Alegria de 
viver 

7. Aparência física natural 24. Estímulo a uma alimentação melhor 38. Qualidade de vida 

8. Melhor sabor 25. Reduzir despesas e inconvenientes 
com tratamentos de saúde 
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9. Mais saudável 26. Fazer economia (valorizo meu 
dinheiro/não desperdiçar) 

10. Forma de produção (consciente) 
Consequências (Funcionais)  

27. Sentir-me ambientalmente 
responsável (respeitar a natureza) 

11. Confiança na procedência  28. Fazer a minha parte/dar o exemplo 
12. Garantia/segurança de que é orgânico 29. Retornar às origens/valorizar 
13. Garantia da constituição/qualidade do 
produto 

30. Sentir que estou cuidando melhor da 
minha saúde/autoestima 

14. Armazenar por mais tempo 31. Sentir que estou cuidando melhor da 
saúde da minha família/preocupação com 
filhos 

15. Conveniência/ganhar tempo 
16. Evitar riscos associados a produtos 
não orgânicos (doenças/reduzir a agressão 
ao organismo). 
17. Sentir o sabor real 

Quadro 1. Atributos, consequências e valores. Fonte: Vilas Boas (2005). 

O quarto conjunto (questão 11), refere-se à investigação dos meios para divulgar estes 
produtos orgânicos: Aplicativo, Rede sociais (Facebook, Instagram, Snapchat), Websites, 
Blogs. Possibilidade está já apresentada na literatura.  

O status atual é a busca de trabalhos científicos que explorem as questões das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs) para auxílio na divulgação de produtos orgânicos. 
Parte-se da premissa que, ferramentas disponibilizadas pelas TICs, auxiliariam na quebra da 
resistência dos consumidores quanto ao consumo de produtos orgânicos, pela maior 
facilidade e disponibilidade de informação qualificada. Um desses exemplos, é a pesquisa 
conduzida por Araujo, Rover e Anunciação (2014), que teve como objetivo desenvolver um 
aplicativo Android para smartphones, facilitando o acesso à informação sobre a certificação 
dos produtos orgânicos e os pontos de venda próximos ao consumidor, traduzindo-se em 
uma ferramenta de apoio ao consumidor. 

Enfim, assume-se que nesta etapa do trabalho, todas os conjuntos de questões ainda estão 
em maturação, pois os procedimentos metodológicos preveem a realização de pré-teste, 
entrevistando alguns consumidores para melhoria do questionário e ainda, um teste piloto, 
anterior à aplicação da pesquisa em larga escala. 

Avanços na área dos dispositivos móveis são observados no desenvolvimento de 
aplicativos voltados produtor agrícola, os profissionais da agricultura e também, os 
consumidores de alimentos de uma forma geral (SILVA et al., 2013). É uma tendência 
inegável a popularização, em escala mundial, dos smartphones e as múltiplas possibilidades 
de uso dos aplicativos (ZHONG, 2013). A contribuição que esse conjunto de ferramentas 
pode fornecer ao desenvolvimento da cadeia produtiva dos orgânicos é um potencial a ser 
mensurado, visto que aplicativos voltados ao auxílio à decisão de compra por parte do 
consumidor – que forneçam informações sobre agricultura orgânica, rotulagem e 
rastreabilidade – são ainda escassos ou estão fora de alcance do consumidor brasileiro 
(ARAUJO; ROVER; ANUNCIAÇÃO, 2014). 

As redes sociais têm poder formador de opinião, pois as pessoas produzem e consumem 
informações e conteúdos, gerando uma grande rede de propagação de informações. São cada 
vez mais populares e acessíveis, um meio fácil, barato e rápido das pessoas se aproximarem. 
O maior motivo das pessoas  usarem as redes é manter contato com família, com os amigos, 
seguida de encontrar novos amigos e principalmente, contribuir com opiniões sobre produtos 
(SOUZA et al., 2012). As redes sociais, como: Facebook, Instagram, Snapchat são canais 
de comunicação e informação com os consumidores com conteúdo e interações de qualidade, 
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objetiva-se a redução da distância entre produtores e varejo na crença de que tal aproximação 
trará maior credibilidade e diminuirá a resistência ao consumo de produtos orgânicos. 

Já, os websites se tornaram um mercado no qual se compra e se vende, e uma arena para 
experiências e contatos sociais. Neste mercado, as percepções de tempo e espaço são 
eliminadas (GUMMESSON, 2010; KOTLER; KELLER, 2006). O site web deve oferecer 
informação, entretenimento, serviço ou demonstração de produtos, como catálogos virtuais 
(OGDEN; CRESCITELLI, 2006). O processo de troca de informação passa, cada vez mais, 
a ser iniciado e controlado pelos clientes. São estes que definem quais as informações 
necessitam, em quais ofertas estão interessados e quais preços estão dispostos a pagar 
(KOTLER; KELLER, 2006). 

Os blogs, apresentam algumas vantagens que levam empresas os escolherem para 
anunciar suas marcas, dentre elas: a segmentação, tem um público especifico; atualizações 
frequentes, levam os leitores a buscar informações; visibilidade, facilmente encontrados 
através de sites de pesquisa; interatividade, uma postagem pode ser compartilhada em outras 
redes, propagando-se e tendo grande alcance e feedback pelos comentários dos leitores na 
postagem, oportunizando atuar em melhorias (VAZ, 2010; TORRES, 2007). 
 

5. Resultados 
 
Apresenta-se esboço do questionário (quadro 2), que passará por ampliações, será 

submetido a fase de pré-teste com consumidores atuais e potenciais de produtos orgânicos, 
análise de especialistas para correções de conteúdo e semântica. Com base nisto, irá para a 
fase de teste piloto, sofrendo novos ajustes e, finalmente, será aplicado em larga escala.  

DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS 
1. Qual Cidade/Estado onde reside: __________________ 
2. Qual sua Faixa etária (em anos): 
( ) De 18 a 25 ( ) De 31 a 40 ( ) De 51 a 60 
( ) De 26 a 30 ( ) De 41 a 50 ( ) Acima de 60 
3. Sexo   
( ) Feminino ( ) Masculino 
4. Escolaridade 
( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Superior ( ) Completo 
( ) Ensino Médio ( ) Pós-Graduação ( ) Incompleto 
 ( ) Outro. Qual?___________  
5. Qual a Faixa de renda mensal da sua FAMÍLIA (em R$): 
( ) Menor que 937,00 ( ) De 2.812,00 a 5.622,00 ( ) De 8.434,00 a 11.244,00 
( ) De 937,00  a 2.811,00 ( ) De 5.623,00 a 8.433,00 ( ) Acima de 11.244,00 
6. Qual seu estado civil?   
( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) 
( ) Viúvo(a) ( ) Outro  
7. Quais as 03 (três) principais BARREIRAS para que você consuma produtos orgânicos? 
( )  Preço alto em relação aos 

produtos convencionais. 
( )  Pouca variedade de produtos 

orgânicos. 
( )  Falta de regularidade na oferta 

desses produtos no ponto de venda. 
( )  Aparência inferior aos produtos 

convencionais Tamanho 
(pequeno ou manchas na casca) 

( )  Falta de divulgação dos 
benefícios para a saúde 

( )  Falta de credibilidade quanto à 
origem do produto ser realmente 
orgânica (Certificação) 

(  ) Ter menor durabilidade que os 
produtos convencionais (tempo 
de validade menor). 

(  ) Falta de tempo para procurar 
por produtos orgânicos ( ) Outro motivo. Qual? _______ 

(  ) Nunca compro produto orgânico.  
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8. Ao optar por comprar um produto orgânico, o que o produto deve ter? (Assinale até 03 – três – alternativas) 

( )  Selo/certificação orgânica ( )  Melhor sabor que o produto 
convencional. 

( )  Aparência mais natural que o 
produto convencional. 

( )  Isento de agrotóxicos/químicos (  ) Mais saudável que o produto 
convencional. 

( )  Forma de produção que respeite o 
meio ambiente 

( ) Outro motivo. Qual? _______ (  ) Nunca compro produto 
orgânico.  

9. Ao optar por comprar um produto orgânico, o que o produto deve transmitir para você? (Assinale até 03 – 
três – alternativas) 

( )  Sinto segurança ao me alimentar. ( )  Sinto prazer ao me alimentar. ( )  Sinto-me socialmente responsável. 

( )  Evito sensações psicológicas 
negativas. 

( )  Sinto-me apto para enfrentar 
às tarefas diárias. 

( )  Penso em médio e longo prazos, 
pois reduzo despesas com 
tratamentos de saúde. 

( )  Sinto-me estimulado a ter uma 
melhor alimentação. 

( ) Sinto-me ambientalmente 
responsável (respeito a 
natureza) 

( )  Faço minha parte, dou o exemplo 

( )  Sinto que estou retornando às 
origens, ao natural. 

( ) Sinto que estou cuidando 
melhor de mim. 

( ) Sinto que estou cuidando melhor da 
saúde da minha família 

( ) Outro motivo. Qual? _______ ( )  Nunca compro produto 
orgânico.  

10. Ao optar por comprar um produto orgânico, qual o principal motivo para tomar esta decisão? (Assinale até 
03 – três – alternativas) 

( )  Quero ter maior longevidade. ( )  É uma forma de viver bem a 
vida. 

( )  É uma forma de resgatar a harmonia 
com o meio ambiente e com as 
pessoas. 

( )  É uma forma de alcançar maior 
harmonia/equilíbrio. ( )  Almejo tranquilidade. ( )  É uma forma de buscar alcançar a 

felicidade, a alegria de viver. 
( )  Almejo melhorar minha 

Qualidade de vida. ( )  Outro motivo. Qual? _______ ( )  Nunca compro produto orgânico. 

11. O acesso facilitado à informação sobre produtos orgânicos, é um diferencial para a compra desse tipo de 
produto? Para tanto, você gostaria de ter acesso a: 

( )  Blog sobre produtos orgânicos. ( )  Aplicativo de produtos 
orgânicos para smartphone. 

( )  Site especializado com informações 
oriundas de cooperativas de 
produtores orgânicos. 

( )  Informações sobre pontos de 
venda de produtos orgânicos. 

( )  Mapa de feiras orgânicas com 
horário de funcionamento 
(ponto de venda). 

( )  Supermercados que oferecem 
produtos orgânicos e horário de 
funcionamento (ponto de venda). 

( )  Sua distância em relação ao 
respectivo ponto de venda. 

( )  Contato de produtores 
certificados. 

( )  Fóruns de discussão entre 
consumidores. 

( )  Relação de Preços atualizada de 
produtos orgânicos nos pontos de 
venda. 

( )  Produtos com Certificação. 
( )  Relação dos Grupos de consumo do 

IDEC (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor). 

( ) Histórico de Denúncias quanto à 
comercialização inedônea. 

( )  Histórico de reclamações e 
recomendações (semelhante 
ao site Reclame aqui). 

 

Por favor, sugira mais opções!!! (O entrevistador irá mediar as sugestões durante a entrevista para criar questões). 
Quadro 2. Esboço do instrumento de pesquisa. Fonte: Dos autores 

Dessa forma, cabe destacar, que as categorias de resposta ainda não foram definidas, 
podendo ser de assinalar (dicotômicas ou elencando preferências); e ainda, com escala 
Likert. Portanto, trata-se de um esboço, ainda em construção.  

Foi identificada por Vilas Boas (2005), a ocorrência de atributos perceptíveis e não 
perceptíveis do produto como desencadeadores da atitude de compra, verificando-se 
crescente a perspectiva de atributos não perceptíveis. Os atributos “ser sem agrotóxico” e 
“sabor melhor” foram predominantes. 

 

http://www.idec.org.br/o-idec
http://www.idec.org.br/o-idec
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6. Considerações finais 
Há preocupação evidente quanto ao convencimento dos consumidores quanto à 

importância de adotar práticas de consumo sustentáveis e mais saudáveis, ultrapassando 
questões momentâneas na busca por conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico, 
promoção do desenvolvimento social e respeito ao meio-ambiente. 

Em relação aos produtos orgânicos é fundamental abranger a relação estabelecida pelos 
consumidores entre atributos dos produtos, perceptíveis ou não, suas atitudes e motivações 
de compra. (VILAS BOAS, 2005). Nesse sentido, a elaboração do questionário para futuro 
levantamento, é uma investigação com relação à possibilidade de identificação de elementos, 
que normalmente não se mostram muito evidentes como determinantes do comportamento 
de compra de alimentos orgânicos, mas que se mostram fundamentais à sua compreensão. 

Enfim, acredita-se que este artigo contribuiu para novas proposições junto ao setor de 
alimentos orgânicos e, ainda, pode-se inferir a uma reflexão mais ampla, quanto à 
necessidade de novos padrões de consumo, não apenas em benefício do ser humano, o que 
representaria uma visão restrita e antropocêntrica dos problemas ambientais, mas em função 
de um benefício maior, a sobrevivência de todas as espécies e a sustentabilidade do planeta 

. 
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Resumo 

O artigo trata do desenvolvimento de uma horta doméstica para espaços reduzidos com foco no 
cultivo hidropônico. O artigo pretende incentivar o hábito do cultivo urbano, além de facilitar a 
prática do plantio para moradores de residências reduzidas, como apartamentos e quitinetes. Busca 
também, suprir o setor de produtos hidropônicos pouco explorado no mercado atual, que trata de 
um tipo de cultivo não tradicional e para leigos. Deste modo, o artigo apresenta a pesquisa que 
reúne informações sobre a relação da sustentabilidade e hidroponia e como resultado mostra o 
desenvolvimento de uma horta domestica. 
 

 

Palavras-chave: Horta doméstica; Hidroponia; Sustentabilidade. 

 

Abstract 

The article deals with the development of a home garden for small spaces with a focus on 
hydroponic cultivation. The article intends to encourage the habit of urban cultivation, besides 
facilitating the practice of planting for residents of reduced residences, such as apartments and 
kitchenettes. It also seeks to supply the hydroponics sector, which is little explored in the current 
market, which deals with a type of non-traditional cultivation and for laymen. In this way, the 
article presents the research that gathers information about the relation of sustainability and 
hydroponics and as a result shows the development of a domestic vegetable garden. 

 
Keywords: Growing System; Hydroponic; Sustainability 
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1. Introdução 
Indo de encontro ao percurso ditado pela indústria, que determina e delimita a produção 

da agricultura em espaços rurais e de ampla produtividade, um estilo de vida saudável tem 
ganho cada vez mais espaço em uma sociedade consciente quanto ao consumo de 
alimentos saudáveis, de forma a priorizar o cuidado com a saúde e reduzir custos. 

Dessa forma, muitas pessoas têm buscado formas de cultivo de hortaliças em suas 
próprias casas, como um meio facilitador de uma alimentação saudável, saborosa e 
também como uma forma de bem-estar, tendo em vista o cotidiano agitado e o ritmo 
intenso do ambiente urbano ao qual estão inseridas. Além disso, há o fato de que grande 
número das pessoas estabelecidas no espaço urbano vive em ambientes reduzidos, como 
apartamentos ou quitinetes (Apartamento pequeno, de uma só peça) o que, no entanto, não 
implica na privação da cultura desses alimentos - apesar de que por este motivo, nem 
sempre o cultivo é feito de maneira adequada. 

Neste artigo por meio do processo de projeto Design Thinking, é desenvolvida uma 
solução para o cultivo de hortaliças por meio da hidroponia, com ênfase na adaptação a 
espaços reduzidos.  

Os objetivos da pesquisa e desenvolvimento foram: 

x Apontar técnicas de cultivo com foco na hidroponia; 
x Classificar produtos similares atualmente no mercado; 
x Determinar os requisitos de projeto; 
x Gerar alternativas; 
x Selecionar materiais adequados para o modelo escolhido; 
x Construir o produto funcional. 
 

1.1 Justificativa 
Como forma de aperfeiçoar as opções de hortas domésticas mais comuns hoje 

comercializadas e oferecer ao consumidor uma alternativa de cultivo que apresenta 
vantagens sobre os métodos tradicionais, este projeto teve o intuito de aplicar a técnica 
hidropônica, que apesar de não ser amplamente conhecida, economiza de 50 a 70% a 
utilização da água, uma vez que as taxas de evaporação, escoamento superficial e 
percolação são consideravelmente reduzidas. 

É possível constatar de forma prática a economia de água gerada pelo método 
hidropônico: a cada grama de massa formada por uma planta, 500g de água são 
transpiradas (TAIZ, e ZEIGER, 2004). Logo, ao considerarmos uma planta de 500g de 
massa, com concentração de água de 90%, em 40 dias de vida precisaria de um total de 25 
litros de água. Ainda assim, considerando os itens anteriormente citados, como escoamento 
e percolação, esses podem triplicar o consumo, chegando a 75 litros/planta/ciclo. Neste 
caso, então, a economia de água entre o cultivo hidropônico e o cultivo tradicional, seria de 
50 litros por planta, sendo que o consumo se aproxima do volume de água transpirada 
durante todo o ciclo. A figura 1 apresenta um infográfico que informa visualmente os 
dados apresentados.  
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Figura 1: Consumo de água do sistema hidropônico. Fonte: Eing, 2016 
Atualmente, a espécie mais cultivada por meio da hidroponia é a alface, porém podem-

se plantar outras hortaliças, como brócolis, berinjela, tomate, morango, feijão-vagem, 
cenoura, demais hortaliças folhosas e temperos, contribuindo para uma alimentação 
saudável e rica em nutrientes, essenciais para o funcionamento correto do corpo humano. 

Por não entrar em contato com o solo, a planta, na hidroponia, recebe os sais minerais 
dissolvidos em água em uma proporção equilibrada. Dessa maneira, a planta cresce mais 
rápido, forte e sadia, com qualidade nutricional equivalente aos métodos tradicionais, além 
de ser isenta de resíduos prejudiciais à saúde. 

Um dos obstáculos solucionados neste projeto foi o alto custo inicial de cultivo, devido 
à necessidade, em certos casos, de sistemas hidráulicos e elétricos, assim como mesas e 
bancadas, que são em geral equipamentos mais sofisticados e específicos que os utilizados 
em solo, o que pode tornar sua produção e manutenção mais caras. Este fator foi 
solucionado juntamente com a adaptação do equipamento de cultivo para espaços 
reduzidos, para que o plantio possa se adequar a uma sacada. 

O processo projetual empregado neste trabalho foi o Design Thinking, que por ser 
fundamentalmente um processo exploratório, é mais bem definido como um sistema de 
espaços sucessivos, ao invés de uma sequência ordenada de etapas. Para Brown (2009) 
esses passos, analisados de forma resumida, podem ser descritos como “Inspiração” ou 
“Imersão”, que seria o problema ou a oportunidade que motiva a busca por soluções, a 
“Idealização” ou “Ideação”, que seria o processo de gerar, desenvolver e testar ideias, e a 
“Implementação” ou “Prototipação”, o caminho do projeto teórico do design ao produto 
que para ser ofertado ao mercado. 
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2. Horta hidropônica 
Segundo Gericke (1940), o curso da humanidade, desde o passado, foi traçado pela 

busca de solo fértil. Com exceção dos esquimós, os homens eram completamente 
dependentes do solo para sobrevivência. No final do século 19, químicos deram início à 
pesquisa e criação de métodos alternativos de cultivo, tentando reproduzir processos 
semelhantes à fotossíntese e alimentos substitutos que deveriam ser absorvidos pelas 
plantas. No entanto, apesar das alternativas geradas, a hidroponia obteve um resultado tão 
satisfatório que é hoje o maior concorrente da agricultura tradicional. 

O termo hidroponia deriva de duas palavras de origem grega: hidro, que significa água, 
e pónos, que quer dizer trabalho. Em suma, significa uma técnica de cultivo protegido 
através do uso somente de uma solução aquosa, que substitui o solo no cultivo comum. 

William Frederick Gericke, um dos pioneiros da técnica e criador do termo 
“hidropônico” em 1929, fez uma série de experimentos bem-sucedidos, do qual um dos 
mais surpreendentes, videiras de tomates de até 25 pés (7,62 metros) de altura, apenas com 
a utilização de água e uma solução nutritiva. Como forma de registrar as descobertas e o 
avanço da técnica, foi gravado um breve documentário, onde Gericke afirma:  

O agricultor do amanhã não irá lavrar, arar ou cultivar o solo. Ele 
construirá reservatórios de água, de cerca de 6 polegadas 
(aproximadamente 15 cm) de profundidade. (GERICKE, 1930, tradução 
nossa). 

O grande empecilho da aplicação da hidroponia na agricultura moderna em relação ao 
cultivo tradicional com terra, ainda é o custo inicial de instalação. Esta técnica requer 
equipamentos e materiais diversos, e em maior quantidade do que a de plantio no solo. 
Apesar disso, a hidroponia apresenta diversas vantagens perante outros métodos: grande 
economia de água (como foi mostrado na Figura 1), melhor ergonomia de trabalho, e 
melhor acompanhamento e eficiência no crescimento das plantas. 

2.1. Técnicas de cultivo hidropônico 
No Brasil, um dos sistemas hidropônicos mais utilizados é o NFT (Nutriente Film 

Technique), onde o sistema radicular das plantas é inserido diretamente na água através de 
um canal ou caneleta, por onde circula uma solução nutritiva que vem bombeada de um 
reservatório geralmente localizado abaixo dos tubos. O nome da técnica sugere que a 
solução tenha uma espessura de fluxo equilibrada, para que possa fornecer todos os 
nutrientes e ao mesmo tempo não permitir a falta de oxigenação radicular, que pode 
prejudicar o crescimento da planta. 

Há vários tipos de sistemas hidropônicos, cada um com um tipo de estrutura. Segundo 
Furlani (et al2008), os principais são: 

x Aberto: onde não há reaproveitamento da solução nutritiva. Neste tipo são usados 
substratos inorgânicos, orgânicos, e misturas com diferentes componentes, que tem 
como função sustentar a planta e reter a umidade. 

x Fechado: a solução é reaproveitada e podem ser usados substratos. Os três principais 
tipos são: 

o NFT: técnica de película de nutrientes. Composto por um tanque de solução 
nutritiva, esta é bombeada para os canais de cultivo e retorna para o tanque. 
A planta só utiliza o que é retido por suas raízes durante o ciclo da solução. 
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o Floating: também chamada de solução nutritiva aerada, forma uma lâmina 
de 5 a 20cm de profundidade onde as raízes ficam submersas. Nessa técnica 
usa-se uma mesa plana onde a solução circula continuamente. 

o Aeroponia: as raízes não são submersas, ao invés disso recebem os 
nutrientes por meio de nebulização da solução nutritiva. 

O desconhecimento da aplicação dessas técnicas é o maior empecilho para o sucesso do 
cultivo, tendo em vista que é necessário aplicar corretamente todas as recomendações de 
construção e cuidado durante o plantio, pois esses fatores podem influenciar diretamente 
no crescimento das flores ou hortaliças.  

No próximo item serão abordados os principais itens para a construção de uma estrutura 
de trabalho hidropônica, assim como os formatos e materiais ideais. 

2.1.2 Componentes e materiais no sistema hidropônico 
 

Segundo Furlani (et al 2008),os itens essenciais para a construção de um sistema 
hidropônico são: reservatório, moto-bomba, base de sustentação, canais de cultivo, solução 
nutritiva e substrato. A seguir, serão listados os itens e suas especificidades.  

x Reservatório: por fazer o trabalho de armazenagem da água, ele deve ser bem 
vedado e protegido de raios solares, de forma a evitar o acesso de pequenos animais 
ou acúmulo de sujeira. Além disso, deve ser instalado abaixo do nível da base de 
sustentação, para que a solução possa voltar ao reservatório apenas por gravidade. 
O tamanho varia de acordo com o número e espécie de plantas cultivadas, sendo o 
volume mínimo de água 0,1 litros/muda e o máximo recomendável 5 litros/planta 
(para plantas de grande porte, como tomate, berinjela, salsão). Dentre os possíveis 
materiais para construção do reservatório, estão o plástico PVC, fibra de vidro ou 
fibra de acrílico, fibrocimento e alvenaria. Os mais utilizados, porém, são o PVC e 
as fibras, por serem inertes e possuir menor custo. Já os demais materiais citados 
necessitam de aplicação de impermeabilizantes para que não contaminem a solução 
e para evitar corrosões. 

x Moto-bomba e encanamento: de forma a impedir entrada de ar no equipamento, a 
moto-bomba deve ficar localizada abaixo da metade da altura do reservatório, para 
que não entre ar e o bombeamento cesse. Geralmente, os componentes elétricos da 
bomba são revestidos em resina epóxi, e o material deve ser resistente à corrosão da 
solução nutritiva. 

x Base de sustentação: geralmente de madeira, serve como suporte para os canais, e 
pode variar de acordo com o sistema de cultivo. A base de madeira geralmente é 
fixa no solo, mas podem se utilizar outros materiais e deixar a estrutura removível. 
Algumas opções são estruturas metálicas, como alumínio, aço zincado e ferro, e a 
madeira roliça. Além disso, o posicionamento da base de sustentação deve ser 
preciso o suficiente para fornecer a inclinação necessária para o escoamento da 
solução (exceto para o método de floating). 

x Canais de cultivo: responsáveis por escoar a solução nutritiva, determinam o 
sucesso do sistema NFT. Sua profundidade e largura influenciam diretamente no 
produto final, e os materiais podem ser variados (FURLANI et al, 2008): 
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o Filme de polietileno: geralmente utilizado no cultivo de plantas com ciclo 
curto, esse tipo de bancada gera bons resultados, porém é de difícil 
manuseio e manutenção, e não é recomendável para plantas de porte maior. 

o Telhas de amianto: apesar de bem acessíveis, possuem tipos de ondas 
(rasas, maiores e calhetões- Telha de fibrocimento de grandes dimensões, 
em formato de calha) que limitam o porte das plantas a serem cultivadas. 
Além do mais, para evitar contaminação e vazamentos, devem ser 
revestidas com filme plástico, não podendo ser utilizadas sozinhas.  

o Tubos de PVC: além de ser o tipo de canal mais utilizado hoje na 
hidroponia NFT, pode ser bem aproveitado com a alternativa de criar dois 
canais com um tubo (cortado ao meio, tem-se dois canais de cultivo de 
profundidade igual à metade do diâmetro do tubo). Vários canais podem ser 
unidos com o uso de silicone ou arrebites, e eles servem para todas as fases 
do desenvolvimento das plantas. Apesar de leve e prática, a estrutura de 
PVCrequer um revestimento com filme plástico e pintura externa, para 
evitar contaminação da solução nutritiva e aquecimento. 

o Tubos de polipropileno: esses tubos já são comercializados em formato 
semicircular e vem com furos para a colocação das mudas. Comparados ao 
PVC, possuem vantagens como encaixes facilitados e o fato de dispensar 
revestimento interno. No entanto, sua limpeza é mais difícil e seu uso ainda 
é muito recente. 

o Canais individuais: recomendado para culturas de sistema radicular ou de 
parte aérea maior, os canais individuais precisam de um declive e a 
instalação de um fio de arame, além do revestimento de plástico, que forma 
um canal chato e triangular. A solução, nesse caso, corre por uma linha de 
canos que ficam posicionados na cabeceira, e o escoamento ocorre por 
gravidade. 

o Floating: utilizado nos sistemas que dispensam o uso de canais, como o 
DFT, o método de floating consiste em uma mesa nivelada que armazena 
diretamente a solução nutritiva, e pode ser de madeira (revestida com filme 
plástico), plástico, ou fibras sintéticas. Para que o nível da lâmina de 
solução seja constante, deve-se instalar um sistema de alimentação e 
drenagem, através de furos nas laterais da caixa, ou saídas de fundo, com o 
uso de flanges (Disco perpendicular ao eixo de um tubo, para ligação com 
outro por meio de parafusos com porcas ) de acordo com a vazão de 
entrada. Da mesma forma, a entrada da solução pode ser feita através de 
furos laterais ou por um cano perfurado e submerso na solução. Nesse 
método, como as raízes ficam submersas o tempo todo, a instalação de um 
tubo de Venturi (Tubo de Venturi é um aparato para medir a velocidade de 
escoamento e a vazão de um líquido através da variação de pressão durante 
a passagem por um tubo de seção mais larga e depois por uma seção mais 
estreita) pode auxiliar na oxigenação da solução, necessário em todo o 
período de cultivo. Dentre as desvantagens do floating, está um maior 
volume inicial de solução por planta, risco de desequilíbrio e aparecimento 
de algas, além da disseminação de doenças radiculares. 

o Com substrato: esta técnica tem tido seu uso restrito devido ao 
superaquecimento, além do desenvolvimento de algas e permanência de 
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resíduos de raiz ou remoção de uma parte do substrato durante a colheita, o 
que acelera o crescimento de micro-organismos ruins para o cultivo. De 
acordo com o tipo de substrato escolhido, é possível utilizar também as 
bancadas de canais, como telhas (para cascalho, areia, entre outros) ou tubos 
de PVC (recomendado para a lã-de-rocha ou espuma). 

 
A figura 2 representa o esquema básico de um sistema hidropônico e seus componentes. 

Figura 2: Sistema hidropônico e componentes. Fonte: Eing, 2016 

O posicionamento dos componentes pode variar de acordo com o sistema escolhido, e 
alguns itens podem ser substituídos conforme descritos anteriormente. 

2.2 Consumo Sustentável 
 

Geralmente, o conceito de desenvolvimento econômico é diretamente relacionado à 
melhoria da qualidade de vida, e quanto maior o poder aquisitivo da população, maior seu 
bem-estar. Além disso, hoje a população mundial é predominantemente urbana, portanto a 
sustentabilidade e o equilíbrio entre recursos e demandas devem ser atingidos no âmbito 
urbano. 

Atualmente, por não presenciarem todo o processo de encaminhamento de recursos 
naturais para o meio urbano, as pessoas veem sua vida facilitada: a água é abundante, os 
alimentos prontos nas prateleiras de supermercados, e o lixo está oculto: o desperdício é 
excessivo, mas fora do alcance dos olhos. Dessa maneira, a postura e atitude do 
consumidor atual é o que determinará o futuro ambiental de gerações e ecossistemas. 

Segundo Coelho (2011), o ato de consumir corresponde a um processo quase que 
automático, e muitas vezes impulsivo. Apesar de associarmos o consumo ao ato de 
compra, este não abrange todas as etapas do ato em si. Antes de comprar, é preciso decidir 
o que, porque, de que forma consumir, e quem irão consumir. Após a compra, então, ainda 
se deve refletir a forma de uso e o descarte do produto adquirido.  

Assim sendo, o consumo sustentável depende da compreensão dos consumidores sobre 
os impactos e as consequências do consumo para o meio ambiente, o que influencia na 
qualidade de vida individual e em sociedade, fazendo-se assim o pensamento sustentável 
um ato de cidadania, contribuindo para uma condição de vida adequada ambiental e 
socialmente. 

Ao optar por um produto de origem hidropônica, o consumidor não estará somente 
usufruindo dos benefícios de um alimento livre de agrotóxicos, mas também contribuindo 
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para uma maior qualidade de saúde do produtor (que manuseia tais produtos) e da sua 
própria, consumindo alimentos livre de aditivos que podem prejudicar a saúde. 

No entanto, hoje grande parte dos alimentos encontrados nos supermercados tem esses 
impactos ignorados, uma vez que o grande objetivo é a produção em massa, de grandes 
quantidades, o que é facilitado através do uso de agrotóxicos, para que não haja infestações 
e o controle da cultura seja facilitado, gerando alimentos impregnados de aditivos 
prejudiciais à saúde, que vão direto para a mesa do consumidor. 

De outro modo, a agricultura hidropônica preza pela qualidade do produto, priorizando 
a utilização de nutrientes e a assepsia, não sendo prejudicial à saúde de quem produz, e 
principalmente, de quem consome. 

Apesar da popularização dos alimentos obtidos por agricultura orgânica, um alimento 
hidropônico apesar de não poder ser categorizado como orgânico, não perde em benefícios 
para o cultivo em solo: além da possibilidade de construir sistemas ecológicos fechados, 
onde tudo que se utiliza é reciclado, não agride o ambiente e suas plantas possuem um 
elevado nível de assepsia. Fora isso, o produto hidropônico tem maior tempo de 
conservação não só no comércio como na geladeira doméstica, já que mantém a raiz em 
todo o processo. 

Sobre o valor nutricional do alimento hidropônico, estudos realizados por Favaro (et al 
2007) sobre o cultivo de alface em cultivo orgânico, convencional e hidropônico, o último 
não sofre desvantagens quanto a concentração de vitamina C, sabor, e aparência, sendo a 
última qualidade ainda superior aos demais métodos. 

3. Desenvolvimento da horta domestica 
Para este produto, o público-alvo foi segmentado em pessoas de ambos os sexos, de 30 

a 60 anos, que praticam ou tem interesse no cultivo doméstico de hortaliças. Estas pessoas, 
apesar de inseridas no meio urbano e um cotidiano agitado, mantêm hábitos saudáveis e 
práticas como cultivar e cozinhar, prezando por uma maior qualidade de vida, saúde e 
bem-estar. Além disso, como a pesquisa foi realizada predominantemente em âmbito 
regional, o público foi segmentado geograficamente para moradores da região Sul do país, 
mais especificamente no estado de Santa Catarina, região de Florianópolis, onde o produto 
poderia ser comercializado e transportado de forma facilitada. Quanto às classes, o produto 
projetado neste trabalho deve ser acessível pelas classes A, B, e C, tendo em vista que a 
escolha dos materiais é pensada considerando qualidade e custo compatíveis com o 
benefício da aquisição do produto concluído. 

Foi aplicado um questionário por meio de grupos sociais que tem relação com 
hidroponia. De forma a facilitar a visualização dos resultados do questionário, se 
desenvolveu um infográfico, que representa de forma visual as porcentagens de acordo 
com as 100 pessoas que responderam. O infográfico está ilustrado na figura 3.  
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Figura 3: Infográfico do resultado do questionário. Fonte: Eing, 2016 

Também foi feita uma pesquisa no Laboratório de Hidroponia do Centro de Ciências 
Agrárias, na Universidade Federal de Santa Catarina. Após a realização da pesquisa 
etnográfica, que ajudou a identificar a prática da hidroponia, alternativas de cultivo e a 
falta de produtos adequados, a etapa seguinte foi a pesquisa de produtos similares. A 
Figura 4 mostra a lista de verificação dos produtos que foram analisados. 

Figura 4: Lista de verificação de hortas hidropônicas. Fonte: Eing, 2016 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Por meio das análises e do embasamento teórico, foram definidos os requisitos de 
projeto, que serviram para o desenvolvimento de alternativas. Os requisitos são definições 
das características que o produto final deve conter, e aqui foram classificados como 
desejáveis e obrigatórios, conforme o Quadro 1. 

Quadro 1: Requisitos de projeto: Fonte: Eing, 2016 

Foram gerados vários sketches e foi possível selecionar, de acordo com os requisitos 
mínimos e possibilidade de produção da alternativa da figura 5 e seu desenvolvimento. 

Figura 5: Sketches da alternativa escolhida. Fonte:Eing, 2016 

A horta possui um espaço para acoplar o reservatório plástico, que serve também para 
guardar a bomba de oxigenação. No reservatório e na parte externa do móvel há uma 
abertura para passagem do fio que pode ser ligado à tomada. A estrutura da horta foi 
produzida em compensado, assim como os pés e a gaveta. A tampa, de correr, foi feita em 
ps, o reservatório é uma bandeja de pvc e os vasos (netpot). A Figura 6 mostra o rendering 
da hortahidro e o protótipo funcional que está com mudas de 12 dias.  
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Figura 6 Renderig da horta hidro e produto funcional. Fonte: Eing, 2016 
A hortahidro este sendo testada desde o dia 30/12/2016 em que foi colocado 3,4 litros 

de solução (água, nitrato de cálcio e hidrogood fert) nos 6 netpots foram colocadas as 
espumas fenólicas e sementes de manjericão, 2 de alface, agrião, tomate e rúcula. Ao longo 
dos quinze dias não foi colocada solução.  

Conclusão 
O resultado apresentado oferece não apenas um produto focado no cultivo, mas uma 

experiência de mudança de rotina: levando para dentro do meio urbano uma pausa e uma 
aproximação com a natureza. O reservatório e demais peças que ficam em contato direto 
com as plantas são de plástico, pois o mesmo não contamina a solição e não libera toxinas 
que seriam absorvidas pela raiz da planta. Além disso, o maior símbolo de ecologia é que o 
sistema da hidroponia consome menos água que o cultivo em solo, trazendo benefícios à 
problemática da falta de água. 
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Resumo 

O artigo mostra o resultado de um projeto de conclusão de curso de design UFSC. O objetivo foi 
desenvolver uma identidade visual para valorizar a cultura e tradição Guarani para ser utilizada na 
comercialização de artesanato de forma a sensibilizar a sociedade em relação à realidade indígena e sua 
cultura tradicional. O artigo apresenta uma contextualização da cultura guarani, a relação entre 
artesanato e design, a necessidade dos artesãos para a criação de uma identidade visual e finalmente 
apresenta um a aplicação do resultado do projeto.  

 

Palavras-chave: Artesanato Guarani; Design Social; Identidade Visual 

 

 

Abstract 
The paper presents the results of a completion project in the design course at omitted. The goal was to 
develop a visual identity to enhance Guarani culture and tradition to be used in marketing of their 
handicraft and also to sensitize the society towards the indigenous reality and their traditional culture. 
The article presents a contextualization of Guarani culture, the relationship between craft and design, 
the need for craftsmen to create a visual identity and finally summarizes the design project and the 
implementation of the outcome. 
 

Keywords: Guarani Handicraft; Social Design; Visual Identity 
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1. Introdução 
Existem diversas iniciativas que buscam valorizar a cultura indígena, e na relação entre 

o design e o artesanato, sabe-se que o designer, enquanto realizador, possui um lugar 
estratégico, cabendo a ele a possibilidade de apropriar-se da iconografia indígena e 
possibilitar a criação de um processo de diálogo entre as práticas artesanais indígenas e a 
sociedade. Assim, o artigo destaca a importância de desenvolverem-se competências 
relacionadas ao design, à análise simbólica e ao estabelecimento de relações transversais 
com outras disciplinas e atores sociais, na busca pela valorização desta cultura.  

O artigo apresenta como resultado a criação de uma identidade visual, que permitiu 
agregar valor à produção artesanal, explicitando os valores culturais Guaranis e 
sensibilizando o consumidor para um consumo consciente. O processo projetual aplicado 
foi do design thinking nas suas fases de imersão, ideação e prototipação.  

O projeto em questão teve como foco uma família estabelecida na aldeia Amaral/Tekoa 
Mymba Roka, no bairro Sorocaba, no município de Biguaçu, Santa Catarina. Segundo 
Meliá (1990), Tekoa é a palavra em Guarani que denomina o espaço da aldeia, mas que vai 
muito mais além do espaço físico e envolvem diversos outros aspectos. A aldeia localiza-se 
à aproximadamente 30 km da cidade de Biguaçu e seu acesso se dá através da estrada do 
Amâncio. Foi adquirida em 2007 como medida mitigadora1, a partir da qual algumas 
famílias da aldeia de Maciambu a povoaram. 

O cacique da comunidade chama-se José Benites e é também professor da escola da 
aldeia, além de ter finalizado há pouco a graduação em Licenciatura Intercultural Indígena 
do Sul da Mata Atlântica, pela Universidade Federal de Santa Catarina. José é o filho mais 
velho da artesã com quem este trabalho foi desenvolvido, tendo contribuído e cooperado 
para que este pudesse vir a ser realizado. 

O presente projeto delimitou-se à artesã Tereza Ortega, de nome guarani Kerexu Mirim, 
que significa “Pequena Guerreira”. Tereza é Guarani Mbyá e possui 60 anos. O projeto 
abrange indiretamente à sua família, que também participa da produção artesanal. Ao 
contrário das demais indígenas da aldeia, Tereza não frequenta o centro de cidades da 
região para a venda do artesanato. Segundo ela, não se sente bem nas ruas dos centros 
urbanos, e opta, há mais de dez anos, por expor suas produções nas feiras ecológicas de 
Florianópolis: a Ecofeira da Lagoa da Conceição, aos sábados, e a Ecofeira da UFSC, às 
quartas-feiras. 

Em relação ao artesanato, é autodidata e aprendeu a fazer cestos quando tinha 13 anos, 
observando sua tia confeccionando um. Desde então pratica o artesanato como fonte de 
renda, sendo uma hábil artesã. Confecciona desde trançados para cestos, balaios e peneiras, 
bem como colares e chocalhos (maracás). Também é uma das poucas indígenas que ainda 
pratica a agricultura para o consumo próprio, sendo que também cultiva e comercializa 
junto aos artesanatos mudas de orquídeas e pequenos ramos de macela. 

Atualmente, além de comercializar sua própria produção, Tereza revende a produção 
artesanal de sua família. Ela compra os produtos de cada artesão na própria aldeia e os 
revende nas feiras, com um acréscimo de valor. Participam desta rede de produção seus 

                                                 
1 Medida Mitigadora decorrente do projeto da Duplicação da BR 101 – trecho sul – Trata-se de uma medida 
compensatória de danos ao ambiente e / ou pessoas relacionadas em uma ação do poder público. 
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filhos Juraci (34), Jorge (32) e Márcia (19), bem como suas noras Verônica (28), esposa de 
Cláudio (28), e Luciana (29), esposa de José (37). Também participam da produção o 
genro Fabiano (34), esposo de Juraci e seu ex-marido (63). 

A produção dos chocalhos, cestos e ornamentos restringem-se às mulheres, sendo que 
aos homens destinam-se a produção de bichinhos de madeira, o pau-de-chuva e arcos e 
flechas. 

1.1 Cultura Material Guarani Mbyá 
 

O recurso artesanal mais difundido entre os Mbyá, é a dos trançados. É através desta 
técnica que se constroem as cestarias, na forma de balaios, cestos e peneiras. A trama é 
trançada com fibras de taquara "takuapi" (Bambusa taquara), e atualmente é colorida 
através de tingimento artificial. Os objetos trançados, em seu contexto histórico, eram 
utilizados para o transporte da caça, da pesca, frutos silvestres, sementes e outros 
elementos de coleta de que se alimentavam. Faz parte também da cultura material Guarani, 
a domesticação da cuieira (Crescentia Cujete), denominada popularmente como cabaça, 
sendo utilizada como recipiente para guarda e transporte de bens, principalmente água e 
outros líquidos. Além da aplicação à cestaria, as técnicas de trançado (torcido, enlaçado) 
são empregadas também na construção da cobertura da casa, e na confecção de armadilhas 
para peixes e caça.  

Já Silva (2001) considera a produção artesanal dos Mbyá Guarani como uma etnoarte, 
que aponta conceitos cosmológicos evidenciando em seus padrões gráficos os domínios da 
natureza e da sobrenatureza, através da representação de seres primordiais. Estes seres, 
reduzidos a alguns elementos anatômicos, relembram os tempos míticos, nos quais 
humanos e divinos habitavam a mesma terra.  

Os grafismos desenhados nos objetos partem de uma visão relacionada à natureza, 
buscando manter as raízes tradicionais, passadas de geração em geração. Tratam-se, 
sobretudo, de uma maneira de registrar as memórias e conhecimentos dos mais velhos, 
mantendo viva a cultura Guarani através de símbolos que representam seu contexto 
histórico. 

 
2. Design e Artesanato 
 

Segundo a definição estabelecida pela UNESCO em 1997:  
Produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos, seja totalmente a mão, com o uso 
de ferramentas ou até mesmo por meios mecânicos, desde que a contribuição direta manual do 
artesão permaneça como o componente mais substancial do produto acabado. Essas peças são 
produzidas sem restrição em termos de quantidade e com o uso de matérias primas de recursos 
sustentáveis. A natureza especial dos produtos artesanais deriva de suas características 
distintas, que podem ser utilitárias, estéticas, artísticas, criativas, de caráter cultural e 
simbólicas e significativas do ponto de vista social. 

Segundo MORALES (2008), o artesanato é um fenômeno complexo que vai muito além 
da aparente meta de produzir objetos com as mãos, considerando até mesmo um 
reducionismo qualificar como artesanal somente o que é realizado manualmente, pois 
atualmente é comum encontrar artesãos que utilizam diversos instrumentos e aparatos em 
sua produção, sem que isso implique na perda da essência da cultura artesanal. Ainda de 
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acordo com Morales, o artesanato não integra apenas o conhecimento cultural local ou 
étnico, mas também um conhecimento técnico de utilização dos recursos locais associados 
ao modo de expressão particular de cada artesão.  

Na cultura Guarani o artesanato é uma atividade que foi incorporada há centenas de 
anos e implica em várias etapas de trabalho. De acordo com Ladeira (2001), o produto é 
um bem que pertence à família (nuclear) em todos os seus aspectos: criação, venda, valor, 
sendo de sua responsabilidade todo o processo de realização – coleta e corte de matéria-
prima na época adequada (observando o calendário lunar), qualidade do material (natural e 
artificial) e da confecção, armazenamento, transporte, preço e venda. As tarefas, desde a 
produção à venda, são distribuídas entre os membros da família segundo critérios de idade, 
sexo e aptidão. Tal atividade também se insere na dinâmica de intercâmbios de matéria 
prima e peças entre famílias. 

Até o momento, os Guaranis mantêm a autonomia e controle da mesma, o que garantiu 
a sua inserção e incorporação no conjunto de suas práticas tradicionais. Cabe registrar que 
os artefatos de uso doméstico, ritual e corporal não se confundem com os produzidos para 
a venda, o que mostra que existe uma produção artesanal exclusiva para o comércio. De 
acordo com Ladeira (2001), de um modo geral, os Guaranis poucas vezes trabalham fora 
da comunidade e quando o fazem é sempre de forma temporária. Sendo assim, o comércio 
do artesanato é ainda a principal fonte de renda.  

Atualmente, é possível observar uma tendência de aproximação entre designers e 
artesãos, um fenômeno consideravelmente importante, não só pelo seu impacto social, mas 
pelo seu significado cultural. Segundo Borges (2011), essa troca de saberes está mudando a 
feição do artesanato brasileiro e ampliando seu alcance, com ganhos tanto para os 
designers quanto para os artesãos envolvidos. É importante considerar que o papel do 
design deve buscar promover a autonomia das comunidades artesãs e não usá-las como 
simples fonte de inspiração para modismos efêmeros, ou ainda, valer-se desses grupos 
como mão de obra barata e qualificada para produção de objetos exclusivos. Um dos 
valores que o designer deve possuir é a alteridade, a qual pressupõe a disposição de 
respeitar outras culturas projetuais com seus valores inerentes, e não vê-la com o olhar de 
exploradores em busca da próxima moda de curta duração (BONSIEPE, 2011, p.38). 

O designer pode atuar de diversas maneiras na interação com os artesãos e sua 
produção, abrangendo desde áreas como a gestão do design até o design gráfico. Dentre os 
diversos caminhos possíveis a serem seguidos, Borges (2011) sugere algumas opções que o 
designer pode utilizar na busca pela valorização do artesanato: a melhoria e adequação das 
condições técnicas; a observação das potencialidades das matérias-primas locais 
disponíveis; o deslocamento do papel dos artesãos como fornecedores; ações combinadas 
com programas sociais; a construção de marcas e identidades visuais; dentre outros. 

 Para a real valorização do artefato artesanal é importante que este possa comunicar seus 
atributos intangíveis, seu valor simbólico e cultural. Quando comercializado, é de extrema 
importância que esteja acompanhado de sua história, sua origem e a tradição que está 
embutida em sua produção. Segundo Borges (2011), o design gráfico pode atuar nesta 
dimensão comunicativa através da criação de uma Identidade Visual, envolvendo desde a 
criação de uma marca, até a aplicação desta em etiquetas e embalagens, além da criação de 
catálogos, displays para pontos de venda, a elaboração de sites e diversos outros, de acordo 
com as necessidades de cada realidade. Como forma de agregar valor ao produto, 
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recomenda-se que este venha acompanhado de alternativas de diferenciação, como por 
exemplo, estar acompanhado de uma etiqueta ou folheto que conte sobre sua história e 
origem, remetendo informações à comunidade onde foi produzido. 

3. Projeto de identidade visual 
Nas fases de imersão, ideação e prototipação foram aplicadas diversas ferramentas e 

técnicas. Na fase de imersão foram realizadas: observação, entrevista com a artesã e 
público que compra nos pontos de venda, visita á aldeia e aos pontos de venda do 
artesanato. Foram geradas Personas que sintetizam o público encontrado na pesquisa.  

Posteriormente para sintetizar as respostas das entrevistas foi utilizada a nuvem de 
palavras que é uma ferramenta que permite analisar os termos que foram mais 
mencionados durante a pesquisa em campo. Por meio do levantamento das entrevistas e 
conversas realizadas, tanto com os indígenas artesãos envolvidos no projeto, bem como 
com o público-alvo, estabeleceu-se um painel englobando as palavras-chave que mais 
foram citadas. 

Na figura 1, é possível observar esta seleção de termos. 

Figura 1: Nuvem de palavras. Fonte: Benassi (2015) 

O termo Guarani foi o que mais se destacou dentre as palavras citadas, sendo que a 
língua Guarani esteve muito presente em diversos momentos importantes da saída de 
campo. Percebe-se aqui que a própria língua possui potencial de alto valor simbólico, pois 
engloba de maneira direta a cultura Guarani, expressando através de sua linguagem, 
expressões únicas e exclusivas de uma etnia singular. Considerando todo o contexto 
histórico Guarani e as influências à que sua cultura está constantemente sujeita, percebe-se 
que a língua é um dos poucos fatores culturais que se mantêm intactos durante as atuais 
gerações. Apesar do artesanato em si já não ser tão atrativo para os jovens, constata-se que 
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a língua Guarani continua sendo transmitida como língua materna, sendo uma importante 
característica de fortalecimento da identidade diante da alta influência que sofrem seus 
costumes diante da sociedade hegemônica. É interessante perceber que em seu próprio 
país, sua língua materna os equipara à estrangeiros, tendo que utilizar o português, uma 
segunda língua para se comunicar com o restante da sociedade. 

3.1 Análises Sincrônica e de Similares. 
 

Segundo Bonsiepe (1986), a análise sincrônica tem como objetivo sintetizar dados de 
produtos contemporâneos à pesquisa que está sendo realizada. Ela busca trazer referências 
de produtos semelhantes que já existem no mercado, apresentando e evidenciando 
características que podem ou não ser aplicadas no projeto. Assim, é possível se adquirir 
uma visão clara da realidade e tendências do mercado, além de possibilitar a identificação 
de oportunidades de diferenciação e possíveis inovações. 

Como este projeto tem foco no desenvolvimento de uma identidade visual, foi realizada 
uma ampla pesquisa a respeito de marcas relacionadas ao artesanato indígena, e então, a 
partir deste levantamento, foi escolhido quatro marcas para a análise. Optou-se pela 
escolha de marcas relacionadas ao artesanato indígena Guarani, considerando também 
marcas que englobam artesanatos indígenas de outras etnias. Os artefatos comercializados 
por estas marcas englobam semelhante padrão de técnicas utilizadas pela família de 
artesãos que são o foco deste projeto, assim como o perfil dos próprios artefatos artesanais 
são semelhantes, modificando-se apenas o estilo/acabamento, cores e alguns artefatos 
diferenciados. 

A análise de similares, por sua vez, não se restringiu a pesquisa por marcas relacionadas 
estritamente ao artesanato indígena. Buscou–se englobar nesta análise, marcas relacionadas 
à área de design e artesanato, com foco na área sustentabilidade, eco design e mercado eco 
solidário, temas pertinentes ao projeto em questão e que podem servir como base 
conceitual para a elaboração de alternativas, enriquecendo o valor simbólico da marca.  

A partir das análises realizadas, foram estabelecidas tabelas comparativas entre as 
marcas selecionadas, evidenciando suas principais características. As tabelas foram 
elaboradas com base nos itens: Cor predominante, referindo-se à cor que mais se evidencia 
na marca; A composição gráfica, referindo-se aos ícones gráficos presentes na marca; As 
formas predominantes, referindo-se às formas que compõem os ícones gráficos; A 
aplicação, referindo-se à qualidade e facilidade de aplicação da marca em embalagens, 
etiquetas, entre outros; A tipografia, referindo-se à qualidade das fontes utilizadas na 
marca; A leiturabilidade, referindo-se à legibilidade do nome da marca, bem como à 
facilidade de entendimento do texto; e por fim o significado percebido, analisando o 
conteúdo simbólico percebido em cada marca. Os itens de Aplicação e Leiturabilidade 
foram analisados a partir de notas numéricas, sendo que quanto melhor a qualidade do 
item, maior o número dedicado a este. 

A Figura 2 refere-se à análise sincrônica e a Figura 3 refere-se à análise de similares. 
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Figura 2: Análise sincrônica. Fonte: Benassi (2015) 

Figura 3: Análise de similares. Fonte: Benassi (2105) 

Percebe-se que uma quantidade considerável apresentou como composição gráfica 
elementos ligados à cultura indígena, os quais são percebidos pela sua forma geométrica e 
escolha de cores, convergindo para um entendimento simbólico em comum. O artesanato e 
seu valor simbólico também ficaram evidenciados a partir da análise, o que permitiu 
ampliar a visão para além do conteúdo exclusivamente indígena. Esta análise sugeriu a 
possibilidade de estabelecer a mesma importância tanto para o tema do artesanato como 
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para o tema indígena, indicando que ambos podem estar correlacionados e serem aplicados 
da mesma maneira no estabelecimento dos requisitos.  

Em um contexto específico, foi possível selecionar a marca que melhor se adequou às 
condições analisadas pelos itens propostos. Assim, estabeleceu-se como a principal 
referência entre os similares expostos a marca “ARTE BANIWA”. 

3.1.1 Lista de Verificação 
A partir do estabelecimento da marca “ARTE BANIWA” como principal referência 

entre os similares, elegeu-se uma lista de verificação, a fim de fazer uma análise mais 
refinada a respeito de seus pontos positivos e negativos. Esta análise pode ser observada na 
Figura 4. 

 

Figura 4: Lista de verificação. Fonte: Benassi (2015) 

Apesar desta característica, a marca possui uma elaboração simples e eficaz no que diz 
respeito à expressão da cultura artesanal em questão, que associada à palavra “Arte” já 
sugere do que se trata. Ainda assim, “Baniwa” não é um nome disseminado e conhecido, e, 
portanto, nem sempre é associado a uma etnia indígena. Apesar de existir a possibilidade 
de em um primeiro momento não se reconhecer o ícone gráfico como uma trama indígena, 
este fica evidente quando se conhece a produção artesanal desenvolvida pela marca. A 
simplicidade, bem como a pequena quantidade de elementos presentes na marca facilita 
sua aplicação em diferentes meios, o que é um ponto importante e fundamental a se ter 
como base para a definição dos requisitos e desenvolvimento das alternativas. 
3.2 Definição das Necessidades 
 

Baseando-se nas pesquisas realizadas, foi possível estabelecer uma lista de requisitos 
que serviram de base para a geração de uma identidade visual.  
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x A marca e identidade visual devem atingir diferentes públicos, englobando homens 
e mulheres, desde o público infantil e idosos. 

x Deve ser simples e de fácil compreensão; 
x A marca deve remeter ao valor simbólico do Artesanato Guarani; (Figuras de 

trançado da taquara).  
x A marca deve remeter ao valor da produção artesanal; 
x As cores da marca devem ser condizentes à cultura tradicional Guarani;  
x O significado da marca deve remeter à cultura Guarani; 
x As cores devem ser adequadas para a aplicação em papel reciclado/papel pardo, ou 

outro tipo de papel artesanal e/ou ecológico.  
 

3.3 Ideação e Prototipação 
Nesta fase foram montados painéis semânticos do artesanato para servir de inspiração 

para os skechts da marca. A Figura 5 mostra um painel semântico e a Figura 6 os skechts 
resultantes do insight.  

Figura 5: Painel do trançado nos cestos e balaios. Fonte: Benassi (2015) 

A partir da seleção dos grafismos desenvolveu-se uma geração de alternativas, as quais 
permitiram um estudo mais aprofundado do significado simbólico dos mesmos. 

 

Figura 6: Alternativas. Fonte: Benassi (2015) 

Os grafismos que tiveram seu significado encontrado foram o grafismo 2, denominado 
Padrão Vida Longa, que em Guarani é chamado de Teko Puku, que significa o desejo de 
vida longa e próspera. Na tradição, o artesanato com este grafismo é ofertado a alguém 
com votos de que a pessoa que o receba tenha uma vida longa. O grafismo 3 é o Padrão 
Coração (Pya Tytya), sendo que o símbolo só significa “coração”, enquanto o seu padrão 
remete aos batimentos cardíacos. Os grafismos 6,7, e 8 são denominados Ypará Korá, e 
englobam desenhos fechados e quadrados, significando que a casa e as portas de quem fez 
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o artesanato estão sempre abertas para os parentes de outras aldeias que vem visitar ou em 
busca de cura para a enfermidade. 

Além dos padrões que se destacaram na produção de Tereza, foram encontrados outros 
padrões comumente utilizados no artesanato. Evidenciaram-se os padrões zig-zague, que 
buscam imitar o movimento das cobras e que é denominado pelos M’byá com Yapará Ixy 
ou Yapará Rysy. Mas em alguns casos eles chamam apenas de “cobra”. As formas do 
losango ou quadrado também aparecem frequentemente, sendo identificada basicamente 
como “cobra”. Dentro de um entendimento mais específico a forma em losango, ou 
quadrado é a representação da cobra jararaca (Mboi Para) ou da cobra caninana (Nhakã 
Nina) com alguns poucos detalhes que as diferenciam. 

Quando o desenho se apresenta em linhas retas, os M’byás chamam de Yapará Jaxá. A 
combinação de várias formas geométricas encontradas nas malhas do corpo das cobras é 
chamada de Ypará Korá. É interessante perceber que a cobra tem uma presença simbólica 
forte no universo cosmológico dos Guaranis. A cestaria de um modo geral é utilizada para 
levar fruta, o milho sagrado, o pão sagrado nos rituais realizados na casa de reza (Opy). A 
cobra representada em torno do cesto protege os alimentos ali contidos.  

Em relação ao nome da marca, foram listadas várias palavras e em contato com o 
cacique da aldeia foi escolhido o nome de Raiz Cultural: Apyta. Segundo o cacique 
algumas palavras realmente existem no dicionário Guarani, porém não são utilizadas e 
conhecidas na aldeia.  

A Figura 7 mostra a marca que é composta pelo grafismo Pyta Tytya completo 
(grafismo 3 da figura 6), inclusive contendo as bordas externas presente no trançado. 
Inserido neste grafismo, está também o grafismo Teko Puku, o padrão da vida longa. A 
escolha da representação do símbolo fundamenta-se no significado de que os batimentos 
cardíacos estão sincronizados em uma vida longa, fortalecendo assim as raízes ancestrais 
da cultura Guarani. Foi definido que o símbolo e o nome “apyta” seriam desenhados com 
traços e pincéis de rascunho/giz, com a intenção de passar a sensação de algo artesanal, e 
utilizar uma fonte condizente com a proposta. A ordem dos elementos da marca estaria 
disposta verticalmente em três seções, sendo que na primeira, estaria localizado o símbolo 
do grafismo, no meio o nome “apyta” e abaixo deste a frase “Artesanato Guarani”. 

 

Figura 7 Marca apyta. Fonte: Benassi (2015) 
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A frase escolhida para acompanhar a marca foi: 
 

A marca Apyta significa “raiz cultural” e é fruto de um projeto que visa promover a valorização 
da cultura Guarani Mbyá. 
Os produtos são 100% artesanais e desenvolvidos pelos próprios indígenas.  
Ao adquirir qualquer um deles, você está contribuindo para a preservação de suas tradições 
milenares, fortalecendo suas raízes e identidade. 

Ha'evete! 
Gratidão.  

 
A marca foi aplicada em tags que estão colocados nos objetos artesanais. Também em 

cartão de visitas com o nome da artesã. A Figura 8 mostra o tag e o mesmo nos produtos. 

 

Figura 8 Tag e Produtos. Fonte: Benassi (2015) 

O desenvolvimento projetual da marca Apyta permitiu que os artefatos pudessem vir a 
ser acompanhados de um pouco da sua história, transmitindo seu significado e agregando 
valor ao mesmo. O uso da artesã do material desenvolvido foi muito bem aceito e, dessa 
forma, os frutos deste plantio puderam ser colhidos.  

É valido citar que o projeto não proporcionou apenas uma nova etiqueta e um cartão de 
visitas à Tereza, mas, ao sentir seu trabalho valorizado, foi notável a transformação e 
evolução do artesanato praticado, bem como a motivação e a autovalorização da artesã. 
Um novo caminho abriu-se, e hoje a artesã já produz inclusive produtos diferenciados, 
possuindo um maior interesse em evoluir e ampliar a qualidade e variedade dos artefatos 
produzidos. 

4. Conclusão 
A introdução de novos produtos e/ou técnicas é um dos possíveis futuros trabalhos que 

podem vir a ser realizados junto à cultura indígena, no qual o design pode contribuir para 
valorizar e mostrar o artesanato como uma ação social do design. A partir deste, notou-se 
também a oportunidade de diversos novos estudos, envolvendo diferentes áreas e atuações. 
Dentre eles, cabe citar: 

x A possibilidade de um trabalho realizado junto aos artesãos, com foco na produção 
sustentável e a reinserção de técnicas de tingimento natural; 
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x O estudo de áreas ligadas à agroecologia, na busca pela recuperação das terras, 
incentivo ao retorno das práticas de agricultura e o manejo sustentável da taquara; 

x O estudo etno-antropológico a respeito do processo histórico da simbologia 
presente no artesanato Guarani; 

Entre estes, muitos outros estão abertos a novas descobertas, sendo que para isso só é 
necessário um primeiro interesse pela recuperação e valorização de nossa cultura ancestral.  
Espera-se que este trabalho, além de contribuir para valorização da cultura Guarani, possa 
também incentivar novas maneiras de contribuição para este universo tão rico e 
necessitado. E em uma maneira mais direta, espera-se que seja possível que a artesã Tereza 
possa aumentar sua geração de renda. Uma forma de contribuir com o campo do design em 
ações sociais e ambientais.   
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Resumo 

Considerando uma crescente preocupação quanto à possibilidade de limitação de recursos naturais 
disponíveis para a produção de bens materiais, os efeitos das mudanças climáticas decorrentes da 
degradação do meio ambiente e a importância do emprego de materiais locais de fontes renováveis 
na produção de produtos “mais” sustentáveis, o trabalho visa contribuir para a utilização de 
madeira de florestas plantadas na arquitetura e construção civil. Objetivo: Demonstrar o caráter 
sustentável da madeira de florestas plantadas como material construtivo para utilização em 
interfaces de componentes estruturais pré-fabricados. Metodologia: Apresentação do caráter 
sustentável da madeira de florestas plantadas; levantamento acerca da madeira de florestas 
plantadas no Brasil, definição de sistemas construtivos com componentes pré-fabricados em 
madeira e; propostas de interfaces entre componentes estruturais. Resultados: Demonstrar a 
viabilidade de utilização da madeira de florestas plantadas para a construção civil, levando em 
consideração, principalmente sua viabilidade técnica e os aspectos sustentáveis de sua utilização. 

Palavras-chave: Madeira; Sustentabilidade, Sistema construtivo, Pré-fabricação 

 
Abstract 

Whereas a growing concern about the possibility of limitation of available natural resources for 
the production of material goods, the effects of climate change resulting from degradation of the 
environmental and the importance of the use of local materials from renewable sources in the 
production of products "more" sustainable, the study aims to contribute to the use of wood from 
planted forests in architecture and construction. Objective: To demonstrate the sustainable 
character of wood from planted forests as a building material for use in interfaces of structural 
components pre-manufactured. Methodology: Presentation of the sustainability of the use of wood 
from planted forests; survey about the wood from planted forests in Brazil; definition of 
construction systems with components pre-manufactured in wood and; proposals for interfaces 
between structural components. Results: To demonstrate the viability of using wood from planted 
forests for civil construction taking into consideration especially its technical feasibility and 
sustainable aspects of their use. 

Keywords: Wood; Sustainability; Constructive system; Pre-manufactured 
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1. Introdução 

 

Hoje, as alterações climáticas iniciadas no século XX tornam-se cada vez mais 
evidentes e representam um dos maiores desafios ambientais do século XXI, sendo que a 
degradação do meio ambiente está diretamente ligada às atividades humanas, como o 
aumento de emissão de gases do efeito estufa (GEE) gerado pela queima de combustíveis 
fósseis. 

A sustentabilidade, segundo Boff (2012), é umas das palavras mais utilizadas na 
atualidade, tanto por empresas, profissionais e meios de comunicação, sendo uma etiqueta 
aplicada a produtos e processos no intuito de agregar-lhes valor e muitas vezes reduzindo-a 
uma estratégia de negócio. Este conceito tem sido um tema altamente discutido a nível 
mundial juntamente com o aquecimento global, abrangendo diversos campos como a 
construção civil, arquitetura, design, indústrias, dentre outros. Contudo, as agressões à 
natureza e ao meio ambiente, bem como a utilização de produtos tóxicos em alguma etapa 
do ciclo de vida de produtos e/ou destinação de resíduos, algumas vezes não degradáveis, 
são comumente omitidas pela utilização do substantivo sustentabilidade. Isto reflete a 
dinâmica global, algumas vezes contrariada por atitudes localizadas, realmente 
sustentáveis, na gestão de energia, uso dos recursos hídricos, atividades de reflorestamento 
e utilização de produtos e processos realmente sustentáveis. 

A madeira tem-se revelado um material muito promissor no Brasil, contudo a utilização 
de espécies nativas requer, além da certificação das áreas de manejo, um estudo mais 
aprofundado no que diz respeito ao consumo energético entre o corte e o produto final, 
devido ao fato das reservas se concentrarem principalmente na floresta amazônica, o que 
aumenta significativamente o gasto energético no transporte do material, realizado por via 
rodoviária até os centros de consumo, fazendo sentido sua utilização somente em locais 
próximos à região Norte do país. Dentro deste raciocínio, a utilização de madeiras 
provenientes de áreas reflorestadas se torna uma alternativa mais sustentável, uma vez que 
seu ciclo de renovação é mais curto que o das madeiras nativas e as distâncias dos locais de 
plantio aos centros consumidores são menores. 

Além disso, o aproveitamento integral da matéria-prima madeira através de processos 
industriais aparece como importante fator na sua transformação em lâminas e painéis, onde 
a utilização de colas e vernizes adequados e de baixa toxidade pode dar origem a 
complexas estruturas, painéis de fechamento, componentes construtivos e elementos de 
coberturas. Tal fato é de extrema importância na cadeia sustentável, pois a madeira 
industrializada não encerra seu ciclo na desmontagem da obra, podendo ser considerada 
matéria-prima para reutilização, evitando-se assim desperdícios e geração de resíduos 
durante o processo. A industrialização supre também o lado social do tripé sustentável 
(meio ambiente, promoção social, promoção econômica), pois não requer uma mão-de-
obra totalmente especializada, treinada e qualificada para as operações, gerando 
oportunidades de crescimento profissional.   

Segundo Agopyan e John (2011), o tripé sustentável deve ser considerado de maneira 
integrada, pois ao contrário, não será possível o alcance do desenvolvimento sustentável, 
pois “o desafio é fazer a economia evoluir, atendendo às expectativas da sociedade e 
mantendo o ambiente sadio para esta e para futuras gerações”. 
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2. Materiais e métodos 

 

A metodologia adotada no trabalho priorizou a realização de pesquisa bibliográfica e o 
levantamento de dados sobre a situação florestal e a capacidade de produção de madeira 
proveniente de atividades de silvicultura no país e a tipologia de interfaces entre 
componentes construtivos. Para tanto, foram abordados neste estudo os seguintes aspectos: 
a) O caráter sustentável da utilização de madeira proveniente de florestas plantadas, suas 
características e especificidades para a aplicação em construções racionalizadas. Neste 
item são apresentados dados sobre a quantidade de energia necessária para a produção de 
diversos materiais e aspectos gerais sobre a cadeia produtiva de base florestal no país; b) 
Levantamento de madeira de florestas plantadas no Brasil, abordando aspectos sobre as 
áreas de plantios florestais de Pinus e Eucalyptus, a localização dos principais polos 
consumidores, entre outros gráficos comparativos tendo com fonte a Associação Brasileira 
de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF); c) Definição e apresentação de sistemas 
construtivos com componentes pré-fabricados em madeira e; d) Apresentação e descrição 
das principais características de interfaces entre os principais componentes estruturais de 
madeira.   

 

3. Resultados e discussões 

 

São apresentados nesta seção os aspectos pertinentes à sustentabilidade no uso da 
madeira, uma análise do potencial da madeira proveniente de florestas plantadas por meio 
de dados governamentais, e uma análise da disponibilidade de madeira através da 
apresentação de gráficos e dados estatísticos entre produção e consumo para diversos fins. 

 

3.1 A madeira como material sustentável 

 

O desenvolvimento sustentado pode ser alcançado pelo setor florestal não só pela 
produção direta de madeira e de matéria-prima na fabricação de produtos dela derivados, 
mas pela geração de outros bens, sempre primando pela manutenção do equilíbrio 
ecológico. Segundo OLIVEIRA (1997), a atividade florestal com o emprego de métodos 
racionais de exploração, poderá conjugar a expansão econômica à conservação da 
qualidade de vida. 

Segundo PFEIL (2003), a madeira é provavelmente o material de construção mais 
antigo por sua disponibilidade na natureza e sua relativa facilidade de manuseio, sendo 
que, quando comparada a outros materiais de construção utilizados na atualidade, ela 
apresenta uma excelente relação resistência/peso. Outras características favoráveis ao uso 
da madeira em construção são a facilidade na fabricação de diversos produtos 
industrializados e satisfatório isolamento térmico. 

Ainda segundo o autor, a madeira é um material de construção empregado pelo homem 
desde épocas pré-históricas. Mesmo até o século XIX, algumas das mais importantes obras 
de engenharia foram construídas em pedra ou madeira, combinando-se frequentemente os 
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dois materiais. Apesar do longo período de utilização, só na primeira metade do século XX 
é que foram estabelecidas teorias, processo de cálculo estrutural e técnicas construtivas 
aplicadas a estruturas de madeira. Atualmente a utilização da madeira como material de 
construção economicamente competitivo e aceitável em termos ecológicos se baseia nas 
técnicas mais modernas de reflorestamento conciliadas ao desenvolvimento de produtos 
industrializados de madeira com elevada qualidade. 

Os produtos de base florestal podem contribuir não apenas para a manutenção ou 
aumento de estoque de carbono nas áreas de plantio, mas também para evitar as potenciais 
emissões associadas ao uso de produtos oriundos de matérias-primas fósseis ou não 
renováveis em diferentes etapas da cadeia produtiva, o que traz inúmeros benefícios às 
atuais condições climáticas. 

Segundo o Centro Nacional para o Desenvolvimento da Madeira da França (CNDB) 
apud GAUZIN-MULLER (2001), 1,0 tonelada de madeira utilizada na construção 
representa cerca de 1,6 toneladas de CO2 a menos na atmosfera, pois ao ser utilizada a 
madeira retém seu estoque de CO2 absorvido durante sua vida, ao contrário de sua queima 
ou decomposição natural, que promovem o retorno do gás carbônico para a natureza. 

Pode-se destacar, portanto, que existem dois tipos de potenciais benefícios climáticos 
diretamente associados à produção de florestas: os estoques de carbono nas áreas de 
plantio e as potenciais emissões evitadas por meio do uso de produtos florestais bem 
manejados ao invés de produtos de base fóssil ou não renovável em diferentes etapas da 
cadeia produtiva. 

Outro fator a ser considerado para utilização de materiais de base florestal está pautado 
na quantidade de energia necessária para a produção de materiais atualmente destinados à 
construção civil, como o aço, o concreto e o alumínio, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Material Consumo energético (kWh) 
Madeira 8 a 30 
Concreto 150 a 200 
Peças de construção em aço 500 a 600 
Peças de construção em alumínio 800 

Tabela 1: Energia necessária em kWh para a produção de 1m³ de componentes construtivos - Fonte: 
CRUZEIRO (1998). 

 

Pode-se compreender porque a madeira é amplamente utilizada em países 
desenvolvidos, mesmo sendo eles detentores das técnicas mais avançadas no uso de 
materiais como o aço, pois o custo energético da produção de componentes de madeira é 
praticamente nulo, quando comparado aos outros materiais citados. 

A utilização de materiais como o concreto, o aço e o alumínio não pode e não deve ser 
descartada, pois mesmo à custa de um maior consumo de energia tais materiais são 
imprescindíveis em certas ocasiões. O que se deve levar em consideração é a utilização 
destes materiais de maneira mais coerente e condizente com a realidade em que vivemos, 
enfatizando os fatores ambientais e a sustentabilidade. 
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Em relação ao Brasil, um dos fatores que contribuíram para a não utilização da madeira 
como material construtivo foi sua própria colonização, que por herança dos portugueses 
passou a construir com pedra e/ou terra (adobe e taipa), resultando em uma interpretação 
equivocada dos materiais e da linguagem decorrente de seu uso. O modelo dominante atual 
e quase hegemônico das construções brasileiras é a utilização do concreto armado e 
alvenaria de tijolos cerâmicos e/ou de concreto. 

Países da Europa e os Estados Unidos modernizaram seu parque industrial após a 2ª 
Guerra Mundial, principalmente no que diz respeito a sistemas pré-fabricados em madeira 
devido a fatores como demanda habitacional e necessidade de racionalização de processos 
construtivos, ao contrário do Brasil que devido mais a questões culturais e políticas do que 
tecnológicas, não se utiliza de tais sistemas, limitando-se ao uso da madeira em 
subsistemas de cobertura na construção civil, sendo este setor o que menos consome 
madeira proveniente das florestas plantadas (VALLE, et al., 2012). 

A cadeia produtiva do setor brasileiro de base florestal associado às florestas plantadas 
desempenham importantes funções sociais, econômicas e ambientais. Do ponto de vista 
social compreendem a produção, a colheita e o transporte de madeira. No que diz respeito 
às funções econômicas, destaca-se a obtenção dos produtos finais nos segmentos 
industriais de papel e celulose, painéis de madeira industrializada, madeira processada 
mecanicamente, siderurgia a carvão vegetal e biomassa, entre outros. As funções 
ambientais de maior importância são a conservação dos recursos hídricos, a conservação 
da biodiversidade e a estabilidade climática. 

A noção de construção sustentável deve estar presente em todo o ciclo de vida dos 
empreendimentos. As edificações devem ser concebidas e planejadas para que suprimam 
menores áreas de vegetação, otimizem o uso de materiais, demandem menos energia e 
água durante sua fase de construção, operação e desmontagem. Tais atitudes contribuem 
para a minimização da geração de resíduos; tornam as edificações mais duráveis, flexíveis 
e passíveis de requalificação; proporcionam menores custos de manutenção; geram opções 
para desmontagem ao invés da demolição, bem como o reaproveitamento e reciclagem dos 
materiais utilizados no fim de seu ciclo de vida. 

 

3.2 Levantamento da madeira de florestas plantadas no Brasil 

 

O Brasil, em 2010, encontrava-se na oitava posição mundial de superfície de florestas 
plantadas (SFB, 2013). Em 2012, a área brasileira de plantios de Eucalyptus e Pinus 
atingiu 6,66 milhões de hectares, que representaram 76,6% e 23,4% respectivamente 
(ABRAF, 2013), sendo que a madeira plantada é proveniente de florestas localizadas 
majoritariamente nas regiões sul e sudeste do país. Consideradas como monocultivo, sua 
produtividade é de aproximadamente 40m³/ha.ano, maior que em países como a Finlândia, 
Suécia e Chile, tradicionalmente madeireiros (ABRAF, 2015). 

 Os estados com as maiores superfícies de plantio são Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, conforme apresentado na Figura 1, justamente por ser nestes 
estados que se concentram a maioria das unidades industriais e centros consumidores. 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 1. Distribuição de áreas de plantios florestais com Pinus e Eucalyptus no Brasil em 2012. - 

Fonte: ABRAF (2013) 

 

 A grande produtividade da silvicultura brasileira se dá devido a um conjunto de 
situações, tais como as condições climáticas e fundiárias, investimentos em pesquisas e 
desenvolvimento para melhora genética, otimização de áreas de manejo e a qualidade da 
mão de obra empregada. Estes fatores proporcionam um menor ciclo de colheita, o que 
confere ao Brasil, uma posição de destaque no cenário mundial, verificada na Figura 2 
(ABRAF, 2013). 

 
Figura 2. Comparação da produtividade florestal de coníferas e de folhosas no Brasil com países 

selecionados, 2012 - Fonte: ABRAF (2013) 

 

As dimensões continentais do Brasil favoreceram o desenvolvimento do parque 
industrial de base florestal ao longo de todo o seu território, contribuindo para a 
diversificação da cadeia produtiva de madeira plantada, destacando-se a produção de 
chapas de madeira industrializada, madeira processada mecanicamente, madeira tratada, 
celulose e papel, carvão vegetal para siderurgia e biomassa para energia. Contudo, as 
indústrias e empresas se concentram principalmente nas regiões sul e sudeste, devido a 
aspectos regionais e logísticos que contribuem para o aumento dos níveis de 
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competitividade. A Figura 3 apresenta a localização das principais empresas e polos 
consumidores de madeira de florestas plantadas no Brasil no ano de 2012. 

 
Figura 3. Localização das principais empresas e polos consumidores de madeira de florestas plantadas 

no Brasil - Fonte: ABRAF (2013). 

 

3.3 Sistemas construtivos com componentes pré-fabricados em madeira 

 

Sistema construtivo em madeira pode ser definido, segundo Cunha e César (2004), 
como sendo a organização de componentes, elementos e subsistemas feitos em madeira e 
dispostos de modo a constituir uma edificação para abrigar atividades humanas. Os autores 
ressaltam que no processo de classificação dos sistemas, existem diversos critérios para 
agrupar as soluções construtivas, podendo ser os sistemas arranjados segundo o grau de 
industrialização da construção. 

Sobre a experiência de construção em madeira nos Países Andinos, a Junta Del 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1984) agrupa os sistemas construtivos em não 
industrializados (sistema vernacular e pré-cortado) e industrializados (sistema pré-cortado, 
pré-fabricação parcial, em painéis e componentes e pré-fabricação total ou volumétrica) 
devido à quantidade de trabalho realizado na fábrica ou na obra, desde a transformação da 
madeira a peças de seções e tamanhos distintos até a fabricação completa de elementos 
volumétricos, tendo como características: 

• Sistema vernacular: utiliza sistemas e materiais de construção tradicionais, sendo 
executado completamente no local da obra, com aplicação de pouca tecnologia 
moderna; 
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• Sistema semi pré-cortado ou habilitado: as peças de madeira chegam ao canteiro de 
obra cortadas somente com as seções finais. Os cortes nos comprimentos, rebaixos 
nas peças e perfurações são realizados na obra; 

• Sistema pré-cortado: considerado o método mais antigo de pré-fabricação e um dos 
mais populares. As peças chegam ao canteiro nas dimensões de uso final, tanto nas 
seções quanto nos comprimentos, incluindo também os rebaixos e recortes 
necessários. É um sistema apropriado para a construção de edificações em série, 
devido à facilidade de produção de peças com mesma seção e comprimento; 

• Sistema de pré-fabricação parcial, subdivido em: a) sistema de pré-fabricação de 
painéis, geralmente construídos com critérios de coordenação modular; b) sistema 
de pré-fabricação de componentes, que consiste na fabricação de componentes que 
incluem instalações e acabamentos primários. 

• Sistema de pré-fabricação total ou volumétrica: sistema de montagem 
tridimensional onde as edificações são montadas na fábrica, sendo transportadas 
para a obra onde são realizadas poucas etapas, tendo como principal a execução de 
fundações. 

 Os sistemas industrializados, classificados por Bittencourt (1995) como sistema 
construtivo racionalizado, visto que as atividades em canteiro de obra são exclusivamente 
de encaixe e montagem dos componentes, têm como principais vantagens: a otimização 
econômica e ecológica das edificações; a redução no desperdício de materiais e melhor 
gestão de resíduos; a redução de mão-de-obra qualificada devido ao aumento da produção 
mecanizada; a redução no prazo de execução de obra e ociosidade de mão de obra, 
minimização de erros construtivos e poluição nos canteiros; o aumento da qualidade dos 
componentes e consequentemente da edificação; a redução dos custos de produção devida 
à padronização de peças e componentes produzidos em série. 

 

3.4 Propostas de interfaces entre componentes estruturais 

 

 Neste item serão apresentadas interfaces entre os componentes estruturais pilar-
fundação, pilar-viga e viga-viga. As propostas apresentam algumas alternativas passíveis 
de utilização no tipo de sistema construtivo pilar-viga.  

 Destaca-se a baixa complexidade de montagem das interfaces, possibilitando a 
execução por profissionais que não possuem uma grande qualificação para trabalhar com a 
madeira, pois as peças já saem das unidades de pré-fabricação com a furação para 
posicionamento dos conectores metálicos principais, sendo necessário somente a execução 
de furação secundária em obra. 
 

3.4.1 Interface pilar-fundação 

 

A interface entre os componentes pilar-fundação é realizada com o auxílio de 
conectores metálicos fixados nos pilaretes de concreto e parafusados no pilar de madeira, 
conforme apresentado na Figura 4. 
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Figura 4. Interface pilar-fundação. – Fonte: elaborado pelos autores 

 

3.4.2 Interface pilar-4 vigas duplas 

 

Para a interface apresentada na Figura 5 foram adotados o pilar composto e as vigas 
duplas. A união das peças é realizada através de conectores metálicos com projeto 
específico, barras roscadas com porcas e arruelas, parafusos passantes, parafusos franceses 
e parafusos de rosca soberba 
 

 
 

Figura 5. Interface pilar-4 vigas. – Fonte: elaborado pelos autores 

 

3.4.3 Interface pilar-2 vigas duplas 

 

Neste item é apresentada uma variação da interface pilar-viga, sendo que uma delas 
passa pelo interior do pilar e é sustentada por uma mão francesa fixada no pilar composto, 
apresentada na Figura 6. 
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Figura 6. Interface pilar-2 vigas com mão francesa. – Fonte: elaborado pelos autores 

 

3.4.4 Interface pilar-2 vigas duplas de canto 

 

Uma outra variação de interface entre pilar-viga, apresentada na Figura 7, é o 
posicionamento das vigas em uma situação de canto, onde são utilizados parafusos de 
rosca soberba, afim de que tais peças metálicas não fiquem expostas na face externa do 
pilar e consequentemente ação de intempéries. 

   
Figura 7. Interface pilar-2 vigas de canto. – Fonte: elaborado pelos autores 

 

3.4.5 Interface viga-viga 

 

Neste item é apresentada uma proposta para interface entre uma viga dupla com 
outras 2 vigas duplas perpendiculares à primeira, com utilização de conector metálico e 
barra roscada, conforme pode ser visto na Figura 8. 

 
 

Figura 8. Interface viga-viga. – Fonte: elaborado pelos autores 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

4. Considerações finais 

 

As atuais tendências globais de uso racional de recursos renováveis assim como os 
processos de certificação e as restrições ambientais ao uso de madeiras nativas 
reforçam a necessidade de uma maior utilização de madeiras de florestas plantadas, 
sobretudo do gênero Eucalyptus, que vem apresentando crescimento de área de plantio. 

A construção civil é um segmento que tem muito a contribuir com o caráter 
sustentável na obtenção, gestão e utilização dos materiais, principalmente na busca de 
alternativas para o desperdício praticado nos canteiros de obras dos sistemas 
tradicionais de construção, que têm como características principais a lentidão no 
processo construtivo, desperdício de materiais e consequentemente a geração de 
resíduos. O combate ao desperdício se dá ainda durante o processo produtivo, pela 
adoção de tecnologias menos intensivas em energia e que requeiram menos matérias-
primas. 

Uma análise da cadeia produtiva da madeira como matéria-prima na construção de 
edificações com a utilização de sistemas industrializados é necessária para a otimização 
do uso de materiais que podem contribuir de forma substancial para o desenvolvimento 
sustentável, com ênfase na redução da emissão de carbono na atmosfera, redução e 
reaproveitamento de resíduos gerados nas unidades de pré-fabricação e nos locais da 
obra, geralmente descartados sem nenhum tipo de controle ambiental. 

 

Referências 

 

ABRAF - Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. Anuário 
Estatístico ABRAF 2013 - ano base 2012, Brasília: (2013). Disponível em 
<www.abraflor.org.br/estatisticas.asp>. Acesso em 30 ago. 2015>. Acesso em: 14 abr. 
2015. 

AGOPYAN, V., JOHN, V. M. O desafio da sustentabilidade na construção civil. Série 
Sustentabilidade, v.5. José Goldemberg (Coord.). São Paulo: Blucher, 2011. ISBN 978-
85-212-0610-1 

BARATA, T. Q. F., GANDINI, J. M. D., Projeto Arquitetônico e Estrutural em Madeira 
para Unidade Habitacional, In: CIMAD 11 – 1º Congresso Ibero-LatinoAmericano da 
Madeira na Construção, 2011, Coimbra, Portugal. 

BARATA, T. Q. F., GANDINI, J. M. D., Projeto de Produção de Componentes e 
Processo de Montagem de Sistemas Construtivos Pré-Fabricados com Emprego de 
Madeira Certificada, In: XII Encontro Brasileiro em Madeira e em Estruturas de 
Madeira, 2012, Vitória – ES. Anais... Vitória, 2012. 

BARATA, T. Q. F.; GANDINI, J. M. D. Sistema Construtivo em Madeira Certificada 
para a Ampliação da Sede do IMAFLORA – Piracicaba, SP, In: Encontro Brasileiro Em 
Madeira e em Estruturas De Madeira, 10.,2008, Londrina. Anais...Londrina, 2008. 

BITTENCOURT, R.M. Concepção arquitetônica da habitação em madeira, 1995. 247p. 
Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

BOFF, L., Sustentabilidade: o que é – o que não é, Petrópolis, RJ, Editora Vozes, 2012. 

CAMPOS, E.F., PUNHAGUI, K. R. G., JOHN, V. M. Emissão de CO2 do transporte da 
madeira nativa da Amazônia. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 
157-172, abr./jun. 2011. 

CORBELLA, O.; YANNAS, S. Em busca de uma arquitetura sustentável para os 
trópicos: conforto ambiental, 1.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

CRUZEIRO, E. C., Produção e construção de casas em madeira de reflorestamento 
sistema I.F. São Carlos, 1998. 283 p. Dissertação (mestrado) – Escola de Engenharia de 
São Carlos – Universidade de São Paulo (EESC/USP). 

DEL CARPIO, J. C. Ensambles em madera, redescrubrimiento del ensamble tradicional 
– uma orientación em la construcción em américa latina, 110 p. – Centro 
latinoamericano de promocionn y desarrollo de la madera, CAMBIUM - Lima, 1990. 

GANDINI, J.M.D., Aplicação de conceitos de sustentabilidade no desenvolvimento de 
projeto de componentes estruturais pré-fabricados com emprego de madeira de florestas 
plantadas. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos 
- Universidade de São Paulo, 2016. 

GANDINI, J. M. D.; BARATA, T. Q. F.; PABLOS, J. M. O caráter sustentável da 
utilização de madeira de florestas plantadas para a arquitetura e construção civil. In: 
Encontro Brasileiro Em Madeira e em Estruturas De Madeira, 15.,2016, Curitiba. 
Anais... Curitiba, 2016. 

GAUZIN-MULLER, D., Arquitetura Ecológica, 304 p. São Paulo. Editora Senac São 
Paulo, 2011. 

JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA PADT-REFORT. Manual de diseño para 
maderas del grupo andino, 1 ed. Lima: JUNAC, 1984. 

OLIVEIRA, J. T. S. Características da madeira de eucalipto para a construção civil, São 
Paulo, 1997. 429p. Tese (Doutorado). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 

PFEIL, W., PFEIL, M. Estruturas de Madeira, Rio de Janeiro, 6 ed., Livros Técnicos e 
Científicos, 2003. 

PUNHAGUI, K. R. G. Potencial de reducción de las emisiones de CO2 y de la energia 
incorporada en la construcción de viviendas en Brasil mediante el incremento del uso de 
la madera. 2014. Tese (Doutorado) - Universidad Politécnica de Cataluña y 
Universidade de São Paulo. Barcelona, 2014. 

SFB - Serviço Florestal Brasileiro. Florestas do Brasil em resumo - 2010: dados de 
2005-2010. Serviço Florestal Brasileiro. – Brasília: SFB, 2010. 152 p. 

SFB - Serviço Florestal Brasileiro. Florestas do Brasil em resumo - 2013: dados de 
2007-2012. Serviço Florestal Brasileiro. – Brasília: SFB, 2013. 188 p. – disponível em 
<http://www.florestal.gov.br/publicacoes/tecnico-cientifico/florestas-do-brasil-em-
resumo-2013>. Acesso em: 15 jul. 2013. 

VALLE, I. M. R.; INO, A; FOLZ R. R.; CALLIL J. - A Pré-Fabricação na Construção 
em Madeira no Brasil. In: XII Encontro Brasileiro em Madeira e em Estruturas de 
Madeira, 2012, Vitória – ES. Anais... Vitória, 2012. 



ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

 
 
 
 
 

O uso da fibra natural como barreira ao lixo nos rios urbanos 
amazônicos 

 
 
 
 

The use of natural fiber as a barrier to garbage in Amazon urban rivers 

 
 
 
Lucas Matheus da Silva de Paula Rodrigues, estudante de Engenharia Civil, Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 

Lucas_rodrigues.matheus@hotmail.com 
 
Jussara Socorro Cury Maciel, professora doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas. 

Jussara@ifam.edu.br 
 

 
Resumo 

Este trabalho tem como premissa o uso da rede tecida com fibras naturais da juta, instalada na 
transversal dos canais, para impedir o fluxo de resíduos até o rio Negro. Esta proposta de sistema de 
coleta de lixo é sustentável, biodegradável e de baixo custo, utilizando a matéria-prima local 
encontrada e que pode ser produzida na região amazônica, promovendo o plantio, produção e 
manufatura pelas comunidades ribeirinhas. O estudo baseia-se na abordagem conceitual, na 
aplicação e viabilidade da literatura, bem como na pesquisa em outros modelos de implantação de 
sistemas de coleta de lixo para propor um protótipo, utilizando imagens de satélite e os dados locais 
coletados na drenagem natural de Manaus. A pesquisa propõe um modelo preliminar que pode ser 
adaptado a qualquer canal urbano da Amazônia. 
 
 
Palavras-chave: Controle de poluição; Fibra natural; Rios urbanos da Amazônia; Drenagem 
natural 
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Abstract 
 

This work aims at the use of woven network from natural fiber jute, installed in the cross channel  to 
prevent the flow of waste to the Rio Negro. The proposed garbage collection system is sustainable, 
biodegradable and low cost, using the local raw material found and can be produced in the Amazon 
region. This study is based on the conceptual approach, application and viability of literature, as 
well as a research in other implementation models of garbage collection systems to propose a 
prototype design, using mapping satellite images and the local data collected in Manaus natural 
drainage. The research proposes a preliminary model that can be adapted to any urban channel of 
the Amazon. 
 
 
Keywords: Pollution Control; Natural fiber; Amazon urban rivers; Natural drainage 
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1. Introdução 

 
 

Os problemas de saneamento estão sempre presentes nas principais cidades do norte do 
Brasil, como em Manaus, localizada na Amazônia. Este problema é mais evidente em 
bairros mais desfavorecidos, onde o lixo é jogado na drenagem natural, localmente 
chamado de igarapé. A remoção anual de resíduos sólidos em igarapés gera um custo 
significativo para a prefeitura municipal. 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus 
SEMULSP (2016), diariamente 18 toneladas de lixo foram retiradas dos rios urbanos entre 
janeiro e maio deste ano, totalizando 2.441 toneladas dragadas dos leitos dos córregos de 
Manaus. É destacada como uma das modalidades de limpeza pública mais cara do mundo, 
com um custo estimado para os cofres públicos de aproximadamente US $ 300 mil por 
mês. 

A questão ambiental está assumindo maior importância entre as grandes preocupações 
do mundo contemporâneo. A intervenção humana desenfreada, os desequilíbrios  
ecológicos e a degradação ambiental são os governos e as diretrizes da sociedade civil. 
(COELHO, 2001) Marques e Oiagen (2005) afirmam que nas estações de inverno com 
taxas de chuvas mórbidas, os riachos aos que foram incorretamente depositadas grandes 
quantidades de lixo são inundados, devido à falta de drenagem de fluxo, uma vez que o  
lixo obstrui o leito dos córregos. Isso faz uma situação caótica, que transborda água e 
invade as casas próximas, pegando todo o lixo que foi jogado no rio, trazendo uma série de 
doenças para as pessoas que ali vivem, prejudicando a qualidade de vida. 

A Baía de Guanabara é a segunda maior da costa brasileira. Foi incluída em um 
programa de despoluição, consistindo no maior conjunto de recuperação ambiental da 
última década no Rio de Janeiro, Brasil. Este programa tem como objetivo resgatar os 
ecossistemas ainda existentes ao redor da Baía de Guanabara e recuperar gradualmente a 
qualidade da água da Baía e dos rios que ali fluem, através da construção de sistemas de 
saneamento adequados. (BRITTO, 2011) 

Os trabalhos de saneamento básico tiveram um investimento de 1,5 bilhão para os Jogos 
Olímpicos de 2016, e as obras do Programa de Saneamento Ambiental com os Municípios 
da Baía de Guanabara (PSAM) tiveram um investimento de cerca de 1,13 bilhão, cujo 
objetivo era limpar 80% Baía, até os Jogos Olímpicos, de acordo com informações do 
Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro. [SOUZA; MIRANDA et 
MEDEIROS, 2014) 

Os fatores responsáveis pela descarga de 18 mil litros de esgoto por segundo na Baía de 
Guanabara estão relacionados à falta de conscientização da população e ao saneamento 
ambiental dos municípios vizinhos. Desse total, 10 mil litros não são tratados, o que 
demonstra a ineficiência  dos programas  governamentais. Esta situação  contribuiu para  o 
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não cumprimento da meta de controle da poluição, que foi de 80% dos efluentes lançados 
na Baía. (SOUZA; MIRANDA et MEDEIROS, 2014) 

Medidas de saneamento, coleta de lixo, educação ambiental e estação de tratamento de 
esgoto também são importantes para alcançar o objetivo de descontaminação permanente 
planejado (RIBEIRO et ROOKE, 2010). Os principais sistemas de infraestrutura urbana, 
como o saneamento ambiental, estão diretamente relacionados aos recursos naturais e à 
preservação da saúde da população. (PEREIRA, 2003) 

As ações de despoluição basearam-se em barreiras de redes que retêm o lixo flutuante, 
feitas com materiais sintéticos. Com uma forma de grelha, as barreiras de contenção foram 
inicialmente tecidas a partir de estruturas geossintéticas fortes, não biodegradáveis, que 
formam um colchão em forma de colmeia tridimensional. Hoje em dia, ecobarreiras são 
feitas de materiais sintéticos reciclados. No entanto, a necessidade de materiais 
biodegradáveis resistentes que limpem os resíduos sem reduzir a eficiência é imediata. 
(PORTAL DE NOTÍCIAS G1, 2016) 

As fibras naturais são matérias-primas de alta qualidade. O uso de fibras naturais em 
revestimentos é de prática antiga no mundo, e o uso cada vez mais de fibras como sisal, 
coco, algodão e juta tornou-se diversificado. (OASHI, 1999) Nos últimos anos, o 
desenvolvimento de novas fibras e suas aplicações adquiriu um papel importante, devido  
às novas tecnologias e ao uso de materiais de ponta. É o caso dos materiais fibrosos 
utilizados na agricultura e, especialmente, na proteção do ambiente. (OASHI, 1999) 

Juta, algodão, sisal e coco são algumas das fibras naturais que podem ser utilizadas 
como reforço para plásticos, especialmente para aplicações cujas condições de utilização 
são menos severas, no caso de substituição parcial e até completa de fibras sintéticas. 
(Jornal Dia de Campo, 2016) No entanto, na maioria dos casos, o uso de fibras vegetais no 
Brasil ainda está restrito a aplicações convencionais, como na produção de fios para 
guirlandas, vestuário, artesanato e roupas. Isso torna possível considerar que esses recursos 
naturais ainda não são devidamente explorados, levando em conta também que o Brasil é 
um dos países que possui uma das maiores biomassas vegetais do mundo. (JORNAL DIA 
DE CAMPO, 2016) 

A premissa deste artigo é apresentar proposta inovadora e sustentável: o uso de barreiras 
de fibra natural, a juta, para reter o lixo, o que também estimula o estudo de outras fibras  
na região amazônica, como malva, bambu, etc. Este projeto pode estabelecer a inclusão 
social na região, com processos de tecelagem, instalação de rede, remoção de lixo, etc., 
gerando emprego e renda. Além disso, melhorará a atividade de produção local 
caracterizada pela utilização da juta. Seria interessante se as redes de material sintético 
fossem substituídas por materiais vegetais absorventes, renováveis e adaptáveis que se 
decomponham dentro do ciclo ecológico e promovam o desenvolvimento social e 
ambiental. 

 
 
2. Metodologia 
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Este estudo é baseado em pesquisa bibliográfica relacionada ao controle de poluição de 
rios usando barreira física. Observou-se que os métodos aplicados são feitos de materiais 
sintéticos. No Brasil, como na Amazônia, há coleções de insumos que podem gerar fibras 
naturais como a juta (corchorus capsularis), malva (malva sylvestris), babaçu (attalea 
speciosa), bambu (bambuseae), entre outros. Nesta pesquisa, em particular, decidiu-se usar 
a juta, devido à facilidade de trabalhar com a rede e a resistência da fibra. 

Inicialmente, foram realizadas pesquisas em outros modelos de implantação de sistemas 
de coleta de resíduos, como exemplo as ações de despoluição adotadas no Rio de Janeiro. 
Eles usaram métodos físico-químicos, fechamento de grande quantidade de locais de 
depósito de lixo nos arredores e uso de 10 ecobarcos para coletar o lixo flutuante. No 
entanto, este sistema não conseguiu realizar 80% da remoção de carga orgânica das águas 
da Baía de Guanabara. 

Atualmente, os córregos são superpoluídos, com canais bloqueados por lixo pesado e 
sistemas inoperantes de coleta de lixo. A ausência de saneamento e as águas residuais 
sanitárias contribuem para a destruição dos canais naturais de drenagem. A ideia de 
barreiras compreende buracos, semelhantes à geogrelhas, mantendo apenas os resíduos, 
preservando o fluxo de água e a biodiversidade aquática. 

Conforme mencionado anteriormente, o lixo coletado nas vias naturais de Manaus 
chega a 18 toneladas por dia. As obstruções do rio são um sério problema socioambiental, 
por isso a importância de ter uma barreira física com materiais baratos e regionais, não 
causando danos às espécies aquáticas. Assim, foi pensado para usar alguma fibra natural, o 
que poderia gerar um tipo de rede fabricada na própria região para funcionar como uma 
barreira de lixo. Foram estudados alguns tipos de fibras, bem como suas características, a 
fim de elaborar um protótipo da rede barata a ser utilizada no canal. 

Em Manaus, o comprimento dos rios urbanos atinge um total de 70 km, 
aproximadamente. Estima-se que, nesta área, existam cerca de 400.000 habitantes sem 
abrigo ou qualquer instrumento de saneamento básico, incluindo água e esgotos. 
(ARCHITECH, 2016) Estes canais urbanos que acumulam lixo representam o campo de 
pesquisa do artigo.  

Esta pesquisa propõe um modelo preliminar que pode ser adaptado a qualquer canal 
urbano da Amazônia. Os dados de poluição foram referenciados através de agências 
ambientais ou instituições públicas municipais, tais qual a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Além disso, os dados foram coletados nos sites, como os modelos de sistema de 
coleta de lixo. Em estudo de campo, por meio de observações e análises a fim de 
interpretar suas caracterizações, um canal foi medido e sua cota de fundo estimada para 
preparar as estruturas de simulação de protótipos para remover o lixo acumulado. 

O igarapé do São Raimundo é um dos canais urbanos mais importantes de Manaus, 
drenado pela bacia do Mindu, que também é obstruído por uma grande quantidade de lixo 
causada pelas faltas de infraestrutura nos sanitárias e consciência da população local. Em 
Manaus, foram coletados os dados do igarapé do São Raimundo, considerado um dos 
canais urbanos mais extensos de drenagem urbana, que descarrega diariamente cargas 
pesadas de resíduos no rio Negro. Na projeção de coleta de lixo flutuante foi escolhida a 
área próxima à ponte de São Raimundo, que a jusante, tem aproximadamente 1 km da foz, 
com largura estimada de 100 metros e comprimento de cerca de 210 metros. 
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Figura 1 – Igarapé do São Raimundo, Manaus, 

Brasil. Fonte: elaborado pelos autores. 
Figura 2 – Foz do igarapé do Educandos, 
Manaus, Brasil. Fonte: Calheiros, 2016. 

 

 

 

 

Figura 3 – Igarapé do Quarenta, Manaus, Brasil. 
Fonte: Brilhante, 2015. 

Figura 4 – Igarapé do Mindu, Manaus, Brasil. 
Fonte: Amazonas TV, 2016. 

 
 

O Sketch Up foi o software usado neste projeto, para propor um protótipo de 
projeto, porque tem uma interface livre, é fácil de executar, e tem uma grande coleção de 
modelos de biblioteca eletrônica. A utilização de mapeamento de imagens de satélite e os 
dados locais coletados nos rios urbanos de Manaus integraram o projeto para melhor 
visualização. 
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Figura 5 - Esboço de projeto rede de coleta de 

lixo com fibra natural no igarapé do São 
Raimundo. Fonte: elaborado pelos autores. 

Figura 6 - Projeto de barreira de contenção com fibra 
natural no software Sketch Up. Fonte: elaborado 

pelos autores. 
 
 

3. Análise da viabilidade ambiental da rede de fibra natural 
 
 

As fibras vegetais são designadas como materiais lignocelulósicas. Alguns ocorrem 
espontaneamente na natureza, outros cultivados como atividade agrícola e alguns deles são 
produzidos na agroindústria. (SILVA et al 2009) Eles são materiais ambientais devido à 
sua biodegradabilidade e reutilização. (MORIWAKI et al, 2016) Algumas das aplicações 
de fibras naturais são os geotêxtis, estruturas absorventes e filtros de água. 

Segundo Oashi (1999), os geotêxtis de sisal, por exemplo, são produtos completamente 
biodegradáveis sem a adição de qualquer material sintético. Suas estruturas podem ser 
fabricadas em diferentes pesos e configurações, de modo que cada produto tem um design 
específico dependendo do seu uso final. 

Fibras são duras, têm longa vida e grande capacidade de elevação. Demora 4 a 10 anos 
para se decompor. Algumas matrizes de alta densidade são produzidas para lidar com 
situações adversas, como lugares secos ou congelados. A qualidade dos produtos não se 
altera e persiste mesmo quando submersos. (PEREIRA, 2003) 

Eles se destacam como sorventes e, além de substituir o uso de materiais sintéticos, 
apresentam baixo custo e valor agregado à biomassa residual que acumula lixo nas 
principais cidades brasileiras. A viabilidade é baseada na produção regional de juta. A 
grande produção de juta ocorreu no rio Solimões durante os anos 90. A plantação de juta e 
malva no estado do Amazonas tem sido caracterizada pela sua alta capacidade de fixação 
em terras aluviais típicas da região, onde apresenta sedimentos em suspensão, 
proporcionando assim um solo suficientemente fértil para sua produção. (PAIVA, 2009) 

Mesmo que também sejam produzidos nos estados do Pará e do Maranhão, é no 
Amazonas que ocorreu a maior produção. (PAIVA, 2009) No entanto, o Brasil reduziu sua 
produção de juta e malva na última década na época do declínio da produção mundial. No 
entanto, o mercado brasileiro de consumo ainda depende das importações de juta de uma 
grande parte do Bangladesh. (FERNANDES, 2002) 
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As fibras de juta são muito fortes, portanto são perfeitas para a produção de redes 
resistentes. (Redação RuralNews, 2016) Nos canais de drenagem, adequados porque, além 
de serem resistentes, econômicos e versáteis, são biodegradáveis. (ARAÚJO, 2016) 

Este cultivo é típico de climas quentes e úmido e principalmente cultivado na região 
Norte do Brasil, mecanicamente cultivado, com plantador manual ou com a própria 
população ribeirinha, à tradição produtiva. Ele se adapta melhor em áreas férteis,  
propensas a inundações, que são típicas na região amazônica. 

Além disso, a rede de juta poderia ser construída e instalada nos canais urbanos pelas 
próprias margens, coordenada pela ação conjunta do poder público, iniciativa privada e 
indústrias, com investimentos em melhoria da produção e subsídios aos custos. O ciclo de 
desenvolvimento de sementes é de aproximadamente oito meses, com safras de julho a 
agosto. Estes são produzidos sob a ordem do Instituto de Fomento da Produção de Fibras 
Naturais no Amazonas, que demanda dos produtores de fibra localizados em Parintins e 
Manacapuru. Também solicitam sementes de juta o Governo do Estado do Amazonas 
através do Instituto de Desenvolvimento Amazônico e empresas privadas. Demandam 
também firmas particulares. (FAGUNDES, 2002) O estado do Amazonas mostra grandes 
possibilidades de inserção em um processo de desenvolvimento agrícola altamente 
produtivo, devido às suas potencialidades regionais. Nesta perspectiva, a produção de juta  
e malva é indicada, como atividade produtiva condicionada pelo ciclo anual da água que 
fertiliza as terras de inundação onde essas plantas são cultivadas. (PAIVA, 2009) 

As fibras naturais são classificadas de acordo com sua extração: da semente, caule, 
folhas e frutos. As principais vantagens são: abundância, baixos custo e densidade 
aparente, capacidade de absorção de dióxido de carbono do ambiente, biodegradabilidade e 
renovabilidade. (FIBRAS NATURAIS, 2016) 

O quadro 1 mostra as características naturais das fibras principais de acordo com os 
dados de extração, custo, uso e resistência para analisar a fibra para compor a rede. De 
acordo com a análise do quadro 1, as fibras mais resistentes são a juta e a malva. A fibra de 
juta teve o melhor resultado em relação à tradição da cultura local e grande demanda por 
uso, além de processos de extração fácil e um ciclo de colheita rápido, dependendo do 
regime fluvial e não de chuvas ou secas. A fibra malva apresenta menor resistência que a 
juta. A piaçava requer tempo para a colheita. O Sisal requer regiões climáticas semiáridas e 
não é aplicado à região amazônica. E as outras fibras não são tradicionais na Amazônia. 

 
 

Fibras 
naturais 

Extração de matéria- 
prima 

Custo econômico e 
ambiental 

Uso Módulos 

Juta Cultivado em regiões de 
clima quente e úmido. 
Extração pelo processo 
de maceração. Obtido 
por procedimento 
regional. 

Baixo custo ambiental, 
biodegradável e não 
precisa de fertilizantes 
artificiais na plantação. 
Grande uso econômico. 

Têxteis e outras 
utilizações 
industriais. 

Módulo de resistência 
à tração 320-500 MPa; 
Módulo  de 
elasticidade 12-100 
GPa; Estirpe à ruptura 
(εT (%)), 1,3 a 2,8; E a 
massa específica 1,5 
g/cm3 
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Malva Cultivado em regiões de 
clima quente e úmido. 
Extração pelo processo 
de maceração também. 
Requer um solo rico em 
potássio para plantio. 

Grande uso econômico. 
Baixo custo ambiental. 
Natural, não causa 
impacto ambiental. 

Têxteis e outras 
utilizações 
industriais. 

Módulo de resistência 
à tração 160 MPa; 
Módulo  de 
elasticidade 17,4 GPa; 
Estirpe à ruptura (εT 
(%)), 5,2; E a massa 
específica 1,41 g / cm3 

Sisal Cultivado em regiões 
com clima semiárido. 
Extração permanente 
durante todo o ano. 

Grande uso econômico. 
Baixo custo ambiental. 
Não causa impacto 
ambiental. 

Têxteis e outras 
utilizações 
industriais. 

Módulo de resistência 
à tração 126-800 MPa; 
Módulo de 
elasticidade 3,8-62 
GPa; Estirpe à ruptura 
(εT (%)), 2,8-10; E a 
massa específica 1,27- 
1,5 g/cm3 

Bambu Cultivado em regiões 
climáticas tropicais e 
subtropicais. Extração 
por processo de 
maceração. 

Grande uso econômico. 
Baixo custo ambiental. 

Têxtil, usos 
industriais e 
construção civil, 
com construção 
e mobiliário 

 

Babaçu Extração de frutas e 
amêndoas, que ocorre 
na idade de oito anos. 
Pouco cultivada. 

Grande uso econômico. 
Baixo custo ambiental. 

Têxtil e química 
bruxa industrial 
o uso de 
biodiesel. 

 

Coco Cultivado em regiões de 
clima tropical. 

Processo de extração da 
fiação de linho. 

Grande uso econômico. 
Baixo custo ambiental. 
É biodegradável. 

Têxteis e outras 
utilizações 
industriais. 

Módulo de resistência 
à tração 95-149 MPa; 
Módulo de 
elasticidade 2,8-13,7 
GPa; Estirpe à ruptura 
(εT (%)), 3,3-5,1; E a 
massa específica 1,18- 
1,45 g/cm3 

Piaçava É cultivada em solos 
muito férteis. Não 
requer recursos 
financeiros 
significativos para o 
plantio e é uma vez por 
ano. 

Grande exploração 
econômica na extração 
de fibras industriais. 
Baixo custo ambiental; 
Não utiliza fertilizantes 
para plantação. 

Usado na 
fabricação 
industrial e 
doméstica de 
vassouras; isto 

Escovas e 
abrange tipos 
específicos de 

Residências em 
geral. 

Módulo de resistência 
à tração 143 MPa; 
Módulo de 
elasticidade 5,60 GPa; 
Estirpe à ruptura (εT 
(%)), 5,9; E a massa 
específica 1,05 g/cm3 

Quadro 1 – Características das fibras naturais. Fonte: Rupp, 2016; Satyanarayana et al, 2013; 
Castilhos, 2016; Avelar, 2008. 

 
 

1. Conclusão 
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A análise das diferentes fibras naturais permitiu concluir que a juta é a fibra mais 
destacada, resistente e tradicionalmente plantada no estado do Amazonas, apresenta 
viabilidade e baixo custo. 

As contribuições ambientais da juta, como os aspectos biodegradáveis e renováveis, e 
outros benefícios para a confecção artesanal local, possibilitaram a implantação da fibra  
em uma barreira física de resíduos urbanos em pequenos rios. 

As seguintes características ambientais dos igarapés serão calculadas na próxima etapa 
com o suporte de equipamentos do CPRM: dados de poluição; Velocidade de fluxo usando 
o equipamento do medidor de fluxo Doppler Acústico Atual Profiler (ACDP), extensão, 
largura, profundidade, diversidade de espécies aquáticas e cobertura da vegetação. 

O uso de juta em uma rede de barreira de lixo em igarapés de Manaus é viável e 
adaptável a qualquer canal urbano, como o modelo de barreira sintética adotado no Rio de 
Janeiro. As redes são fixadas em barris nas margens do rio. Ecobarcos recolhem o lixo, e 
então este levado aos centros de reciclagem ou utilizável em oficinas de artesanato local. 

A implantação de barreira de fibra em canais urbanos também traz a possibilidade de 
projetos sociais com os moradores locais na tecelagem de fibras, gerando emprego, renda e 
conscientização educacional ambiental. 

Assim, a rede de fibras naturais torna-se altamente importante para evitar que os 
resíduos grosseiros desaguem no rio Negro ou quando retidos perto dos bancos causem 
perturbações ao meio ambiente e à paisagem. Portanto, com uma tecnologia simples, o lixo 
pode ser removido dos rios urbanos pela própria comunidade ou pelo poder público. Este 
material também pode ser adaptado para coleções com barcos ou ecobarcos. 
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Resumo 
 
A necessidade de se projetar ambientes capazes de aproveitar melhor a luz natural vai muito além 
da economia gerada pela redução no consumo de energia com iluminação artificial. A sensação de 
bem estar provoca aumento de produtividade e maior integração com a área externa e natureza. 
Este trabalho desenvolveu uma argamassa capaz de gerar uma parede translúcida mediante adição 
de fibras óticas plásticas poliméricas (FOP). Foram produzidas placas com dimensões 
(10x40x160cm) avaliando-se a influência da adição das FOP em algumas propriedades físico-
mecânicas como absorção de água por imersão, resistência à tração na flexão, condutividade 
térmica e transmitância. A resistência mecânica foi avaliada aos 28, 90 e 120 dias de idade. As 
placas foram submetidas a envelhecimento acelerado (ciclos de secagem/molhagem, sala com 
temperatura e umidade controlada, intempérie e imersão parcial em água), durante períodos de 60 e 
90 dias. A transmitância das placas translúcidas (PT) foi avaliada antes e depois da exposição nos 
ambientes. Os resultados mostraram que a adição de FOP reduziu significativamente a resistência à 
tração na flexão e o módulo de elasticidade das placas. 
 
Palavras-chave: Argamassa; Translúcida; Fibra ótica plástica. 

 

Abstract 

The need to design environments that are better able to take advantage of natural light goes far 
beyond the savings generated by reduced energy consumption with artificial lighting. The feeling of 
well-being causes increased productivity and greater integration with external area and nature. 
This paper developed a mortar capable of generating a translucent wall by addition of polymeric 
optical fibers (POF). Prismatic test bodies were molded with dimensions (10x40x160cm) assessed 
the influence of POF in some physical-mechanical properties as water absorption by immersion, 
flexural strength, thermal conductivity and transmittance. Mechanical strength was analyzed at 90 
and 120 days old. Plates were subjected to accelerated aging (drying/wet cycles, room with 
controlled temperature and humidity, outdoor and partial immersion in water) for periods of 60 
and 90 days. The translucence of the translucent plates (TP) was assessed before and after 
exposure in the environments. The results showed that the addition of POF reduced significantly 
flexural strength and modulus of elasticity of the plates. 

 

Keywords: Mortar; Translucent; Fiber Optical Plastic.  



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

1. Introdução 
 

Em virtude do crescente desenvolvimento da construção civil, decorrente da expansão 
urbana, arquitetos e engenheiros necessitam apresentar novas alternativas para minimizar a 
interferência nos recursos naturais e econômicos. Conforme dados do Balanço Energético 
Nacional (BEN, 2016), em 2015 aproximadamente 50% do consumo energético total de 
energia elétrica no país é devido a edifícios residenciais, comerciais e públicos. Estes 
dados poderiam ser minimizados com auxílio da iluminação natural, que se faz muito 
benéfica para os seres humanos quando bem distribuída nos ambientes. Com o intuito de 
incentivar a prática de construções sustentáveis, são desenvolvidos novos materiais 
capazes de aproveitar esta iluminação natural, reduzindo os desperdícios gerados pela 
iluminação artificial e climatização, uma vez que iluminações artificiais geram calor para o 
ambiente. Uma alternativa ao aproveitamento das iluminações naturais poderia ser a 
utilização do concreto translúcido, que segundo definição da associação de cimento 
Portland (PCA) é um concreto composto por milhares de fios de fibras óticas que são 
misturados na matriz cimentícia e ao agregado miúdo para transmitir a luz. As fibras 
correm paralelas umas às outras, a transmissão de luz se gera entre as duas faces do 
elemento de concreto no qual estão inseridas as fibras. As fibras ópticas transmitem luz 
com tanta eficiência que não existe praticamente nenhuma perda de luz conduzida através 
das fibras, sendo possível até reconhecer as cores através do concreto. Em 2001 o arquiteto 
húngaro Áron Losonczi, em parceria com a Universidade de Budapeste, na Hungria, e com 
a Universidade de Aachen, na Alemanha, desenvolve o concreto translúcido denominado 
Litracon. No Brasil, pesquisadores trabalham com estas noções de transparência no 
material de construção e fazem suas propostas de mistura de materiais que permitem a 
passagem da luz através das estruturas, sem diminuir o desempenho do material. Este 
trabalho objetiva desenvolver PT de argamassa, com incorporação de FOP na matriz 
cimentícia, assim como estudar as suas propriedades mecânicas e físicas, para aplicação 
em projetos arquitetônicos e possível aproveitamento da luz natural. Foram analisados a 
resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade, absorção de água por imersão, 
condutividade térmica e transmitância. 

 

2. Programa Experimental 
 

O programa experimental foi dividido em duas etapas. A primeira etapa abarca a 
descrição e a caracterização dos materiais empregados na confecção das argamassas, os 
procedimentos de mistura, moldagem e preparação das PT. Na segunda etapa, as PT foram 
expostas por períodos de tempo de 60 e 90 dias em 4 ambientes diferentes: ciclos de 
secagem/molhagem (água/estufa), temperatura e umidade controlada (laboratório), 
intempérie (terraço) e imersão parcial em água. Avaliaram-se a resistência à tração na 
flexão e módulo de elasticidade aos 28, 90 e 120 dias de idade, a transmitância antes e 
depois da exposição, absorção de água por imersão e a condutividade térmica. 

 

 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

2.1 Materiais 
 

Foi escolhido o Cimento Portland CP V ARI RS na confecção dos corpos-de-prova de 
argamassa por apresentar alta resistência inicial e ser resistente a agentes agressivos como 
ao ataque de sulfatos. Utilizou-se uma areia fina natural, de quartzo, na confecção da 
argamassa. A distribuição granulométrica se apresenta na figura 1. 

 

 
Figura 1: Distribuição granulométrica da areia fina. Fonte: elaborado pelos autores. 

Os limites granulométricos foram determinados segundo norma NBR 7211:2005. As 
características físicas da areia se apresentam na tabela 1. 

 

Módulo de finura 2,71 
Diâmetro Maximo (mm) 0,300 
Diâmetro Mínimo (mm) 0,075 

Massa específica (kg/dm3) 2,67 
Massa unitária (kg) 1,44 

Material pulverulento (%) 0,27 

Tabela 1 - Caracterização física da areia 

Utilizou-se aditivo superplastificante GLENIUM 51 ou “redutor de água de alta 
eficiência” como o reconhece a ASTM C 494-92, a base de policarboxilato de sódio. Foi 
escolhida a FOP de PS e PMMA por apresentar maior flexibilidade, menor custo e 
potencialmente maior resistência ao meio alcalino, quando comparada com as fibras óticas 
de vidro. 

 

2.2 Produção dos corpos-de-prova 
 
Foram moldados corpos de prova prismáticos de argamassa de (40x40x160) mm com 

relação cimento:areia 1:2; a/c de 0,43; aditivo super plastificante 0,7% e 2,5% de adição de 
FOP em relação a massa total. A distribuição das FOP é transversal à base da fôrma. Os 
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prismas passaram por um período de cura por imersão de 15 dias e posteriormente, foram 
cortados obtendo placas translúcidas (PT) com dimensões de (10x40x160)mm. De cada 
prisma foram retiradas duas (2) PT, obtendo um total de 54 corpos de prova com adição de 
FOP. 26 corpos de prova foram expostos a envelhecimento natural, dos quais 13 foram 
colocados na sala climatizada do laboratório a uma temperatura constante de 23ºC e 13 
foram posicionados estrategicamente a intemperismo. 28 corpos de prova foram expostos a 
envelhecimento acelerado, dos quais 14 foram expostos a ciclos de secagem e molhagem. 
Aumentando a temperatura aumenta-se a velocidade de reação e difusão de agressivos; 
portanto foram realizados 12 ciclos de secagem/molhagem para as placas de 90 dias de 
idade e 19 ciclos para as placas de 120 dias de idade. A molhagem consistiu na imersão das 
placas em um balde com água, permanecendo na câmera úmida do LMCC, por um período 
de tempo de 2 dias a temperatura constante. Posteriormente, os corpos de prova foram 
colocados na estufa a uma temperatura controlada de 50ºC por um período de tempo de 3 
dias, definindo-se assim a secagem e completando um ciclo. Cada vez que os corpos de 
prova foram colocados no forno, inverteu-se o posicionamento, tentando evitar uma 
deflexão neles. A água é uma das principais causas de degradação dos materiais de 
construção, já que penetra na matriz por capilaridade, transportando com ela sustâncias 
nocivas. Os 14 corpos de prova restantes foram submetidos a imersão parcial em água. Os 
corpos de prova com 1cm de espessura foram imersos em água até 0,5cm e foram apoiados 
nos extremos para garantir maior área da face em contato com a água. Ensaios físicos e 
mecânicos foram adaptados para analisar o desempenho das placas translúcidas antes e 
depois da exposição a qual foram submetidas no tempo. A seguir são apresentados com 
detalhes os métodos e equipamentos utilizados. 

 

2.3 Ensaios Realizados 
 
2.3.1 Resistência à Tração na Flexão 
 
O comportamento mecânico das placas de argamassa foi avaliado aos 28, 90 e 120 dias 

de idade na máquina Instron 5569 localizada no LMCC da UFSC, mediante o programa 
BlueHill 2. Foram adotadas as normas ABNT NBR 12142 (determinação da resistência a 
tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos) e a norma ABNT Projeto: 18:316.01-
002/5 (aplicável a produtos pré-fabricados de materiais cimenticios reforçados com fibra 
de vidro), no desenvolvimento do ensaio. Os resultados apresentados pela máquina Instron 
foram conferidos pelo método ISO/DIS 679 – Methods of testing cements – Determination 
of strength (international Organization for Standardization), aplicando-se uma carga 
distribuída uniformemente na seção transversal no meio do corpo de prova bi-apoiado. A 
tensão de tração na flexão é dada pela equação (1): 

 

σ = (1,5PL / bh2)                               (1) 

sendo: 
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σ - tensão de tração na flexão (MPa); P - carga aplicada no meio do prisma (N); L - 
distância entre os apoios (mm); b - maior lado da seção transversal do corpo de prova 
(mm); e h - espessura do corpo de prova (mm). 

As placas permaneceram imersas em água 36 horas antes do ensaio. Foi adotada uma 
velocidade de aplicação da carga de 0,1 mm/min e uma distância entre apoios de 8cm. 
Esperando-se que o rompimento das placas fosse ao meio, já que o ensaio foi de 3 pontos 
como mostra a Figura 2, foi analisada uma área aproximada de 3,50cm2 no meio da placa. 
A análise consistiu na contagem da quantidade de fibras na região da ruptura da matriz, 
como mostra a Figura 2, para avaliar o efeito na resistência e deformação. 

 

 
Figura 2: FOP na região de ruptura da placa translúcida. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A placa foi iluminada em uma das faces ressaltando as fibras na outra face, podendo 
assim tirar uma foto da placa com as fibras. Posteriormente foi feito um aumento no meio 
da placa procedendo com a contagem das fibras das 54 placas translúcidas. Foi analisada a 
influência das fibras na região de ruptura. O módulo de elasticidade estático de um 
material sob tensão ou compressão é dado pela declividade da curva σ-ε para o concreto 
sob carga uniaxial. Uma vez que a curva para o concreto é não-linear, três métodos para 
calcular o módulo são utilizados: módulo tangente, módulo secante e módulo corda 
(MEHTA, 2008). Para representar a deformabilidade das argamassas optou-se pelo módulo 
corda, cujo valor é calculado pela inclinação de uma linha traçada entre dois pontos da 
curva tensão-deformação. A linha é traçada de um ponto representando a deformação 
longitudinal de 50 μm/m até o ponto que corresponde a 40% da carga última. 

 
2.3.2 Absorção de Água por Imersão 
 

A determinação da absorção de água foi feita por imersão adotando a norma ABNT 
Projeto: 18:316.01-002/6 para produtos pré-fabricados de materiais cimentícios e a norma 
ABNT NBR 9778:2005. Foram utilizadas 6 placas de argamassa com adição de FOP e 6 
placas de argamassa sem adição de FOP com dimensões 10x40x160mm e 60 dias de idade. 
Da mesma moldagem dos prismas foi retirada uma placa CFOP e uma SFOP tentando 
manter as mesmas proporções e características. Na determinação de sua massa na condição 
seca (ms), utilizou-se uma estufa a uma temperatura controlada de 50ºC. Segundo a norma 
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ABNT NBR 9778, as placas devem permanecer na estufa até atingirem uma massa 
constante, ou seja, quando a diferença entre duas determinações de massa, com 24 horas de 
intervalo, não diferissem em mais de 0,5% da menor massa. Seguindo esta determinação as 
placas permaneceram por 7 dias na estufa. Posteriormente, na determinação de sua massa 
na condição saturada (mu), as placas permaneceram imersas em água, a temperatura 
ambiente, até que duas pesagens sucessivas, efetuadas em intervalos de 24 horas, não 
diferissem em mais de 0,5% da menor massa. Uma vez retiradas da água as placas foram 
enxugadas com um pano úmido para a remoção da água superficial em excesso. As placas 
permaneceram 8 dias em imersão. O volume foi determinado pelo método da balança 
hidrostática. 

 
2.3.3 Medição da Condutividade Térmica pelo Método Fluximétrico 
 
Os ensaios foram realizados no Laboratório de Meios Porosos e Propriedades 

Termofísicas do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no equipamento Condutivímetro Fluximétrico, seguindo os procedimentos da 
Norma Técnica ISO 8301- 1991: "Standart Test Method for Steady-State Heat Flux 
Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter 
Apparatus", mostrado esquematicamente na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Princípio do método de medição da resistência térmica.  

 
A resistência térmica é determinada a partir da lei de Fourier, equação (2): 
 

2
21

21

qq
TTR             (2) 

 
Sendo:  
R é a resistência térmica (m2 K/W), q1 e q2 a densidade de fluxo de calor medido pelos 
fluxímetros 1 e 2 (W/m2 ) e T1 e T2 as temperaturas superficiais da amostra medidas por 
termopares tipo T, dispostos em arranjo diferencial. 
 

Considerando que a amostra seja homogênea, foi possível determinar a condutividade 
térmica do material constituinte ( ), equação (3): 
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R
L              (3) 

 
Sendo:  

 é a condutividade térmica (W/m K) e L é a espessura da amostra (m). 
 

Todas as placas foram ensaiadas sob as mesmas condições. Foram efetuadas medições 
em 4 placas com adição de fibra ótica polimérica e uma placa de argamassa sem adição. As 
dimensões das placas forma de 100x100mm e espessuras de 11,5mm. A montagem do 
experimento utilizado para as medições de condutividade térmica através do método 
fluximétrico foi semelhante ao esquema da Figura 3. A placa de aço (massa de 3kg) tem a 
função de garantir uma carga de aprisionamento, minimizando a formação de espaços de ar 
nas interfaces amostra-fluxímetros. O isolamento lateral foi formado por pedaços de 
algodão. A função do isolamento lateral é minimizar as fugas de calor que ocorrem pelas 
laterais dos fluxímetros e da amostra. A Figura 4 mostra a montagem do experimento real 
para medição de condutividade térmica das placas. 

 

 
Figura 4: Montagem para a medição da resistência térmica das placas translúcidas. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

Para a alimentação da resistência aquecedora utilizou-se uma fonte de tensão corrente 
regulável de marca Hewlett-Packard, modelo HP 6114A. A tensão é regulada de modo a se 
obter a potência desejada, que será dissipada na resistência aquecedora. Para a leitura das 
temperaturas durante o experimento, utilizou-se um sistema de aquisição de sinais da 
marca Agilent, modelo 34970A. O sistema de aquisição foi conectado a um 
microcomputador que, em um intervalo de tempo pré-determinado, armazena os dados 
lidos pelo equipamento. Utilizou-se uma interface gráfica desenvolvida pelos 
pesquisadores do LMPT que transforma os dados lidos pelo sistema de aquisição em dados 
utilizáveis em planilhas eletrônicas (como por exemplo, o Microsoft Excel). 

 

2.3.4 Transmitância para as placas de argamassa 
 
Precisou-se de um ambiente fechado e escuro, além de uma fonte de luz e de um 

luxímetro para poder realizar medições sobre as placas translúcidas, placas que 
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posteriormente seriam expostas em ambientes diferentes. O aparelho utilizado foi um 
luxímetro digital da Minipa, de referência MLM-1333, emprestado pelo Laboratório de 
Conforto Ambiental (LABCON) da Arquitetura da UFSC. Foi construída uma caixa de 
madeira (Figura 5a), com dimensões internas de (14x18x41cm), vedada nos cantos para 
garantir que o sensor do luxímetro só fosse ativado pela fonte de luz. A caixa no seu 
interior foi pintada de preto fosco. Foram feitas combinações, variando as posições da 
fonte de luz e do sensor do luxímetro (Figura 5) e observou-se que colocando os dois no 
meio (posição 2B), da Figura 5b, a variação na leitura era mínima, razão pela qual tanto a 
fonte quanto o sensor foram deixados nessa posição. 

 

 
Figura 5: (a) Caixa preta para medir a transmitância das placas; (b) Combinações de posição da 

fonte e o sensor. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
No meio da tampa da caixa, na parte superior, foi instalada uma fonte de luz 

fluorescente de referência MINI LYNX ESPIRAL, marca SYLVANIA. As características 
são apresentadas na Tabela 2. No meio da caixa foi instalado um suporte para colocar as 
placas. As placas ficaram a 19 cm do sensor e a 9 cm da ponta da fonte de luz. 

 
Potência (Watts) 20 
Tensão (Volts) 220 
Comprimento (mm) 136 
Diâmetro (mm) 52 
Fluxo Luminoso (lm) 1190 
Eficiência (Lm/W) 60 
Tonalidade 6.500 K 

Tabela 2: Características da fonte de luz. 

 
Antes de dar início aos ensaios, a fonte de luz e o luxímetro foram ligados, colocando 

no suporte uma placa sem adição de fibra; a leitura mostrada no display do luxímetro foi de 
zero (0,00 lux), garantindo assim a vedação da caixa. Posteriormente foi retirada a placa e 
registrada a intensidade incidente para efeitos de cálculo da transmitância. A transmitância 
foi analisada experimentalmente mediante a razão entre a intensidade incidente e a 
transmitida. Antes da distribuição das placas nos ambientes determinados de exposição foi 
feita uma leitura inicial (lux) das 54 placas com 30 dias de idade. Foram feitas leituras aos 
90 e 120 dias de idade, com 60 e 90 dias de exposição, respectivamente. Foram feitas 5 
leituras para cada placa translúcida com uma duração de 7 minutos em cada leitura. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

3. Resultados e discussões 
 
3.1 Absorção de Água por Imersão 
 
A adição de FOP na matriz cimentícia diminuiu o volume de argamassa nas placas 

(menos matriz porosa), portanto, diminuiu o teor de água absorvido, como pode ser 
observado na Figura 6. As placas de argamassa sem adição de FOP apresentaram uma 
absorção de água de 6% maior, com relação às placas translúcidas. Os valores individuais 
observados na Figura 6 mostram que o teor de água absorvido pela placa (IV) sem adição de 
FOP foi 15,3% superior ao teor absorvido pela placa com adição de FOP (IV). A placa (II) 
apresenta um teor de água absorvido de 1,6% maior em relação à placa (II) com adição de 
FOP. 

 

 
Figura 6: Absorção de água das placas com adição e sem adição de FOP com 60 dias de idade. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 
As placas translúcidas foram expostas a ciclos de secagem/molhagem. A molhagem 

consistiu na imersão das placas em água por um período de 2 dias. A Figura 7 mostra a 
saturação das placas translúcidas antes da primeira leitura realizada 24 horas após sua 
imersão. Portanto, dois dias de imersão em água é suficiente para garantir a exposição da 
FOP.  

 
Figura 7: Absorção de água de 6 placas translúcidas com 60 dias de idade. Fonte: elaborado pelos 

autores. 
 
Entre 1 e 8 dias de imersão o teor médio de absorção de água apresentado pelas placas 

translúcidas foi de 4,4%. 
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3.2 Condutividade Térmica 
 
A temperatura média do ensaio foi de 25ºC e a incerteza da medição de 4%. As placas 

(1-CFOP e 2-CFOP), (3-CFOP e 4-CFOP) e a placa sem adição de FOP foram retiradas de 
corpos-de-prova diferentes. A produção das 5 placas foi realizada sob as mesmas 
condições, medindo a condutividade térmica aos 90 dias de idade. Observa-se na Figura 8 
que as placas (1-CFOP), (2-CFOP) e (4-CFOP) apresentaram uma redução na 
condutividade térmica de 21,3%, 17,1% e 1,8% respectivamente, em relação à placa sem 
adição de FOP. Já, a placa (3-CFOP) apresentou um aumento de 7,3%. 

  

 
Figura 8: Condutividade térmica de 4 placas translúcidas com dimensões (11,5X100X100)mm, com 

relação à placa sem FOP com λ (W/mK) = 1,64. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Se as placas translúcidas fossem aplicadas como painéis na separação de ambientes 

externos com internos, observa-se que não vão esquentar o ambiente interno. 
 
3.2 Transmitância 
 
As legendas (Ambiente-0-60) e (Ambiente-0-90) apresentadas na Figura 9 

correspondem à transmitância inicial das placas, representada pelas marcas cheias. Já, as 
legendas (Ambiente-60) e (Ambiente-90) correspondem à transmitância final após 60 e 90 
dias de exposição, respectivamente, representadas pelas marcas vazias. A incerteza da 
medição é de 3%. Acreditava-se que uma maior quantidade de FOP/cm2 aumentasse a 
transmitância, deste modo, as placas (Água/Estufa-0-60) e (Imersão P-0-60) com 84 e 67 
FOP/cm2 respectivamente, apresentaram um aumento na transmitância de 34,4% e 15,8% 
respectivamente, em relação à transmitância das placas (imersão P-0-90) com 77 FOP/cm2, 
como mostra a Figura 9. 

 

 
Figura 9: Transmitância em função da quantidade de FOP/cm2. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Percebe-se que não existe uma relação entre número de fibras e transmitância. Isto pode 
ser explicado pela Figura 10, que representa a seção transversal das placas translúcidas. 
Um feixe de luz propagando-se pela FOP “A” atinge o sensor “S” do luxímetro com mais 
intensidade do que o feixe conduzido pela FOP “B” que apresenta uma inclinação, 
portanto, uma transmitância maior não vai depender só da quantidade de FOP presentes, 
também vai depender da inclinação delas. 

 

 
Figura 10: Orientação das FOP no interior da matriz cimentícia e sua influência na transmitância. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
A inclinação das fibras observada na Figura 10 também explica o posicionamento 

escolhido, de forma experimental, da fonte de luz e do sensor do luxímetro na caixa preta 
antes das medições, conforme a Figura 5. Observou-se na Figura 11 que as placas mantidas 
por 60 dias em Água/Estufa e Imersão Parcial apresentaram uma redução da transmitância 
de 4,8% e 3,3%, respectivamente, em relação às leituras iniciais. Considerando que 
houvesse lixiviação dos compostos do cimento que causassem o impedimento da entrada 
ou saída da luz nas fibras, os resultados anteriores eram esperados. No entanto, aos 90 dias 
de exposição em Água/Estufa e Imersão Parcial houve um aumento na transmitância de 
7,1% e 11,2% respectivamente. As placas expostas no Laboratório apresentaram uma 
redução na transmitância de 0,4% e um aumento de 4,1% aos 60 e 90 dias respectivamente. 
As placas expostas no Terraço apresentaram um aumento na transmitância de 1,4% e 2,7% 
aos 60 e 90 dias respectivamente. 

 

 
Figura 11: Efeito da interação entre os tempos e ambientes de exposição na transmitância. Fonte: 

elaborado pelos autores. 
 
As variações apresentadas da transmitância mostram que a refletância interna da luz foi 

mantida, ou seja, o revestimento e a estrutura da FOP não foram afetados pelos ambientes 
agressivos aos quais foi submetida à placa. No limite a transmissão deve se igualar à 
relação área de fibras/área total. Por exemplo, se usar uma placa perfurada, a transmitância 
será a relação de área dos furos pela área da placa. A não ser que os furos se tornem tão 
pequenos, da ordem do comprimento de onda, a relação é esta. Com as fibras a 
transmitância deve diminuir, pois estas ainda atrapalham a passagem da luz.  

Na Tabela 3 observa-se que a transmitância inicial analisada experimentalmente das 
placas que depois foram mantidas no laboratório é bem baixa. Acredita-se que, os danos 
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produzidos nas pontas das FOP ao realizar os cortes tenham influenciado na entrada e saída 
da luz e, portanto, na baixa transmitância apresentada pelas placas translúcidas. As 
transmitâncias das placas mantidas nos outros ambientes de exposição apresentaram o 
mesmo comportamento. 

 

 Área FOP   (%) 
 Área Placa   9,28 8,85 9,03 8,44 9,43 9,07 9 8,09 9,15 7,96 8,97 8,25 

Transmitância 
inicial (%) 3,38 2,93 3,01 3,27 2,52 3,11 2,29 2,5 2,73 2,46 2,57 2,5 

Tabela 3 : Transmitância inicial e Relação área de fibras/área total das placas sem exposição. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3.3 Resistência à Tração na Flexão 
 
A Figura 12 e Figura 13 mostram como a adição de FOP afetou a resistência à tração na 

flexão e o módulo de elasticidade das placas de argamassa ao longo do tempo. Aos 28 dias 
de idade as placas apresentaram uma diminuição na resistência à tração na flexão e no 
módulo de elasticidade de 69,8% e 25,4%, respectivamente, variação que pode ser 
explicada pela distribuição das FOP na matriz cimentícia, pois estas foram orientadas 
longitudinalmente à força aplicada na placa, portanto, fragilizando a matriz cimentícia. A 
variação da resistência e do módulo a 60 e 90 dias de exposição, pode ser observada na 
tabela 4 e 6. Todos os ambientes de exposição afetaram a resistência e o módulo de 
elasticidade das placas de argamassa sem adição de FOP. Devido as mudanças bruscas de 
temperatura e umidade, como se esperava, o ambiente Água/Estufa foi o mais influente na 
resistência e no módulo das placas, apresentando uma diminuição de 36% e 63,8% 
respectivamente, aos 60 dias de exposição. O ambiente imersão parcial foi o menos 
agressivo, apresentando uma diminuição de 0,5% na resistência e 33,4% no módulo aos 60 
dias de exposição e, um aumento de 8,6% na resistência e uma diminuição no módulo de 
27,3% aos 90 dias de exposição. A variação da resistência e do módulo das placas sem 
adição de FOP aos 60 e 90 dias de exposição em todos os ambientes pode ser observada na 
tabela 4 e 6, respectivamente. 

 

 
Figura 12: Efeito da interação entre os ambientes de exposição e adição de FOP sobre a resistência 

à tração na flexão ao longo do tempo. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Adição 
Tempo 

Exposição 
(dias) 

Variação da Resistência (%) 

Laboratório Água/ 
Estufa Terraço Imersão 

P. 

FOP 
0 -69,76 -69,76 -69,76 -69,76 
60 -49,03 -35,03 -18,56 -22,55 
90 -42,08 -61,68 -32,16 -20,59 

( - ): Diminuição da resistência com relação as placas sem FOP 
com o mesmo tempo de exposição. 

Tabela 4: Variação da resistência à tração na flexão das placas influenciada pela adição de FOP ao 
longo do tempo. 

 
 

Placas 
Tempo 

Exposição 
(dias) 

Variação da Resistência (%) 

Laboratório Água/ 
Estufa Terraço Imersão 

P. 

SFOP 60 -18,98 -36,04 -4,86 -0,51 
90 -15,48 -30,47 -0,71 8,63 

CFOP 60 36,57 37,44 156,25 154,84 
90 61,90 -11,88 122,77 185,27 

( - ): Diminuição da resistência com relação as placas 
sem exposição; SFOP: sem adição de FOP; CFOP: com 

adição de FOP. 
Tabela 5: Variação da resistência à tração na flexão das placas com e sem adição de FOP 

influenciada pelos ambientes de exposição ao longo do tempo. 
 
As placas com adição de FOP apresentaram resistências superiores aos 60 e 90 dias de 

exposição em todos os ambientes em relação aos 28 dias de idade, já o módulo (Figura 13), 
ao longo do tempo foi diminuindo. Aos 90 dias de exposição em imersão parcial se 
apresenta a maior variação na resistência à tração na flexão aumentando em 185,3% como 
pode ser observado na Figura 12. Acredita-se que a aderência entre fibra/matriz cimentícia 
seja a responsável pelo aumento da resistência. A exceção se apresentou nas placas com 90 
dias de exposição no ambiente Água/Estufa, diminuindo sua resistência em 11,9%. A 
maior variação no módulo de elasticidade foi apresentada nas placas em Água/Estufa aos 
60 dias de exposição, diminuindo em 60%; já, aos 60 dias de exposição em imersão parcial 
se apresentou a menor variação, diminuindo 45,7%. A variação da resistência e do módulo 
das placas com adição de FOP aos 60 e 90 dias de exposição em todos os ambientes pode 
ser observada na tabela 5 e 7. 

 

 
Figura 13: Efeito da interação entre os ambientes de exposição e adição de FOP sobre o módulo de 

elasticidade ao longo do tempo. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Adição 
Tempo 

Exposição 
(dias) 

Variação do Módulo (%) 

Laboratório 
Água/ 
Estufa Terraço 

Imersão 
P. 

FOP 
0 -25,42 -25,42 -25,42 -25,42 
60 -1,16 -17,85 -49,41 -38,95 
90 -35,55 -38,82 -45,80 -45,99 

( - ): Diminuição com relação as placas SFOP com mesmo 
tempo de exposição. 

Tabela 6: Variação do módulo de elasticidade das placas influenciada pela adição de FOP ao longo 
do tempo. 

 

Placas 
Tempo 

Exposição 
(dias) 

Variação do Módulo (%) 

Laboratório 
Água/ 
Estufa Terraço 

Imersão 
P. 

SFOP 60 dias -59,84 -63,67 -36,28 -33,37 
90 dias -52,54 -45,00 -33,51 -27,25 

CFOP 60 dias -46,77 -59,98 -56,78 -45,46 
90 dias -58,98 -54,88 -51,68 -47,31 

( - ): Diminuição com relação as placas sem exposição. 
Tabela 7: Variação do módulo de elasticidade das placas com e sem adição de FOP influenciada 

pelos ambientes de exposição ao longo do tempo. 
 
Devido à orientação das FOP na matriz cimentícia, acreditava-se que, aumentando a 

quantidade de FOP na região de ruptura diminuísse a resistência à tração na flexão. 
Observou-se na Figura 14 que as placas mantidas durante 60 dias no terraço e em imersão 
parcial não variaram sua resistência (0%), apresentando uma diferença de 79 FOP/cm2 e 67 
FOP/cm2 respectivamente. 

 

 
Figura 14: Influência da quantidade de FOP/cm2 na resistência à tração na flexão das placas 

translúcidas. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Nas placas expostas nos mesmo ambientes por 90 dias apresentaram um aumento na 

resistência de 27,8% com uma quantidade 70 FOP/cm2 e 77 FOP/cm2 respectivamente. 
Este comportamento se observou em todas as placas, mostrando que não existe uma 
relação lógica entre quantidade de FOP adicionada e a resistência. Na deformação se 
apresentou o mesmo comportamento. 

A Figura 10 mostra como são posicionadas as FOP na matriz, portanto, acredita-se que 
a inclinação das FOP na região de ruptura possa ter influenciado na variação da resistência 
e da deformação das placas apresentada nas Figura 14, Figura 15 respectivamente. 
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Figura 15: Influência da quantidade de FOP/cm2 na deformação das placas translúcidas.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
4. Conclusões 
 

Através da dosagem realizada foi possível confeccionar placas de argamassas com 
propriedades de transmitância. A adição de FOP na matriz cimentícia diminui o volume de 
argamassa nas placas, portanto, diminui o teor de água absorvido apresentado pelas placas 
translúcidas. As placas de argamassa translúcida apresentaram menor condutividade 
térmica do que as placas sem adição de fibra ótica polimérica. Foi possível conduzir a luz 
através de uma placa de argamassa introduzindo fibras óticas plásticas na sua matriz. 
Devido ao esmagamento das pontas da FOP, realizado pelos cortes, a transmitância 
apresentada foi baixa. O esmagamento acabou atrapalhando a entrada e saída da luz. Os 
ambientes de exposição não afetaram a estrutura do polímero ao longo do tempo. Portanto, 
a condução de luz através das placas de argamassa não foi afetada. A adição de FOP 
diminuiu a resistência à tração na flexão das placas de argamassa devido ao 
posicionamento delas na matriz, já que a carga é aplicada no sentido longitudinal às fibras. 
Nem todas as FOP ficaram em posição transversal às faces das placas de argamassa, por 
tanto, esse declive das fibras junto com a boa aderência na matriz cimentícia ajudaram no 
aumento da resistência a tração na flexão entre placas translúcidas ao longo do tempo. 
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Resumo 

 
O Sanitário Seco Desidratador com Desvio de Urina difere dos sistemas convencionais por 
não utilizar água para seu funcionamento. Neste sistema os “dejetos” são considerados 
recursos, constituindo valiosos fertilizantes para o solo, fechando o ciclo de nutrientes. 
Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo identificar os parâmetros projetuais que 
envolvem a implantação deste sistema. Para isso, foram realizados estudos de caso em 
locais que utilizaram este sistema como opção de saneamento. Como resultado, se definiu 
uma tipologia de sanitário seco adaptado para as condições brasileiras, especificando os 
componentes de projeto, sua operação e as recomendações para o gerenciamento e 
tratamento das fezes e urina do sistema de coleta e armazenamento. Os resultados obtidos 
demonstram que a tecnologia possibilita a constituição de um sistema limpo, seguro e 
conveniente, provocando uma redefinição na concepção atual de gestão de “resíduos” 
humanos, que desperdiçam água sendo responsáveis por graves danos ambientais cada vez 
mais assistidos. 
 
 
Palavras-chave: Parâmetros projetuais, sanitário seco desidratador, saneamento ecológico 

 

Abstract 

The Urine Diversion Dehydration Toilets differs from conventional systems because it does not use 
water for its operation. In this system the "wastes" are considered resources, constituting valuable 
fertilizers for the soil, closing the nutrient cycle. In this sense, this work aims to identify the design 
parameters that involve the implementation of this system. For this, case studies were performed in 
places that used this system as a sanitation option. As a result, a typology of dry toilet adapted to 
the Brazilian conditions was defined, specifying the project components, their operation and the 
recommendations for the management and treatment of the human feces and urine of the collection 
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and storage system. The results demonstrate that the technology enables the constitution of a clean, 
safe and convenient system, provoking a redefinition in the current management concept of human 
"wastes", which waste water and are responsible for serious environmental damages that are 
increasingly being watched. 
 

Keywords: Design parameters; Urine Diversion Dehydration Toilets; Ecological sanitation 
 

1. Introdução 
 

A configuração atual para a gestão dos sistemas de esgoto, baseada em sistemas 
centralizados na forma de grandes estações de tratamento tem demonstrado dificuldades 
em sua realização. Altos custos operacionais e de manutenção, alta demanda de capital, 
além do elevado consumo energético em seu manejo, são alguns argumentos que a 
configuram como “tecnologia do final do tubo”. No entanto, esta concepção linear ainda 
continua sendo adotada na ótica do saneamento, surgindo assim, à necessidade de se 
buscar novos sistemas a favor da conservação dos recursos naturais e promoção da saúde 
pública. 
A difícil tarefa de melhorar o acesso universal ao saneamento é ainda complicada pelo 
consenso de abordagens convencionais – banheiros com descarga conectados a centrais de 
tratamento de esgotos que os despejam em mananciais locais – prática esta, que tem se 
mostrado econômica e ambientalmente insustentável.  
Dentro desse contexto, se justifica esta pesquisa, na necessidade de contribuir com 
estratégias de projetos de saneamento que abrangem todos os aspectos da sustentabilidade, 
identificando os parâmetros projetuais que envolvem a implantação de sanitários secos. 
Um sistema de saneamento seco difere dos sistemas convencionais por não utilizar água 
para seu funcionamento. Existem diversos tipos de sanitários secos, alguns construídos no 
local e outros industrializados e até automatizados, mas todos têm um objetivo comum: 
transformar os excrementos humanos, em um material higienicamente seguro para ser 
devolvido ao solo em forma de fertilizante. 
Os sanitários secos desidratadores com desvio da urina (SSDDU) – derivado da sigla em 
inglês UDDTs  Urine Diversion Dehydration Toilets) - serão alvo desta pesquisa. Estes 
sanitários coletam a urina e as fezes separadamente a partir de um assento especial. As 
fezes são coletadas em recipientes e armazenadas por um período de tempo prolongado a 
fim de desidratarem, reduzido a quantidade de organismos patogênicos e possibilitando seu 
manuseio com segurança. Esta nova perspectiva no contexto do saneamento oferece uma 
filosofia de lidar com aquilo que é atualmente considerado resíduo. Pois, devido ao alto 
teor de nutrientes presentes nas fezes e urina humanas, elas passam a serem consideradas 
recursos, onde é encorajado seu reuso, devolvendo o material ao solo na forma de adubo, 
contribuindo assim, para preservar a fertilidade na agricultura, garantindo a segurança 
alimentar. 
Desta forma, deixa-se de lado a concepção linear na produção de esgoto, a qual atinge 
diretamente o meio ambiente, muitas vezes causando danos irreversíveis e parte-se para 
uma proposta holística, tentando com isso assemelhar-se aos ciclos da natureza. 
Este sistema por não utilizar água para diluir nem transportar as fezes, não esta ligado a 
uma rede de esgoto. Consequentemente, não contamina o subsolo nem os cursos de água, 
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possibilitando preservar este elemento essencial à vida. Os excrementos, após tratamento 
adequado, são utilizados como fertilizantes, devolvendo os nutrientes ao solo, fechando 
assim, o ciclo de nutrientes. 
 

2. O conceito de saneamento ecológico, ciclo de nutrientes e o sanitário seco 
 
O objetivo principal de um sistema de saneamento segundo a Aliança de Saneamento 
Sustentável (Sustainable Sanitation Alliance – SuSanA, 2011) é proteger e promover a 
saúde humana assegurando um ambiente saudável e neutralizando o ciclo de disseminação 
de doenças. Para ser sustentável, um sistema de saneamento deve ser não apenas 
economicamente viável, mas socialmente aceitável e apropriado do ponto de vista 
tecnológico e institucional. Deve, adicionalmente, proteger o ambiente e os recursos 
naturais.  
Harremoes (1999), ainda argumenta quando estabelece alguns elementos, os quais ele 
chama de novos paradigmas e, entre eles, o fato de que um sistema não é sustentável 
enquanto utiliza água tratada para transportar matéria. Ele reforça, ainda, o sentido da 
recirculação com reuso e afirma que: “a solução é o saneamento com pequeno consumo de 
água, o que já é conhecido há muito tempo, mas que ainda não se consegue implantar. As 
razões para a falta de sucesso estão associadas com atitudes, cultura e educação: é um 
problema social mais do que um problema técnico”. 
 
Diante da problemática associada à implantação de sistemas centralizados de esgoto e a 
utilização de fluxo de água para a condução dos dejetos, a alternativa utilizada por alguns 
países em desenvolvimento que não podem pagar pelos serviços de descarga hídrica é a 
utilização de latrinas (Figura 1). 

 
Figura 1: Latrina simples. Fonte: Morgan, 2007 

Como afirmam Calvert et al (2004), estes sistemas utilizam muito pouca água para seu 
funcionamento, mas apresentam algumas desvantagens, pois para evitar a contaminação 
das águas não podem ser implantados em locais onde o nível do lençol freático seja alto, 
em solos rochosos e em áreas periodicamente alagadas. Problemas com maus odores, 
moscas e a desvantagem de ter que fazer uma nova escavação com a saturação do poço 
existente são outras complicações. 
Outra desvantagem desta tecnologia é que são construídas originalmente para a eliminação 
das fezes e não para reutilização das mesmas. Uma quantidade substancial de nutrientes, 
especialmente nitrogênio, é perdida por percolação ou evaporação (HEEB, 2007). 
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Diante disso, uma nova perspectiva no contexto do saneamento denominada Ecological 
Sanitation - Eco-San, derivado da abreviação em língua inglesa de Saneamento Ecológico, 
oferece uma filosofia de lidar com aquilo que é atualmente considerado resíduo. Esta 
abordagem cíclica (Figura 02) considera os excrementos humanos como recursos. 

 
Figura 2: o ciclo da excreta. Fonte: Esrey et al, 1999 

No conceito eco-san, a solução ideal para as águas residuais, pelas diferentes 
características que apresentam, é separá-las em três componentes: fezes, urina e águas 
cinzas, pois assim podem ser mais facilmente tratadas separadamente. As águas cinzas 
podem ser separadas na origem, pois devido ao seu baixo grau de poluição é muito mais 
fácil de tratar do que as negras e amarelas (HEEB, 2007). 
A urina e as fezes são coletadas e armazenadas no local, recebendo o tratamento 
necessário, até que estejam livres dos organismos patogênicos, podendo ser devolvidas ao 
solo na forma de nutrientes. Ao contrário das abordagens convencionais de saneamento 
que quebram o ciclo de nutrientes apresentando um fluxo linear, os sistemas eco-san têm o 
objetivo, além de promover a destruição dos organismos patogênicos dos excrementos, 
evitar a poluição, capturar os nutrientes e reciclá-los de volta ao solo. Contribui-se assim, 
para preservar a fertilidade na agricultura, garantindo a segurança alimentar. 
A composição da matéria fecal e urina humana demonstram um potencial para aplicação 
agrícola devido a presença de nitrogênio, fósforo e potássio (N, P, K), principais nutrientes 
para as plantas. Estes produtos geralmente não estão contaminados com substâncias tóxicas 
da indústria química, mas ainda assim devem ser tratados para reduzir os índices de 
patógenos para um nível seguro. 
A urina contém a maior parte dos nutrientes que são essenciais na agricultura nitrogênio, 
fósforo e potássio (N, P, K), em quantidades bastante adequadas para o uso direto na 
produção (ESREY et al., 1999). Estima-se que este tipo de reciclagem dos nutrientes 
poderia substituir de 20 a 25% dos fertilizantes químicos comerciais atualmente 
(GONÇALVES, 2006). 
Quando se analisa o sistema de coleta em separado, visando a recuperação da urina, pode-
se inferir que existe uma economia de energia ao se utilizar esta urina como insumo 
agrícola. Esta economia se traduz na diminuição e/ou substituição de compostos de 
nitrogênio presentes em fertilizantes químicos, diminuindo assim o gasto energético 
necessário para todo o processo de obtenção destes compostos, podendo chegar a uma 
economia de 36 % da energia gasta (JÖNSSON et al., 2004). 
A própria diminuição da energia necessária aos processos de nitrificação, desnitrificação e 
remoção de fósforo seria evitada. Se toda a urina produzida fosse coletada em separado, 
cerca de 80 a 85 % das emissões de compostos de nitrogênio e 50 % de compostos de 
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fósforo deixariam de contaminar e comprometer a qualidade dos corpos de água 
(JÖNSSON et al., 2004). 
Mesmo contendo menos nutrientes que a urina, as fezes representam um valioso 
condicionador de solos. Como afirma Esrey et al (1999), as fezes humanas são compostas 
por matéria orgânica não digerida, como as fibras de carbono. A quantidade total excretada 
por um ser humano em um ano é de 25 a 50 Kg que por sua vez compreendem 550g de 
nitrogênio, 180 g de Fósforo e 370 g de potássio. Depois de receber um tratamento 
adequado para a destruição dos patogênicos, o material pode ser aplicado ao solo 
resultando uma série de benefícios. 
Schonning e Stenstrom (2004), ainda afirmam que a presença dos organismos causadores 
de doenças na excreta humana é o resultado da infecção dos indivíduos. Este tipo de 
infecção não se manifesta necessariamente com sintomas clínicos, mas podem conduzir a 
uma excreção dos patógenos em questão. Para os organismos que infectam o trato 
gastrointestinal, esta excreção se dá basicamente através das fezes. Organismos 
patogênicos geralmente compreendem as bactérias, vírus e parasitas, como vermes, amebas 
e protozoários, que invadem o organismo e causam doenças por uma variedade de meios 
que sobrecarregam o sistema imunológico e danificam ou destroem o tecido vivo. 
Os patogênicos em sistemas sanitários que apresentam risco, geralmente estão relacionados 
com a fração fecal e não com a fração da urina. Por isso é muito importante evitar ou 
minimizar a contaminação cruzada com a fração de urina. A contaminação fecal cruzada 
pode ocorrer pela disposição errada das fezes no sanitário separador de urina, diz respeito 
aos riscos mais significantes para a saúde (SCHONNING e STENSTRON, 2004). 
Do momento em que a excreta deixa o corpo e antes que os patógenos tenham acesso ao 
meio ambiente, existem várias opções de prevenir a disseminação de doenças. O enfoque 
tradicional é enviá-las através do sanitário de fluxo de água acionando a descarga. O que 
acontece é que com este método, nem sempre, se estará evitando a contaminação do 
ambiente, pois na maioria das vezes as águas negras não recebem o devido tratamento, 
sendo lançadas diretamente nos cursos de água acarretando graves danos ambientais. 
Os sistemas convencionais de tratamento de esgotos baseados na utilização de água para o 
transporte dos dejetos são particularmente inadequados para destruir os patogênicos, pois a 
água residual é um ambiente ideal para a sobrevivência de patógenos, pois equivale, em 
muitos casos, aos intestinos humanos. É rica em matéria orgânica, nutrientes, anaeróbia e a 
temperatura opera abaixo de 37º C (ESREY et al., 1999). 
Uma opção de saneamento ecológico que apresenta condições para que os excrementos 
sejam coletados e armazenados favorecendo a ação dos microorganismos são os sanitários 
secos (DEL PORTO e STEINFELD, 2000). Os sanitários secos não utilizam água para seu 
funcionamento. As fezes e urina são coletadas e armazenadas em câmaras que podem 
utilizar o processo de compostagem ou desidratação como tratamento primário dos 
excrementos visando sua reciclagem. 
Os sanitários secos podem ser classificados em: sanitários de compostagem, onde o 
princípio básico é promover a decomposição biológica dos excrementos humanos por 
processos aeróbios (CALVERT et al., 2004) e sanitários de desidratação, onde o princípio 
básico é secar ou evaporar as fezes. 
Como afirmam Esrey et al (1999), a desidratação consiste em retirar toda a água contida no 
material armazenado na câmara. Isto é conseguido com calor, ventilação e a adição de um 
material secante. A umidade deve ser reduzida para a diminuição dos patógenos e a 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

ausência de odores e moscas. O desvio da urina é importante, pois a redução de líquidos na 
câmara facilita a desidratação das fezes. 
O processo de desidratação apresenta algumas vantagens em relação aos sanitários de 
compostagem. A principal delas é que o processo de desidratação é menos complexo que o 
processo de compostagem, resultando em menor necessidade de manutenção. Outra 
vantagem é que o produto resultante de um banheiro de desidratação é mais seco que o de 
compostagem, sendo, portanto mais fácil de manusear. 
Os sanitários secos ainda podem ser classificados como auto-coletores ou centralizados e 
ainda podem ser compostos por câmara única ou duas ou mais câmaras intercambiáveis. 
Estas tecnologias podem ainda ser industrializadas ou construídas no local. O modelo 
industrializado ou pré-fabricado é aquele pode ser comprado e obedece a normas e padrões 
enquanto que o construído no local pode estar sujeito a dificuldades de conseguir 
permissão do órgão e agentes de saúde local (DEL PORTO e STEINFELD, 2000). 
Os banheiros podem funcionar através de sistemas passivos ou ativos. Sistemas passivos 
são geralmente reatores simples de decomposição no qual a mistura de excrementos, papel 
higiênico e aditivo é coletada e colocada para decompor em ambientes frescos sem ser 
controlada por processos ativos (aquecimento, mistura e aeração). Os sistemas ativos 
podem exibir misturadores automáticos, aparelhos niveladores da pilha de matéria 
orgânica, aquecedores acrescidos de termostatos, ventiladores etc. (DEL PORTO e 
STEINFELD, 2000). 
Um exemplo de sistema ativo pode ser visualizado na Figura 3. Este modelo que comporta 
a utilização de 7 a 9 pessoas para casas de fim de semana ou férias e de 4 a 6 pessoas para 
uso residencial, possui uma câmara compostadora central, o material compostado é 
transferido horizontalmente a medida que ele vai sendo processado. Uma barra interna é 
responsável pela mistura do material. O chorume é drenado para uma câmara em baixo da 
câmara central e é aquecido por um sistema elétrico gerando a evaporação do mesmo 
(ALVES, 2009). 
 

 
Figura 3: Banheiro seco de sistema pré-fabricado, ativo. (a) Modelo Centrex 3000 AF® da SunMar. (b) 

Aplicação de modelos centralizadores em edifícios de mais de um pavimento. Fonte: Alves, 2009 
 

Analisando o tipo do assento ou vaso sanitário, observa-se que este pode funcionar como o 
sistema convencional, ou seja, as fezes e urinas são depositadas nas câmaras por meio de 
um único orifício, portanto armazenadas juntamente, ou depositadas em orifícios  
diferentes. Os aparelhos que possibilitam esta separação são chamados Urine divert toilets 
(UDTs), e consistem em um assento ou vaso especial que ajuda a separar as fezes da urina, 
que é dirigida a um coletor separado. 
Existem diversos exemplos de sistemas de saneamento seco em operação demonstrando 
que esta tecnologia apresenta condições de ser utilizada nos mais diversos contextos. 
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Observa-se aplicações em pequena e grande escala, assim como sua inserção tanto em 
espaços rurais como urbanos. Um exemplo é condomínio ecológico New- Allermoe, 
localizado no sudeste da cidade de Hamburgo na Alemanha, este condomínio compreende 
34 habitações unifamiliares (Figura 4) totalizando 120 moradores. 
 

  
Figura 4: Imagem das residências e corte mostrando o sistema de banheiro seco e a tubulação de 

ventilação. Fonte Jurga et al., 2006 
 

Outro exemplo de implantação de um sistema industrializado de sanitário seco é o 
zoológico de Asahikawa, localizado na parte central da ilha de Hokkaido no Japão (Figura 
5). A região não é coberta por um sistema de esgoto, e o projeto tem por objetivo substituir 
os problemas causados pelo uso de sanitários convencionais. (HUELGAS et al., 2006). 
 

  
Figura 5: Imagem externa do sanitário seco e corte mostrando o sistema automatizado. Fonte Huelgas 

et al, 2006 
 
Além destes modelos industrializados, podemos observar a utilização de tecnologias não 
automatizadas como este projeto na China, onde uma cidade inteira foi projetada para 
funcionar com sanitários secos. O projeto está localizado no Vilarejo de 
Haozhaokuidistrito de Dongsheng município de Erdos, no interior da Mongólia, norte da 
China (Figura 6). Dongsheng é uma cidade com uma população estimada de 400.000 
habitantes e uma área de 2.200 km². 
 

  
Figura 6: prédios da cidade e corte demonstrando a tubulação e coletores móveis. Fonte Zhu, 2006 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
3. Método da pesquisa 

  
Através de um enfoque qualitativo de pesquisa, procurou-se descrever os parâmetros 
projetuais para a implantação de Sanitários Secos Desidratadores com Desvio de Urina 
como estratégia de saneamento mais sustentável. Para isso foram utilizadas técnicas de 
pesquisa de campo e bibliográfica-documental. Na pesquisa de campo foram realizados 
estudos de caso através de entrevista estruturada com visitas em locais que implantaram 
banheiros secos como sistema de saneamento e por meio de consulta bibliográfica aos 
formulários fornecidos pela SuSana. A consulta aos formulários fornecidos pela SuSanA, 
se fez necessária pela falta de exemplares em potencial a serem analisados disponíveis no 
contexto brasileiro e pelo vasto material sistematizado no assunto disponibilizado pela 
Aliança de Saneamento Sustentável relatando experiências aplicadas em diversos países. 
A Amostragem da pesquisa compreende os seguintes locais: 
 
 
-Instituto Çarakura - Florianópolis, SC, Brasil - visita ao local (figura 7):  

   
Figura 7: Vista externa dos sanitários secos e detalhe do vaso segregador. Fonte arquivo pessoal 

 
 
- Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI / Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC, Brasil - visita ao local (figura 8); 
 

     
Figura 8: sanitário seco implantado, sanitário segregador e recipiente de coleta. Fonte arquivo pessoal 
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- Comunidade Rural – Província de Shaanxi, China - pesquisa bibliográfica (figura 9); 

 
Figura 9: Vista interna do sanitário seco implantado. Fonte Kumar, 2008 

 
- Escola Rural - Hayanist, Armênia - pesquisa bibliográfica (figura 10); 

   
Figura 10: Projeto e imagem dos sanitários implantados na escola rural da Armênia. Fonte: Deegener 

et al., 2009 
 

No estudo de caso foram levantadas questões relativas ao tipo de sistema que foi aplicado 
no local, assim como aspectos relacionados à construção do equipamento, materiais 
utilizados e questões relativas à operação e manutenção.  
A pesquisa bibliográfica-documental focalizou suas atenções sobre livros, artigos e 
manuais que abordaram não só a questão da degradação do meio ambiente, principalmente 
da contaminação do solo e recursos hídricos, mas também do uso de sanitários secos como 
alternativa de saneamento ecológico. 
A pesquisa qualitativa pelos tipos de técnicas que emprega não apresenta delimitação 
estanque entre a coleta e a interpretação das informações obtidas. Existe um fluxo 
constante entre as informações levantadas e, em seguida, interpretadas, podendo surgir 
novas buscas de informações. Portanto, embora haja uma fase distinta com a denominação 
“análise”, na medida em os dados vão sendo colhidos a análise poderá estar ocorrendo. 
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Desta forma, os dados obtidos foram confrontados com as informações colhidas durante a 
revisão bibliográfica e sintetizados para a formulação dos parâmetros projetuais propostos. 

   
4. Parâmetros projetuais para a implantação de sanitários secos desidratadores 

com desvio de urina 
Um Sanitário Seco Segregador é composto pelos seguintes elementos: superestrutura, 
bacia segregadora, sistema de coleta e armazenamento da urina, câmara para 
armazenamento das fezes, tubulação para ventilação como podem ser visualizados na 
figura 11: 

 
Figura 11: Elementos de um sanitário seco segregador. Fonte: Elaborado pelos autores 

 
4.1 Componentes do projeto para a superestrutura de um SSDDU 
 
A superestrutura oferece privacidade e conforto para os usuários. Para isto recomenda-se 
que o espaço mínimo apropriado para que o usuário possa se movimentar considerando o 
sistema de duas câmaras com assentos intercambiáveis seja de 160 cm de largura e 120 cm 
de comprimento, e cada assento colocado a uma distância de pelo menos 30 cm das 
paredes. 
Para a limpeza do ambiente, o piso deve ter uma superfície lisa e durável. Este espaço deve 
ter uma inclinação suficiente para drenar a água para fora do ambiente. Isto pode ser 
conseguido com a instalação de um ralo na cota mais baixa. É importante assegurar que a 
água não entre no compartimento das fezes. 

 
Figura 12: Espaço mínimo sugerido para colocação dos assentos. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.2 Bacia Segregadora 
 
A bacia segregadora tira proveito da anatomia do corpo humano que é de excretar a urina e 
as fezes separadamente, portanto ambas as substâncias podem ser coletadas de forma 
independente. A urina é recolhida através de um pequeno orifício na área frontal do 
assento enquanto que as fezes caem através de um buraco maior na parte traseira do 
assento. Assim o usuário precisa se posicionar de forma que a coleta seletiva seja feita. 
Existem bacias segregadoras tipo pedestal disponíveis no mercado, mas quando isso não é 
possível e a fim de reduzir os custos de implantação, esta pode ser confeccionada nos mais 
diversos materiais. Um modelo do tipo pedestal com tubos de Policloreto de vinila (PVC) 
pode ser confeccionado com dois tubos de diferentes diâmetros, unidos entre si como 
mostra a figura abaixo. 

 
Figura 13: exemplo de bacia segregadora. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Os modelos em bancos também podem ser confeccionados nos mais diversos materiais 
respeitando a altura padrão de um assento comum que é de 40 a 50 cm. 
 
4.3 Componentes do projeto do sistema de coleta da urina 
 
O sistema de coleta da urina tem o objetivo de drenar a urina para um sistema de 
armazenamento para fins de reutilização ou para a sua eliminação por meio de infiltração 
subterrânea. Os tanques de armazenamento tem a finalidade de higienizar a urina através 
do armazenamento, ou simplesmente aguardar o momento em que ocorre a fertilização das 
plantações ou a espera por um prestador de serviços para ser esvaziada. 
Para calcular o volume do recipiente de armazenamento da urina (equação 1), 
multiplicamos a taxa diária de produção de urina por pessoa pelo número de dias de 
armazenamento desejado. 
 

VTu = Nu x Vu x Tarm       (1) 
Sendo: 
VTu= Volume do tanque de urina 
Nu= Número de usuários 
Vu = Volume de urina excretado por pessoa/dia* 
Tarm= Tempo de armazenamento 
 
*Para estimativa da produção de urina a ONU recomenda adotar a média de 1,5 litros 
pessoa/dia 
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Tanques de até 20 litros são frequentemente utilizados para um armazenamento em curto 
prazo, pois são facilmente transportados, porém o esvaziamento deverá ser feito com maior 
frequência. Tanques de tamanhos intermediários podem ser utilizados alternadamente 
oferecendo um tempo maior de armazenamento. Porém recomenda-se não utilizar tanques 
com dimensões muito grandes pela dificuldade de transporte. 
Para o perfeito funcionamento da tubulação de urina devem ser evitados os bloqueios que 
podem ser causados pelo uso indevido, como o ato de defecar no coletor de urina, ou pela 
queda acidental de materiais como cinzas ou outros materiais. 
Para evitar bloqueios na tubulação de saída da urina podemos utilizar um diâmetro 
pequeno para a captação entre 50 a 110 mm com uma tubulação subsequente maior. Assim 
evitamos a entrada de objetos indesejáveis e também subentendemos que este não e o local 
apropriado para o depósito de fezes. A utilização de uma peneira removível no orifício de 
coleta também pode ajudar na filtração, porém esta peneira precisa ter uma limpeza 
regular. 
Recomenda que o comprimento da tubulação não ultrapasse 10 metros, as curvas devem 
ser evitadas sempre que possível, nos locais onde a curvatura seja necessária podem ser 
utilizadas aberturas para a inspeção para evitar bloqueios na tubulação. Além disso, devem 
possuir boa vedação não permitindo vazamentos e a proteção de vandalismo ou quebras 
acidentais quando expostas em ambientes externos. A inclinação mínima recomendada é 
de 4%. 
Os materiais para tubulação devem ser preferencialmente de material plástico como o 
Policloreto de vinila (PVC) ou o Polietileno (PE), o metal é um material que deve ser 
evitado para a tubulação e armazenamento da urina por apresentar efeitos corrosivos, a 
preferência é por mangueiras mais rígidas para evitar curvaturas acentuadas que podem 
bloquear a tubulação. 
No caso em que a urina é armazenada em tanques, os odores podem chegar ao sanitário por 
meio do sistema de tubulação, para isso torna-se necessário ventilar o tanque, porém isto 
pode afetar a qualidade do fertilizante, pois parte do nitrogênio é perdido pela emissão de 
amônia, em geral a emissão de amônia é a causa dos odores. 
 
4.4 Componentes do projeto do sistema de coleta e armazenamento das fezes 
 
Um sanitário seco desidratador padrão é composto por duas câmaras intercambiáveis. 
Apenas uma câmara é utilizada até que esteja cheia depois se começa a utilização da outra 
câmara. O uso de duas câmaras permite o “descanso” da matéria fecal durante vários 
meses (6 -12 meses), promovendo a secagem e a desidratação. 
As câmaras podem ser construídas no local ou feitas com recipientes plásticos como 
bombonas, porém nestes últimos, observa-se frequentemente a tendência de compactação 
do material, criando condições de anaerobiose, por esse motivo, recomenda-se que se dê 
preferência por câmaras construídas no local, pois proporcionam um material mais seguro 
para ser manuseado. 
Para as câmaras construídas no local, a localização acima do solo é importante para evitar 
infiltrações do material e a contaminação do lençol freático além de proporcionar melhor 
acesso para a retirada do material das câmaras após o armazenamento. Deve construir na 
base uma laje de pelo menos 10 cm acima do solo para proteger de inundações. 
O piso não precisa necessariamente ser impermeabilizado, mas deve apresentar uma 
inclinação de pelo menos 1% em direção à porta da câmara a fim de direcionar possíveis 
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líquidos. Um dreno deve ser posicionado em área anexa ao sanitário, que apesar da 
lixiviação ser reduzida pelas condições das fezes 
secas pode existir por algum resíduo de urina ou outros líquidos. Em áreas sujeitas a 
alagamentos as câmaras devem ser posicionadas acima destas cotas. 
Antes da primeira utilização, deve-se cobrir o chão da câmara com uma espessa camada de 
3cm de terra seca para absorver a umidade e impedir a aderência das fezes no piso. 
As câmaras devem obedecer sempre que possível a orientação solar norte e evitar locais 
sombreados, pois a radiação ajuda atingir temperaturas mais elevadas auxiliando o 
processo de secagem. Portas construídas com inclinação de 45º de material metálico 
favorecem as condições de secagem. Neste caso é importante proteger as câmaras da 
entrada de água da chuva com vedações. 
 
O dimensionamento da câmara vai depender do número de usuários e a frequência de 
utilização. A equação abaixo apresenta como podemos obter o volume por pessoa para um 
período de armazenamento de 6 meses, para isto deve-se multiplicar o número de usuários 
pelo volume conforme a equação 2. 
 

VCf= Nu x 35 Litros*      (2) 
Sendo: 
VCf= Volume da câmara de fezes 
Nu= Número de usuários 
 
*Para estimativa do volume das câmaras por pessoa foram considerados os seguintes 
dados: 
 
Recomenda-se utilizar uma altura livre de 20 cm acima da massa dentro da câmara, pois a 
distribuição ao longo da pilha pode ocorrer de forma desigual acumulando-se em um 
ponto. 
 
4.5 Tubulação para ventilação 
 
As câmaras não devem ser hermeticamente fechadas, pois o suprimento de ar e a 
ventilação são benéficos para o tratamento. A ventilação dentro da câmara fornece a 
exaustão dos odores e da umidade. Por isso sempre deve ser previsto um sistema de 
ventilação, mesmo em climas secos. A ventilação pode ser natural ou mecânica. A 
ventilação natural consiste em posicionar um tubo de pelo menos 100 mm de diâmetro que 
por meio do efeito sifão leva os odores para fora do ambiente. Podem ser metálicos ou de 
plástico, e devem ultrapassar 1m acima do telhado. 
Na saída do tubo deve-se prever uma cobertura para impedir a entrada da água da chuva. 
Também uma armadilha para evitar a penetração de insetos é necessária. Para isso ser 
conseguido podemos utilizar uma grade ou malha como na imagem abaixo. 

 
Figura 14: exemplo de bacia segregadora. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.6 Operação do sistema 
 
Para o controle de odores, recomenda-se borrifar água no orifício de captação da urina, 
para a tubulação de fezes podemos utilizar tampas, que além de bloquear visualmente o 
material da câmara impedem que os odores emanem do tanque de armazenamento. Além 
disso, o ambiente deve ser bem ventilado. 
As tampas podem ser operadas com os pés, evitando o contato manual reduzindo o risco de 
transmissão de doenças. Além disso, tampas removíveis podem se perder ou serem 
quebradas em determinados ambientes. 
Já para o assento que não está sendo utilizado, as tampas devem ser fixas, com o objetivo 
de inutilizar seu uso e com a função de proporcionar o descanso do material dentro da 
câmara. Pequenas quantidades de urina e sangue menstrual não causam problemas, o papel 
higiênico deve ser depositado dentro da câmara ao contrário de absorventes íntimos e 
outros produtos de higiene que devem possuir um recipiente a parte, pois não são 
biodegradáveis e devem ser tratados como resíduos sólidos. Outros resíduos como restos 
de cozinha, guardanapos e outros detritos não devem ser depositados na câmara, pois 
podem interferir no processo de desidratação devido seu teor de umidade. 
Para controlar os odores no interior das câmaras de fezes devemos manter níveis de 
umidade baixos, isto é conseguido com a adição de material secante, recomenda-se a 
utilização de uma mistura de 50% conchas e ostras trituradas e 50% de cinzas na proporção 
de 75% do peso das fezes úmidas. 
 
4.7 Recomendações para a eliminação segura do material gerado 
 
Embora não seja âmbito da pesquisa, a abordagem dos métodos de tratamento para reuso 
de fezes e urina humanas, algumas recomendações para gestão dos subprodutos gerados 
serão apresentadas a fim de minimizar o risco de transmissão de doenças. 
Como afirmam Schonning e Stentrom (2004), para residências familiares a urina pode ser 
usada sem armazenamento prévio para todo tipo de cultivo, desde que os cultivos para o 
consumo sejam para a 
mesma residência e que tenha transcorrido um mês entre a fertilização e a colheita, ou seja, 
o tempo entre a última aplicação da urina e o consumo, os autores ainda afirmam que se 
deve evitar diluir a urina durante o armazenamento. A urina concentrada proporciona um 
ambiente mais adverso para os microorganismos e aumenta a taxa de decaimento dos 
patógenos. 
Schonning e Stentrom (2004) ainda afirmam que a urina deve permanecer em um tanque 
fechado ou container. Isto previne que pessoas e animais entrem em contato com a urina e 
impede a evaporação da amônia, reduzindo assim o risco de odores e a perda de nitrogênio 
disponível para as plantas. 
Porém, os possíveis metabolitos humanos como os hormônios podem ainda persistir. A 
bibliografia ainda não apresenta dados significativos que comprovem sua utilização segura, 
por isso, recomenda-se que a urina seja infiltrada no solo através de um poço de absorção. 
Este poço pode ser um buraco de 1,5 a 4m de profundidade, dependendo da quantidade da 
urina e as propriedades de absorção do solo. O buraco pode ser preenchido com pedras 
grossas ou cascalho ou deixado vazio. 
Já para as fezes, o tratamento secundário pode compreender um tratamento alcalino, a co-
compostagem, a incineração e o armazenamento. Segundo Schonning e Stenstron (2004), o 
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armazenamento é a forma mais simples de tratamento das fezes. A inativação de patógenos 
geralmente é lenta. Para realizar uma higienização segura do produto, alcançando um 
fertilizante de uso seguro, é necessário um tempo de armazenamento variando de meses 
para a redução bacteriana, até anos para alguns helmintos. Observa-se que este 
monitoramento muitas vezes não é conseguido em uma escala residencial. Por isso, como 
afirma Rieck (2011), para a utilização a nível domiciliar, a recomendação é que o material 
gerado não seja colocado na superfície do solo, e sim enterrado, coberto por uma camada 
de terra de no mínimo 30 cm para evitar o contato com seres humanos e animais e por risco 
de erosão. O local deve estar acima do lençol freático e com certa distância de poços de 
captação de água. A utilização deve ser de forma produtiva como para o plantio de árvores 
frutíferas, arbustos e outras plantas que possam fazer uso dos nutrientes, evitando o uso 
para legumes e os tubérculos. 
 
5 Considerações 
 
Quando se analisa o funcionamento dos sanitários secos, percebe-se que a utilização da 
água para transporte de dejetos é totalmente desnecessária, constituindo uma prática 
ultrapassada devido o atual contexto da situação dos recursos hídricos, cada vez mais 
limitados. A tecnologia de Sanitários Secos está se desenvolvendo estendendo seu uso em 
todos os tipos de situações, se mostrando viável inclusive em escalas urbanas. 
Para sua aceitação, a sensibilização e educação devem ser exploradas, pois os sistemas 
com fluxo d’ água já estão enraizados em nossa cultura, e em algumas situações este 
método é considerado uma “volta ao passado” ou uma alternativa para pessoas em 
condições financeiras desfavoráveis. O pensamento de que se utilizar um sistema seco 
constitui uma contribuição honrosa para a conservação dos recursos naturais, deve ser 
construído. 
Outra questão encontrada é em relação à mudança de responsabilidade do município para a 
escala do investidor ou construtor. Ocorre que implantar um sistema seco de saneamento, 
em determinados casos, torna-se mais caro que um sistema convencional. Pois a central de 
tratamento, que a princípio, era operada pelo sistema público, agora deve ser fornecida 
pelo dono da obra, implicando em uma posição desfavorável financeiramente para se 
conquistar um espaço no mercado. 
Observa-se também que a utilização de sanitários secos ultrapassa a necessidade de 
aproveitar os nutrientes, outros benefícios como a redução da demanda de água, sua 
utilização em solos rochosos, ou em locais onde o nível do lençol freático seja alto e que 
impossibilitem outros sistemas de saneamento devem ser considerados. 
A pesquisa ainda demonstrou que a tecnologia possibilita a constituição de um sistema 
limpo, seguro e conveniente, provocando uma redefinição na concepção atual de gestão de 
“resíduos” humanos, que desperdiçam água sendo responsáveis por graves danos 
ambientais cada vez mais assistidos. 
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Resumo 
Os espaços livres públicos formam um complexo sistema de conexões com múltiplos papéis, entre 
eles a socialização. Neles, a existência de barreiras físicas restringem o uso, ocasionando 
constrangimento e impedindo a participação nas atividades. Nesse cenário, o objetivo é avaliar as 
condições de acessibilidade e propor diretrizes de projeto para os passeios públicos num recorte de 
Criciúma, sul de Santa Catarina. A metodologia considera os critérios da “Active Design: Shaping 
the Sidewalk Experience” e as impressões do Passeio Acompanhado. Os resultados são sugestões 
que contemplam as normas e proporcionam ao usuário segurança, conforto e independência no uso 
e deslocamento, baseados no Desenho Universal. O resultado é socializado em forma de croquis 
sobre imagens reais para compartilhar com a comunidade as informações técnicas. Ao permitir que 
a cidade aprenda e conviva com a inclusão em suas diferentes esferas, viabiliza-se a sustentabilidade 
social. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade Social; Passeio Público; Acessibilidade 

 

Abstract 

Public open spaces form a complex system of connections with multiple roles, among them 
socialization. In them, the existence of physical barriers restrict use, causing embarrassment and 
impeding participation in activities. In this scenario, the objective is to evaluate the accessibility 
conditions and to propose design guidelines for the sidewalks in Criciúma, south of Santa Catarina. 
The methodology considers the "Active Design: Shaping the Sidewalk Experience" and impressions 
of the Accompanied Walk. The results are suggestions that contemplate the norms and provide to the 
user safety, comfort and independence in the use and displacement, based on the Universal Design. 
The result is socialized in sketches of real images to share technical information with the community. 
By allowing the city to learn and coexist with inclusion in its different spheres, social sustainability 
becomes feasible. 

 

Keywords: Social Sustainability; Sidewalk; Accessibility 
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1. Introdução 
 

A sustentabilidade social pode acontecer de duas maneiras: (01) como tratamento 
normativo, empenhado em delinear o perfil da “cidade sustentável” a partir de princípios do 
que se entende por um urbanismo ambientalizado; e (02) como tratamento analítico que parte 
da problematização das condições sociopolíticas em que emerge o discurso sobre 
sustentabilidade aplicado às cidades (PORTER; KRAMER, 2006, 2002). 

Para esta última, as cidades brasileiras não prestam o serviço de se tornarem sustentáveis 
ao negarem ou negligenciarem parte de sua sociedade. No Brasil segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, 17,2% da população possui algum 
tipo de limitação funcional (físico-motora, cognitiva e sensorial). Desse universo, grande 
parte não tem acesso e efetiva participação nas diversas atividades sociais, inclusive aquelas 
que acontecem em espaços livres públicos. São passeios públicos mal conservados, 
sinalizados ou com obstáculos, pisos táteis mal colocados e outros tantos problemas que 
dificultam o uso e a apropriação na cidade. 

Frente a essa realidade, é responsabilidade da sociedade e do Estado pensar os espaços 
públicos a partir do conceito embutido na própria denominação da palavra, que corresponde 
ao latim publicus, “de todos”. Aos arquitetos e engenheiros cabe elaborar espaços acessíveis 
que permitam a participação de todos com garantias fundamentais para a cidadania urbana 
através da inclusão social, dessa maneira viabalizando um dos princípios para a 
sustentabilidade social.  

Nessa abordagem, o Desenho Universal (DU) apresenta-se como uma filosofia de projeto 
que propõe ambientes construídos e objetos considerando a ampla diversidade humana: 
crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, com restrições temporárias, etc. O 
conceito amplia a discussão de projeto além das normas legais de acessibilidade como a 
NBR 9050/2015, porque objetiva criar espaços acessíveis de fácil compreensão, permitindo 
ao usuário comunicar-se, ir e vir e, participar de todas as atividades que o local proporcione, 
sempre com autonomia, segurança e conforto.  

Com o intuito de avaliar as condições de acessibilidade e propor diretrizes de projeto, são 
caracterizados e qualificados os passeios públicos integrantes do sistema de espaços livres 
públicos da região da Grande Santa Luzia, no município de Criciúma, sul de Santa Catarina. 
O local é a área de estudo denominada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC) como “Território Paulo Freire” e atualmente, possui doze projetos 
interdisciplinares de caráter participativo sustentáveis, em seu amplo espectro.  

Para alcançar o objetivo emprega-se a metodologia “Active Design: Shaping the Sidewalk 
Experience” de análise do ambiente construído (apresentada nesse artigo). A pesquisa 
integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e é intitulada: 
“Acessibilidade para todos em espaços livres públicos”. 

  

2. Sustentabilidade Social 
 

O conceito de sustentabilidade social tem diferentes abordagens teóricas que se alteraram 
durante os últimos trinta anos. Nesse período, o tema relacionou-se a uma série de elementos 
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para a melhoria da qualidade de vida e para o alcance da democracia e dos direitos humanos, 
sem que isso afetasse as relações de propriedade ou apropriação dos recursos, bem como as 
relações sociais de produção. O conceito dá importância à participação social na construção 
de um futuro mais justo, sabendo que os grupos sociais tendem a obedecer as relações 
intrínsecas da base da sociedade. As ações visam diminuir as desigualdades sociais, ampliar 
os direitos e garantir acesso pleno à cidadania. A sustentabilidade social está baseada num 
processo de melhoria da qualidade de vida da sociedade pela redução das discrepâncias entre 
a opulência e a miséria. Os mecanismos para que isso aconteça podem ser: nivelamento do 
padrão de renda, acesso à educação, moradia e alimentação e inclusive permitir 
acessibilidade espacial aos ambientes construídos (PORTER; KRAMER, 2006, 2002). 

Um ser social sustentável cria diversas relações pressupondo um convívio harmônico com 
os outros indivíduos e com o local de acordo com as condições e recursos que são 
disponibilizados, sejam naturais ou construídos. Essa postura reflete diretamente na 
qualidade de vida e na maneira como o espaço é utilizado. Numa cidade, os espaços comuns 
ou públicos - geralmente com funções de conexão, lazer e recreação - tem grande 
importância na qualidade de vida e influenciam na relação do espaço com o homem, 
corroborando para a sustentabilidade da sociedade.  

 

3.  Espaços Livres Públicos 
 

O espaço urbano é formado por ambientes construídos – áreas edificadas por residências, 
indústrias, comércio, serviços e arquiteturas institucionais, além dos espaços destinados às 
circulações de pessoas e veículos e dos resquícios não edificados definidos como “espaços 
livres de construção” (LIMA et al., 1994), são: quintais, jardins, ruas, avenidas, praças, 
parques, rios, matas, mangues, praias urbanas, ou simples vazios urbanos (MAGNOLI, 
1982). A localização, acessibilidade e distribuição dessas estruturas formam um complexo 
sistema de conexões com múltiplos papéis urbanos, porque são vários os seus usos, sendo 
algum deles: ócio, circulação urbana, conforto, conservação e requalificação ambiental, 
drenagem urbana, imaginário e memória urbana, lazer e recreação. Registra-se que no caráter 
desses espaços livres podem ser público ou privado (MACEDO; CUSTÓDIO, et. al., 2009).  

A caracterização do sistema de espaços livres públicos urbanos de uma cidade passa por 
questões como a identificação dos elementos predominantes, localização, distribuição, 
acessibilidade física e simbólica, complementaridade, interdependência, hierarquia, 
conectividade e articulação entre eles; além de aspectos como o formal e o funcional. Nessa 
classificação, os espaços livres públicos podem ser divididos pelos valores: 
estéticos/simbólicos, ambiental e recreativo (ROBBA; MACEDO, 2004). Dessas funções, a 
social destaca-se por proporcionar a retomada do conceito de sociedade e cidade, 
aumentando a qualidade de vida urbana. Logo, o suposto caráter democrático dos espaços 
livres públicos precisa ser garantido para toda e qualquer pessoa, sem barreiras sociais, 
atidudinais e também, aquelas atribuídas ao desenho arquitetônico e paisagístico, que são 
físicas e informativas.  

 

4. Acessibilidade e Desenho Universal 
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A acessibilidade é um conceito amplo que supera o senso comum da simples necessidade 
de uma rampa. Para alcança-la, é necessário que coexistam quatro componentes: 
deslocamento, orientação espacial, uso e comunicação atendendo às diferentes capacidades 
(DISCHINGER, et. al., 2006), de maneira que a ausência de apenas um deles afeta o acesso 
integral, como apontam Dischinger, Bins Ely e Borges (2009). O deslocamento envolve a 
possibilidade de movimento ao longo de trajetos e supõe a ausência de barreiras físicas que 
impeçam a realização de atividades de forma independente, por exemplo um poste no meio 
do percurso. A orientação, por sua vez, traduz o conhecimento de onde se está e para onde 
se quer ir, a partir do desenho arquitetônico claro e de informações indispensáveis que 
esclareçam, como pisos guias, placas e sinais sonoros. No uso emerge a possibilidade de 
exercício das atividades de forma independe, considerando as diferenças e sem a necessidade 
de um conhecimento prévio, por exemplo a aplicação normative dos pisos informativos. A 
comunicação diz respeito a possibilidade de troca de informações entre pessoas e com os 
equipamentos, como mapas táteis.  

Para alcançar esse conceito amplo de acessibilidade adota-se o Desenho Universal (D.U.) 
que consiste numa visão de projeto que desenvolve objetos, ambientes e edificações levando 
em consideração esta diversidade, desde os estudos preliminares do projeto (DISCHINGER, 
et. al., 2006). O objetivo principal é disponibilizar, a partir de um desenho de qualidade, o 
fácil entendimento sobre o uso (legibilidade), a segurança e o conforto para todos. Logo não 
significa conceber “espaços especiais” para “pessoas especiais”, mas dotar o espaço de 
qualidades que beneficiem a todos ou o maior universe possível. Este conceito é uma 
ferramenta que conduz à acessibilidade, porque permite “[...] poder chegar a algum lugar de 
forma independente, segura e com o mínimo de conforto; entender a organização e as 
relações espaciais que este lugar estabelece, e participar de todas as atividades que ali se 
desenvolvem fazendo uso dos equipamentos disponíveis” (DISCHINGER, et. al., 2006). 
Dessa maneira, ao viabilizar acessibilidade através do D.U. cria-se condição essencial para 
cidadania urbana, princípio para alcançar sustentabilidade social.   

 

5. Metodologia  
 

O Programa “Território Paulo Freire” e seus projetos de pesquisa e extensão universitária 
foram concebidos a partir de abordagens diferenciadas, próprias para o trabalho de 
intervenção na comunidade, adotando os referenciais do educador Paulo Freire, que por este 
motivo, dá o nome ao mesmo. Todos os projetos retratam as necessidades da população 
envolvida, entendidas a partir de visitas prévias de grupos de professores e acadêmicos com 
lideranças comunitárias dos bairros da Grande Santa Luzia, Criciúma, Santa Catarina, Brasil. 

A pesquisa “Acessibilidade para todos em espaços livres públicos” iniciou com visitas 
exploratórias ao recorte, em busca de caracterizar os espaços livres e identificar as maiores 
deficiências. Em paralelo foram elaborados materiais cartográficos acerca do tema. Nesse 
recorte de estudo com extensão de 19,60km2 - 8,36% do território municipal - constatou-se 
que os espaços livres públicos se reduzem às áreas de recuperação ambiental, resultado da 
mineração de carvão a céu aberto e às vias de ligação (passeios públicos, ruas, avenidas, 
etc.). No que tange a acessibilidade física e informativa, é perceptível que os maiores 
problemas estão na infraestrutura e no mobiliário urbanos através: da ausência de passeios 
públicos ou sua má conservação e execução (Figura 01); falta de calçamento nas vias 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

públicas (Figura 02); ineficácia ou ausência dos instrumentos de informação; falta de 
mobiliário (como lixeiras e paradas de ônibus); escassez de espaços públicos de lazer (como 
praças e parques). Em razão dessa caracterização, a pesquisa definiu como recorte de estudo 
os passeios públicos. Afinal, os problemas ali encontrados corroboram para que a cidade seja 
hostil nas questões de acessibilidade e dessa maneira, faça o caminho inverso à cidadania 
urbana e à sustentabilidade social.  

 

  
Figura 01. Rua do recorte da Grande Santa Luzia, com a falta de padrão ou ausência de passeio 

público. Fonte: GoogleEarth, 2016. 

 

 
Figura 02. Rua do recorte da Grande Santa Luzia, com a falta de acessibilidade em esquina. Fonte: 

GoogleEarth, 2016. 
 

Para identificar a ambiência urbana dos passeios públicos foi adotada a 
metodologia “Active Design: Shaping the Sidewalk Experience”, que avalia 
qualitativamente o ambiente construído. Nele foram considerados os seguintes critérios: 
segurança, mobiliário urbano, acessibilidade, conectividade, escala do pedestre, 
complexidade, sustentabilidade e resiliência climática. O método foi aplicado através em 
três etapas (Figura 03) a serem completadas de acordo com a experiência do pesquisador no 
local, que toma notas, faz croquis de auxílio e pontua os passeios públicos em cada um dos 
tópicos observados. Essa metodologia foi aplicada numa amostra do recorte, escolhida pela 
representatividade urbana em razão da centralidade e por possuir maior número de 
equipamentos públicos.  
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Figura 03: Tabela ilustrativa da metodologia baseada no Active Design: Shaping the Sidewalk 

Experience. Fonte: HESPANHOL, 2017. 
 

A fim de aprofundar as informações acerca da acessibilidade nos passeios públicos sob a 
ótica dos maiores prejudicados, foi utilizado o método do Passeio Acompanhado 
(DISCHINGER, 2000). Ele possibilita mapear as condições reais de uso do espaço por parte 
do usuário, de forma a identificar no exato momento em que ocorrem as atividades, os 
aspectos positivos e negativos do ambiente construído. As etapas metodológicas consistem 
na realização de passeio no local de estudo, acompanhando pessoas que possuam algum tipo 
de deficiência ou restrição relevante para a pesquisa. O roteiro é previamente definido pelo 
grupo pesquisador. No percurso, os pesquisadores não devem ajudar ou conduzir o 
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convidado, como condição de não interferir nos resultados obtidos, a não ser que haja 
solicitação ou eminente perigo (PADARATZ; BINS ELY; DISCHINGER, 2005). Ao 
verbalizar as ações, o convidado compartilha com os pesquisadores que o acompanham as 
decisões tomadas durante o percurso e os fatores que as motivaram. Dessa forma, a vivência 
real permite resultados mais precisos, do que simples informações ou simulações. As 
conversas são gravadas e os pontos relevantes são transcritos. Os eventos significativos são 
fotografados e localizados em mapas sintéticos dos percursos.  

Nessa pesquisa, o uso do Passeio Acompanhado demanda número expressivo de 
convidados, uma vez que os espaços livres públicos exigem soluções universais para os 
problemas de acessibilidade de uma gama variada de usuários. No artigo, é apresentado o 
Passeio Acompanhado realizado com o cadeirante, porque a pesquisa ainda está em 
andamento. Registra-se que o mesmo percurso estabelecido para o cadeirante será aplicado 
para convidados idosos, deficientes visuais, mães com carrinho de bebê e pessoas com algum 
tipo de restrição motora temporária (por exemplo: uso de bengala).  

Com os passeios públicos caracterizados, foi definida a rota que se inicia num ponto de 
ônibus, percorre vias públicas e termina junto à escola pública municipal do bairro (Figura 
04), num total de 250 metros. Tal delimitação percorre os problemas de acessibilidade 
comuns dem todo o Território Paulo Freire, sendo eles: falta de calçamento ou de padrão nos 
passeios públicos, falta de elementos de acessibilidade física e informativa, colocação 
equivocada de infraestrutura e mobiliário urbano.  

 

 
Figura 04: Percurso adotado no Passeio Acompanhado. Fonte: GoogleEarth, 2016. 

 
O convidado do Passeio Acompanhado possui paralisia dos membros inferiores em razão 

de acidente de automóvel aos dezenove anos. Apesar do seu preparo físico, foi notório o 
esforço feito ao longo do percurso que tem suave inclinação, agravando ainda mais a 

Início 

Término 
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ausência de recursos de acessibilidade. Registra-se que o convidado já conhecia o percurso, 
de atividade anterior, permitindo estratégias para evitar grandes esforços e até mesmo perigo 
em algumas travessias. No trajeto constataram-se as barreiras físicas como: falta de rampa, 
descuido na manutenção de calçadas, passeios publicos com material impróprio para o uso 
e a dificuldade que impossibilita o uso (Figura 05). 

 

  
Figura 05: Percurso adotado no Passeio Acompanhado. Fonte: Ana Paula Albuquerque, 2016. 

 

6.  Apresentação dos Resultados 
 

A metodologia “Active Design: Shaping the Sidewalk Experience” apresenta a área de 
estudo através de imagens perspectivadas, marcando quarto faces: Dossel, Plano da Estrada, 
Plano do Passeio e Parede do edifício. A primeira corresponde ao plano de cobertura, 
geralmente a aboboda celeste ou marquises. O plano de estrada, do passeio e do edífício 
correspondem respectivamente: à via pública, ao piso do passeio público e a borda dos lotes. 
Nessa pesquisa, a face com maior destaque de análise foi Plano do Passeio, focando no 
objetivo principal de gerar proposta de acessibilidade. 

A partir dos resultados da metodologia “Active Design” e do Passeio Acompanhado foram 
elaborados croquis com anotações e levantamentos das percepções vividas na área de estudo. 
As ilustrações apresentam o cenário real encontrado e as soluções projetuais universais 
aplicadas sobre ele (Figura 06). As propostas além de contemplarem as exigências da NBR 
9050/2015, buscam qualificar os ambientes, atribuindo-lhes princípios do D.U. O uso de 
croquis sobre as imagens reais tem ainda, a função didática de compartilhamento com a 
comunidade. Tal recurso permite o reconhecimento da ambiência urbana e assim, objetiva-
se o despertar da consciência para o assunto pelos cidadãos. 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 06: Tabela ilustrativa com os resultados obtidos com a metodologia baseada no Active Design: 

Shaping the Sidewalk Experience. Fonte: HESPANHOL, 2017. 
 

Nas Figuras 07 e 08, há a ilustração dos passeios públicos onde a diferenciação de pisos 
torna a circulação acessível a todos. Há ainda, a presença de vegetação, importante elemento 
na configuração dos espaços abertos. Os pisos diferentes permitem o movimento livre e 
seguro ao usuário. O piso guia indica o percurso e o alerta impõem segurança, ambos 
contribuem para independência no uso dos espaços livres públicos da cidade. A regularidade 
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do piso e a dimensão do passeio público também permitem que o deslocamento do cadeirante 
seja livre de obstáculos, através da criação de uma faixa exclusiva para o mobiliário urbano.   

 

 
Figura 07: Rua do recorte da Grande Santa Luzia, com o tratamento os recursos de acessibilidade. 

Fonte: GoogleEarth, 2016. 

 
Figura 08: Rua do recorte da Grande Santa Luzia, com o tratamento os recursos de acessibilidade. 

Fonte: GoogleEarth, 2016. 

 

7. Considerações Finais 
 

As cidades brasileiras contam com uma série de contradições espaciais, entre elas a 
acessibilidade espacial. O resultado é uma parcela importante da sociedade isolada da cidade 
na cidade, contribuindo para processos de exclusão social. O passeio público é uma trama 
complexa de linhas e caminhos que conectam as peças urbanas, pequenos núcleos com 
comércios, espaços públicos e cívicos, além de levar o cidadão aos locais com transporte 
público. Nesse cenário, os passeios públicos representam um elemento importante para o 
deslocamento e estão relacionados à qualidade de vida, porque quando inadequados, 
restringem o movimento e impedem que pessoas com deficiência, por exemplo, transitem 
por diferentes espaços.  
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A metodologia de análise para a elaboração de diretrizes projetuais para os passeios 
públicos, demonstrou a sensibilidade e o olhar do observador para com as situação reais. 
Ficou claro a não padronização dos passeios públicos, muitos sem ou com variados tipos de 
pavimentação, além de desníveis que não atentem as normas de acessibilidade, mobiliário 
urbano e outros elementos interrompendo ou impossibilitando o fluxo de pedestre. O método 
“Passeio Acompanhado” permitiu confirmar e aprofundar a avaliação dos problemas no 
recorte estudado. Os métodos permitiram ainda a sensibilização dos envolvidos para o tema, 
num olhar menos tecnicista e mais sensível à questão.  

A abordagem metodológica de apresentação dos resultados em dois eixos 
complementares - teórico-técnico e participativo - permite que o estudo mantenha uma 
dinâmica de troca sustentável de conhecimentos com a comunidade local. Essa postura 
apoia-se nos conteúdos temáticos trazidos por Alexander (1978), Patrício (2005) e Siervi 
(2014), resgatando a perspectiva conceitual de “cidade educadora” como uma unidade que 
se constrói simultaneamente dentro do processo de ensinar-aprender cidadania. 
Corroborando Gadotti (2009) afirma que a cidade além de ser educadora, é também 
educanda. Nessa perspectiva, a convivência com o diferente é algo intrínseco e se estabelece 
como fator de educação. Para ser considerada como educadora, a cidade, entendida como 
ente coletivo, deve assumir um papel de agente direto e intencional desse processo de 
formação de seus cidadãos, tomando para si a responsabilidade, e a vontade, de realizar uma 
ação educativa que fortaleça a cidadania dos indivíduos e dos grupos que permeiam sua 
existência. Viabilizar acesso igualitário nos espaços livres públicos, é permitir então que a 
cidade aprenda e conviva com a inclusão em suas diferentes esferas, tornando-se assim, 
socialmente sustentável.  
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Resumo 
Este estudo buscou avaliar a questão da sustentabilidade num empreendimento de habitação de 

interesse social (HIS) do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) através do Selo Casa Azul. 
Foi escolhido o Projeto Residencial Bairro Carioca, na cidade do Rio de Janeiro, com excelente 
inserção na malha urbana, aproveitamento de edificações antigas e descontaminação do solo. 
Através da checagem dos critérios que compõem esta certificação, constatou-se que este 
empreendimento não seria certificado por não atender a alguns critérios obrigatórios. O baixo valor 
da unidade habitacional imposto para a faixa 1 do PMCMV, é um dos fatores que mais dificulta o 
cumprimento de alguns critérios. Também a busca pela maior quantidade possível de unidades 
habitacionais não permite uma implantação destes blocos segundo melhor orientação solar e 
ventilação predominante. A obrigatoriedade da certificação mínima, nível bronze, para esses 
empreendimentos de HIS resultaria numa habitação de melhor qualidade para essa população mais 
carente. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; HIS; PMCMV; Selo Casa Azul. 
 
 
Abstract 

This study aimed to evaluate the sustainability issues in a HIS (Social Housing initiative) project 
belonging to the PMCMV (My House My Life housing program) using the rating system “Selo 
Casa Azul” (Blue House Seal). The selected Project was the “Residencial Bairro Carioca”, 
located in Rio de Janeiro, which is well inserted into the urban fabric, used old buildings (retrofit) 
and decontaminated the soil. After reviewing the certification criteria it was shown that the Project 
would fail to receive it as it did not meet some of the mandatory criteria. The most important 
reason why such criteria could not be met is the low price of the houses imposed by the PMCMV to 
the level 1.  As there was the need to build the greatest number possible of housing units it was very 
hard to position  these blocks oriented  towards a better sunlight and ventilation conditions. 
Compulsory minimum certification (bronze level) for the HIS enterprises would result in better 
quality housing for the neediest people. 

Keywords: Sustainability, HIS (Social Housing Initiative), PMCMV (My House, My Home Housing 
Project), Selo Casa Azul (Blue House Seal). 
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1. Introdução 
 

É fato notório que a indústria da construção civil é o setor de atividades humanas que 
mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis 
impactos ambientais e uma grande quantidade de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Isso 
explica a urgente necessidade deste setor produtivo se adequar às agendas de 
sustentabilidade.  

A publicação na página do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica - 
IDHEA (2016) define Construção Sustentável como aquela que “promove alterações 
conscientes no entorno, de forma a atender as necessidades de edificação e uso do homem 
moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de 
vida para as gerações atuais e futuras”.  

Nesta direção, várias iniciativas têm sido tomadas em todo o mundo para o 
desenvolvimento de métodos para avaliar a sustentabilidade das edificações. Estes métodos 
são essenciais porque sem a definição de parâmetros e metas não há como verificar o 
atendimento a essas questões, que variam de acordo com o país em que essas construções 
estão localizadas. 

O Brasil não possui uma certificação oficial para aferir os critérios de sustentabilidade 
das edificações; a primeira iniciativa foi o selo PROCEL Edifica, desenvolvido pela 
Eletrobrás/Procel para avaliar a eficiência energética das edificações. Em seguida, mas 
buscando abranger de forma mais completa os conceitos de sustentabilidade, veio o Selo 
Casa Azul da CAIXA, para imóveis residenciais apenas. O selo AQUA, uma adaptação do 
procedimento francês HQE - Haute Qualité Environnementale, também tem sido bastante 
utilizado, mas é o americano LEED – Leadership in Energy and Environmental Design que 
lidera em termos de quantidade de empreendimentos já certificados. 

No tocante à habitação de interesse social (HIS), onde as questões de custo-benefício 
são geralmente extremadas, constitui um desafio conciliar as premissas de sustentabilidade 
com projetos dessa natureza. Em muitos empreendimentos de HIS tem sido constatada a 
baixa qualidade das edificações, além de seu grande porte, mal localizados, mal 
construídos, mas para as famílias pobres resulta como única alternativa à favelização 
(MAGALHÃES, 2011).  

Em março de 2009 foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) que 
teve como meta inicial construir em curto prazo um milhão de moradias com recursos do 
Orçamento Geral da União e do FGTS. Neste programa, o construtor solicita crédito à 
CAIXA a partir de projetos que tenham sido aprovados pelas Prefeituras. De acordo com o 
tipo de empreendimento a ser construído, as unidades devem ser comercializadas por um 
valor dentro de limites estabelecidos segundo as características da cidade e da região, e 
segundo as faixas de renda familiar a serem atendidas; assim são definidos os subsídios, os 
mecanismos financeiros e comerciais (CARDOSO, 2013). 

De acordo com o Ministério das Cidades (2016), as duas primeiras etapas do programa 
já entregaram cerca de 2,6 milhões de residências e mais de 1,5 milhão de unidades 
encontram-se em construção. Apesar de ser o programa que mais privilegiou a classe 
menos favorecida da população, é notória a necessidade de reavaliação de seus projetos, 
em busca por uma melhoria da qualidade dos empreendimentos.  
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Procura-se na presente pesquisa analisar, através do estudo de caso de um 
empreendimento de HIS do PMCMV, se uma certificação, mesmo que no seu nível mais 
básico, conseguiria garantir um nível razoável de sustentabilidade para este tipo de 
empreendimento habitacional. Foi escolhido então o Selo Casa Azul, uma vez que a 
CAIXA é a instituição financeira responsável por liberar crédito para empreendimentos do 
PMCMV, além de ser uma certificação nacional específica para habitação e de baixíssimo 
custo de adesão.  

 

2. O Bairro Carioca 
 

Como objeto de estudo deste trabalho, buscou-se um empreendimento de HIS do 
PMCMV certificado com o Selo Casa Azul situado na cidade do Rio de Janeiro. Porém, 
como até o momento nenhum empreendimento deste tipo alcançou esta certificação nesta 
cidade, foi selecionado o Projeto Residencial Bairro Carioca em Triagem, na Zona Norte 
do município, que já possui algumas características positivas para serem analisadas sob a 
ótica da sustentabilidade: 

9 Retrofit de algumas construções antigas existentes no terreno, do antigo Centro 
de Distribuição e Logística da Light, concessionária dos serviços de energia 
elétrica da cidade, que ali se manteve por 80 anos.  

9 Descontaminação prévia do solo devido a presença de resíduos industriais 
decorrentes de seu prolongado uso pela Light.  

9 Boa localização do empreendimento, junto a linha 2 do metrô, que cumpre o 
trajeto ao Centro em 15 minutos, além da existência de várias linhas de ônibus e 
pela proximidade da estação ferroviária.  

9 Preservação de árvores adultas existentes no terreno. 

 
Figura 1: Vista aérea do Bairro Carioca. Fonte: McTARNAGHAN,2014 

2.1 Contextualização do empreendimento com seu entorno 

O empreendimento se situa na cidade do Rio de Janeiro - RJ,  na região Sudeste do 
Brasil, ao nível do mar, tendo como coordenadas geográficas: Latitude: 22º 54' 10" S e 
Longitude: 43º 12' 27" W (GEOGRAFOS, 2016).  
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O clima do Rio de Janeiro é classificado como tropical atlântico, com baixas amplitudes 
térmicas. A temperatura média anual é de 23,8 °C, possuindo verões quentes e úmidos e 
invernos amenos e com regime de chuvas mais restrito. A média pluviométrica é de 
1.069,4 milímetros anuais, sendo que a umidade do ar é relativamente alta durante o ano 
todo, com médias mensais entre 77% e 80%, e com tempo médio de insolação de 
aproximadamente 2 182 horas/ano; dados segundo médias climatológicas de 1961 a 1990 
fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2016). 

Em consulta a NBR 15.220-3, norma brasileira que trata do zoneamento bioclimático 
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, 
verifica-se, em seu Anexo A, que a cidade do Rio de Janeiro (RJ) situa-se na Zona 
Bioclimática 8 (ZB 8). Para esta zona, são recomendadas as seguintes diretrizes:  

Aberturas - grandes, para melhor ventilação, e sombreadas.  
Vedações externas (paredes e cobertura) - leves refletoras. 

Como estratégia de condicionamento térmico passivo para a ZB 8 para o verão é 
recomendada a ventilação cruzada permanente. Nos projetos, os ventos predominantes da 
região devem ser observados, assim como o entorno da edificação, que pode alterar 
significativamente sua direção. Os ventos mais fortes provêem do sul (LABEEE, 2016). 
Nos ambientes internos, as sensações térmicas são melhoradas pela renovação do ar em seu 
interior, devido à boa ventilação dos ambientes.  

 

2.2 Descrição do empreendimento 
 
O Projeto Residencial Bairro Carioca foi estruturado a partir de uma parceria público-

privada entre os governos Municipal e Federal, o Programa MCMV, a Caixa Econômica 
Federal e a concessionária de energia elétrica Light, antiga proprietária do terreno 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2011).  

O projeto arquitetônico, de autoria da STA Arquitetura, incluiu o retrofit de algumas 
edificações históricas do antigo Centro de Distribuição e Logística da Light, buscando aliar 
uma adequada qualificação urbana com o maior número de unidades residenciais possível, 
dentro das normas de financiamento do PMCMV. Houve também necessidade de atender 
aos parâmetros edilícios deste programa, como áreas mínimas das unidades e sistemas 
construtivos. A descontaminação prévia do terreno foi necessária devido à presença de 
resíduos no solo remanescentes de seu prolongado uso industrial.  

A área total do terreno do Bairro Carioca é de 122.567 m2, composto por 60 edifícios de 
5 andares (térreo + 4 pavimentos), agrupados em 11 condomínios (lotes), ilustrados na 
planta de situação na Figura 2. No total são 2.240 apartamentos de sala, dois quartos, 
cozinha, banheiro e área de serviço, cada um com área construída de 43,89 m2, sendo 
39,61m2 de área útil. 

A população estimada na fase de projeto foi de 8.960 moradores. Dentre os 
equipamentos e serviços básicos integrantes do empreendimento temos: clínica da família, 
creche, escola primária, centro cívico cultural, posto policial, mercado, centro esportivo, 
praças, ciclovia, parquinhos, churrasqueiras e áreas verdes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(meteorologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade_do_ar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insola%C3%A7%C3%A3o_atmosf%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
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Figura 2: Planta de situação. Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2011 

3. O Selo Casa Azul 
O Selo Casa Azul, lançado em 2010, é de adesão voluntária e teve o intuito de 

incentivar o uso racional de recursos naturais na construção de empreendimentos 
habitacionais, de reduzir o custo de manutenção dos edifícios e as despesas mensais de 
seus usuários, além de promover a conscientização de empreendedores e moradores das 
vantagens da construção sustentável. Sua concessão é feita durante a análise de viabilidade 
técnica do empreendimento tendo como pré-requisitos atendimento às regras dos 
programas operacionalizados pela CAIXA de acordo com a linha de financiamento ou 
produto de repasse (CAIXA, 2010).  

A certificação contempla seis categorias, cada uma com seus critérios, alguns deles 
obrigatórios e outros de livre escolha, perfazendo um total de 53; são três os tipos de 
classificação do selo passíveis de serem concedidos, conforme Figura 3.  

 
Figura 3: Critérios por categoria do Selo e sua gradação. Fonte: CAIXA Selo Casa Azul, 2016 
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Conforme Manual do Selo Casa Azul, o atendimento aos itens propostos em projeto 
será verificado também no curso do acompanhamento da obra, durante as medições 
mensais ou em vistorias específicas.  Não há despesa significativa para a concessão do 
Selo, apenas é cobrada uma taxa de análise de projeto ao candidato ao Selo Casa Azul 
CAIXA, para cobertura dos custos da análise técnica. Seu valor é definido pela fórmula 
Taxa = 40,00 + 7 (n-1), onde n = nº de unidades, limitada a um teto de R$ 328,00. 

4. Aplicação do Selo Casa Azul no Estudo de Caso 

Com base nas informações e documentação fornecidas pelo arquiteto Celso Rayol, na 
época atuando na STA Arquitetura como responsável pelo desenvolvimento do projeto, 
além de visita ao empreendimento e informações obtidas com profissionais da Secretaria 
Municipal da Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi possível efetuar a análise dos 
critérios para certificação do Selo Casa Azul aplicada ao Residencial Bairro Carioca.  

Foi utilizado o Manual Boas Práticas para Habitação Mais Sustentável (2010), já com as 
alterações introduzidas a partir de Março de 2014. Tais alterações tiveram como principal 
objetivo atualizar e adequar a metodologia às normas e diretrizes voltadas à elaboração de 
projetos habitacionais, como a NBR 15575/2013, e ao PROCEL Edifica para residências. 
Os critérios obrigatórios de cada categoria da certificação estão identificados com um 
asterisco (*). 

 
Categoria 1: Qualidade Urbana 
 

Esta categoria busca avaliar a localização do empreendimento e sua inserção na malha 
urbana, de modo que seja possível avaliar os impactos positivos da vizinhança ao bem-
estar de seus moradores. Outros aspectos considerados são as ações para requalificação 
urbana, o mapeamento de infraestrutura básica, serviços, equipamentos e transporte 
público regular devem ser realizados na etapa de estudo de viabilidade. 

O subitem 1.1 (*Qualidade do entorno – infraestrutura) busca verificar se a inserção do 
empreendimento na malha urbana é no mínimo dotada de: rede de abastecimento de água 
potável, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública, esgotamento sanitário, 
drenagem, transporte público, dois pontos de comércio e serviços básicos, escola pública 
de ensino fundamental, equipamento de saúde e lazer (caso não haja no empreendimento). 
Atende (O Bairro Carioca possui vários dos equipamentos exigidos em seu interior). 

O subitem 1.2 (*Qualidade do entorno – impactos) tem como objetivo o bem-estar, a 
segurança e a saúde dos moradores, considerando o impacto do entorno em relação ao 
empreendimento. Não são admitidos em seu entorno (raio ≥ 2,5 km) fatores considerados 
prejudiciais ao bem-estar, à saúde ou à segurança dos moradores, tais como: fontes de 
ruídos excessivos e constantes (rodovias, aeroportos, indústrias) além de odores e poluição 
excessivos e constantes, advindos de estações de tratamento de esgoto, lixões e etc. Não 
Atende (ruído constante para os prédios localizados junto à divisa nordeste do terreno, 
colada a linha férrea Ramal Belford Roxo e a linha 2 do metrô).  

O subitem 1.3 (Melhorias no entorno) tem como objetivo incentivar ações para 
melhorias estéticas, funcionais, paisagísticas e de acessibilidade no entorno do 
empreendimento. Atende (foi priorizado o conceito de integração do sistema viário do 
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empreendimento à malha urbana circundante, a preservação do bosque existente no 
terreno, além do retrofit de diversos galpões e construções antigas). 

O subitem 1.4 (Recuperação de Áreas Degradadas) permite pontuar proposta que vise à 
recuperação de área degradada igual ou superior a 20% da área total do empreendimento. 
Atende (Foi feita uma descontaminação prévia do solo devido à presença de resíduos 
industriais no solo). 

O subitem 1.5 (Reabilitação de Imóveis) busca incentivar a reabilitação de edificação 
ou construção em vazios urbanos. Atende (foram reabilitadas 5 edificações antigas 
existentes para abrigar equipamentos públicos na praça central do Bairro Carioca). 

 
Categoria 2: Projeto e Conforto 
 

Esta categoria trata dos aspectos relacionados ao planejamento e à concepção do projeto 
do empreendimento, principalmente à adaptação da edificação às condições climáticas, às 
características físicas e geográficas locais, e previsão de espaços com fins específicos. 

O subitem 2.1 (*Paisagismo) busca através de elementos paisagísticos interferir nas 
edificações visando melhorar o desempenho térmico. Não atendido (foram mantidas na 
praça principal muitas árvores de médio e grande porte; mas junto aos prédios 
habitacionais são raras). 

O subitem 2.2 (Flexibilidade de Projeto) tem como objetivo permitir o aumento da 
versatilidade da edificação, por meio de modificação de projeto e futuras ampliações, 
adaptando-se às necessidades do usuário. Não atendido (paredes de concreto estruturais). 

O subitem 2.3 (Relação com a vizinhança) busca minimizar os impactos negativos do 
empreendimento sobre a vizinhança, através de medidas que propiciem à vizinhança 
condições adequadas de insolação, luminosidade, ventilação e vista. Não atendido. 

O subitem 2.4 (Solução alternativa de Transporte) incentiva o uso de meios de 
transporte menos poluentes, através de bicicletários, ciclovias ou de transporte coletivo 
privativo do condomínio. Não atendido (existem poucos trechos de ciclovias ao longo das 
vias internas, mas não há bicicletários). 

O subitem 2.5 (*Local para coleta seletiva) determina a existência de local adequado no 
projeto para coleta, seleção e armazenamento de material reciclável. Não Atendido. 

O subitem 2.6 (*Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos) tem como objetivo 
incentivar práticas saudáveis de convivência e entretenimento dos moradores, mediante a 
implantação de equipamentos de lazer, sociais e esportivos. Atendido (existência de 
Centro Esportivo, Centro Cívico e vários salões de festas, um para cada lote). 

O subitem 2.7 (*Desempenho Térmico - Vedações) visa proporcionar ao usuário 
melhores condições de conforto térmico, conforme as diretrizes gerais para projeto 
correspondentes à zona bioclimática do local do empreendimento, ZB 8. Não atendido (os 
dois tipos de cobertura dos prédios residenciais não passam nos critérios exigidos).  

O subitem 2.8 (*Desempenho Térmico – Orientação ao Sol e Ventos) busca condições 
de conforto térmico ao usuário mediante estratégias de projeto, conforme a zona 
bioclimática do local, considerando-se a implantação da edificação em relação à orientação 
solar, aos ventos dominantes e à interferência de elementos físicos do entorno, construídos 
ou naturais. Obrigatória apenas para as ZB 1, 2 e 3 e recomenda-se a adoção de elementos 
de sombreamento aos cômodos de longa permanência voltados para a face oeste nas 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

demais ZBs. Não Atendido (apesar de tratar-se apenas de uma recomendação para a 
ZB8, após as alterações nos critérios do Selo em 2014).  

O subitem 2.9 (Iluminação Natural de Áreas Comuns) tem como objetivo melhorar a 
salubridade das áreas comuns e diminuir o consumo de energia; existência de abertura 
voltada para o exterior da edificação com área mínima de 12,5% da área de piso do 
ambiente. Atendido (possui janela nos halls dos andares com 15,5% da área do piso).  

O subitem 2.10 (Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros) busca melhorar a 
salubridade do ambiente além de diminuir o consumo de energia; existência de abertura 
voltada para o exterior com área mínima de 12,5% da área de piso do banheiro. Atendido.  

O subitem 2.11 (Adequação as Condições Físicas do Terreno) visa minimizar o 
impacto causado pela implantação do empreendimento na topografia e em relação aos 
elementos naturais. Atendido (terreno plano, com preservação de árvores adultas). 

Categoria 3: Eficiência Energética 

Esta categoria privilegia o uso de equipamentos mais econômicos, com foco na 
eficiência energética, além do uso de energia renovável. Ênfase aos sistemas de medição 
individualizada. 

O subitem 3.1 (*Lâmpadas de baixo consumo – áreas privadas) busca reduzir o 
consumo de energia através de lâmpadas eficientes, principalmente nos empreendimentos 
de HIS. Não atendido (unidades entregues sem lâmpadas). 

O subitem 3.2 (*Dispositivos economizadores – áreas comuns) busca reduzir o 
consumo de energia através de lâmpadas eficientes, nas áreas comuns. Atendido. 

O subitem 3.3 (Sistema de Aquecimento Solar) busca reduzir o consumo de energia 
elétrica ou de gás para o aquecimento de água. Não atendido. 

O subitem 3.4 (Sistema de Aquecimento à Gás) tem por objetivo reduzir o consumo de 
gás com o equipamento mais eficiente. Não atendido. 

O subitem 3.5 (*Medição individualizada - Gás) busca permitir que cada morador 
gerencie seu consumo de gás, levando a uma diminuição do consumo. Atendido. 

O subitem 3.6 (Elevadores eficientes) busca reduzir o consumo de energia. Não se 
aplica. 

O subitem 3.7 (Eletrodomésticos eficientes) busca reduzir o consumo de energia com 
eletrodomésticos. Não atendido. 

O subitem 3.8 (Fontes alternativas de energia) busca reduzir o consumo de energia por 
meio da geração e conservação de energias renováveis como painéis fotovoltaicos, gerador 
eólico, etc. Não atendido. 

Categoria 4: Conservação de Recursos Materiais 
 

Esta categoria busca assegurar a qualidade dos materiais utilizados, evitando 
desperdício e incentivando a reciclagem. 

O subitem 4.1 (Coordenação Modular) busca reduzir as perdas de materiais através de 
correta modulação, que também aumenta a produtividade e diminui os resíduos de 
construção e demolição (RCD). Atendido. 

O subitem 4.2 (*Qualidade de Materiais e Componentes) procura evitar produtos de 
baixa qualidade, selecionando empresas “qualificadas” pelo Ministério das Cidades pelo 
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Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H). Atendido 
(consta do Edital de Chamamento Público para construção do empreendimento). 

O subitem 4.3 (Componentes industrializados ou Pré-fabricados) busca reduzir as 
perdas de materiais, gerando menos resíduos e reduzindo o consumo de recursos naturais. 
Ao menos dois itens devem ser compostos de componentes industrializados: (a) fachadas; 
(b) divisórias internas; (c) estrutura de pisos (lajes) e escadas; (d) pilares e vigas. Atendido 
(todas as paredes em concreto, moldadas em loco utilizando formas metálicas, com todas 
as instalações embutida; a geração de resíduos e o desperdício foram bem reduzidos). 

O subitem 4.4 (*Formas e escoras reutilizáveis) tem como objetivo minimizar o 
emprego de madeira em aplicações de baixa durabilidade, além de promover o uso de 
materiais reutilizáveis. Atendido (utilizadas formas metálicas, com intenso reuso). 

O subitem 4.5 (*Gestão de Resíduos de Construção e Demolição) busca reduzir a 
quantidade de resíduos durante a obra, com base nas Resoluções nº 307 e 348 do Conama. 
Existência de um “Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC” 
e ao final da obra, comprovar a destinação adequada dos resíduos gerados. Atendido (a 
construtora Direcional possui a certificação do PBQP-H que a obriga a ter esse controle). 

O subitem 4.6 (Concreto com dosagem otimizada) objetiva otimizar o uso do cimento 
na produção de concretos estruturais, por meio de processos de dosagem e produção 
controlados e de baixa variabilidade, sem redução da segurança estrutural, preservando 
recursos naturais escassos e reduzindo as emissões de CO2. Atendido. 

O subitem 4.7 (Cimento de Alto-forno (CP III) e Pozolânico (CP IV)) busca reduzir as 
emissões de CO2 associadas à produção do clínquer de cimento Portland utilizando 
resíduos ou materiais abundantes. Atendido (não só pela questão de emissões de CO2, 
mas também para que tivesse rápida secagem otimizando a velocidade de produção). 

O subitem 4.8 (Pavimentação com RCD) busca reduzir o consumo de recursos naturais 
não renováveis através de utilização de pavimentação com uso de agregados produzidos 
pela reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD). Não atendido. 

O subitem 4.9 (Madeira Plantada ou Certificada) busca reduzir a demanda por madeiras 
nativas de florestas não manejadas pela promoção do uso de madeira de espécies exóticas 
plantadas ou madeira nativa certificada. Atendido (sempre de origem comprovada). 

O subitem 4.10 (Facilidade de Manutenção da Fachada) visa reduzir a necessidade de 
manutenção das fachadas, com pinturas frequentes, especialmente nos empreendimentos 
de HIS. Não atendido (as fachadas são todas em pintura). 

Categoria 5: Gestão da Água 
 

Esta categoria busca a conservação da água potável, aproveitamento e reuso, além do 
tratamento dos esgotos. As ações abordadas buscam reduzir o desperdício, tratar os esgotos 
e garantir a permeabilidade dos solos, facilitando o escoamento das águas pluviais. 

O subitem 5.1 (*Medição Individualizada - água). Atendido. 
O subitem 5.2 (*Dispositivos economizadores – Sistema de Descarga). Atendido. 
O subitem 5.3 (Dispositivos Economizadores - Arejadores) tem como objetivo reduzir 

o consumo de água nos lavatórios e nas pias de cozinha. Não atendido. 
O subitem 5.4 (Dispositivos Economizadores – Registro regulador de Vazão) busca 

reduzir o consumo de água nos demais pontos de utilização. Não atendido. 
O subitem 5.5 (Aproveitamento de águas pluviais). Não atendido. 
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O subitem 5.6 (Retenção de Águas Pluviais) visa permitir o escoamento das águas 
pluviais de modo controlado, evitando inundações através de construção de reservatório de 
retenção. Não atendido. 

O subitem 5.7 (Infiltração de Águas Pluviais) busca favorecer a infiltração das águas 
pluviais no solo, evitando as inundações, reduzindo a poluição difusa, aliviando a rede 
pública de drenagem além de recarregar o lençol freático. Atendido. 

O subitem 5.8 (*Áreas Permeáveis) tem como objetivo incentivar o aumento de áreas 
permeáveis em pelo menos 10% acima do exigido pela legislação local. Atendido. 
 

Categoria 6: Práticas Sociais 

Essa categoria busca promover a sustentabilidade do empreendimento por meio de 
ações que abrangem os diversos agentes envolvidos na elaboração do projeto, construção e 
ocupação das edificações. Visam também a ampliação da consciência ambiental, além de 
contribuir para a redução de algumas desigualdades sociais. 

 
O subitem 6.1 (*Educação para a Gestão de RCD) tem por objetivo promover 

atividades educativas entre os empregados envolvidos na construção, e motivá-los para a 
execução das diretrizes do Plano de Gestão do RCD. Não Atendido. 

O subitem 6.2 (*Educação Ambiental dos Empregados) busca orientar os trabalhadores 
sobre a utilização dos itens de sustentabilidade do empreendimento, principalmente quanto 
aos aspectos ambientais. Não Atendido. 

O subitem 6.3 (Desenvolvimento Pessoal dos Empregados) busca melhorar a condição 
de vida dos trabalhadores através da educação. Não atendido. 

O subitem 6.4 (Capacitação Profissional dos Empregados) tem por objetivo prover 
capacitação profissional aos trabalhadores buscando melhorar seu desempenho e sua 
condição socioeconômica. Atendido (houve um programa de capacitação de serventes 
para oficiais como pedreiros, montadores, etc.). 

O subitem 6.5 (Inclusão dos trabalhadores locais) propõe a contratação de moradores 
da área de intervenção e entorno ou de futuros moradores do empreendimento, num um 
percentual mínimo de 20% do total de empregados da obra. Não atendido. 

O subitem 6.6 (Participação da Comunidade na Elaboração do Projeto) tem como 
objetivo estimular a permanência dos moradores no imóvel além de sua valorização, 
através da participação e envolvimento dos mesmos desde a sua concepção. Não atendido. 

O subitem 6.7 (*Orientação aos Moradores) pressupõe a orientação aos moradores 
quanto ao uso e manutenção adequada do imóvel, além de fornecimento do manual de 
utilização do mesmo. Atendido (pela Direcional na entrega das unidades). 

O subitem 6.8 (Educação Ambiental dos Moradores) objetiva orientar os moradores 
sobre as questões ambientais e os demais eixos que compõem a sustentabilidade, através de 
um plano de Educação Ambiental sobre uso racional e redução de consumo dos recursos 
naturais e energéticos, coleta seletiva, dentre outros. Não atendido. 

O subitem 6.9 (Capacitação para gestão do Empreendimento) busca a organização 
social dos moradores, capacitando-os para a gestão do empreendimento. Não atendido 
(parcial; somente em alguns lotes houve a formação de um grupo de gestores). 

O subitem 6.10 (Ações para Mitigação de Riscos Sociais) propicia a inclusão social de 
população em situação de vulnerabilidade social, bem como desenvolvendo ações sócio-
educativas para os demais moradores da área e entorno visando reduzir o impacto do 
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empreendimento, além de favorecer a resolução de possíveis conflitos gerados pela 
construção e inserção de novos habitantes na comunidade já instalada. Não atendido. 

O subitem 6.11 (Ações para a Geração de Emprego e Renda) busca promover o 
desenvolvimento socioeconômico dos moradores através de plano de Geração de Trabalho 
e Renda que contemple atividades de profissionalização para inserção no mercado de 
trabalho ou voltadas para ações que fomentem o aumento da renda familiar. Não atendido. 

 
5. Resultados e Considerações Finais 

 

Após análise dos 53 critérios do Selo (Tabela 1), verificou-se que o projeto do 
Residencial Bairro Carioca não obteria nem a gradação Bronze do Selo Casa Azul, uma 
vez que atende somente parte dos critérios obrigatórios; apenas 11 dos 19 foram 
alcançados (58%).  

CATEGORIAS/CRITÉRIOS 
1. QUALIDADE URBANA       
1.1 Qualidade do Entorno - Infraestrutura  obrigatório 4.3 Componentes Industrializados ou Pré-fabricados   
1.2 Qualidade do Entorno - Impactos  obrigatório 4.4 Formas e Escoras Reutilizáveis  obrigatório 
1.3 Melhorias no Entorno   4.5 Gestão Resíduos de Construção e Demolição(RCD)  obrigatório 
1.4 Recuperação de Áreas Degradadas   4.6 Concreto com Dosagem Otimizada   
1.5 Reabilitação de Imóveis   4.7 Cimento de Alto-Forno (CPIII) e Pozolânico (CP IV)   
2. PROJETO E CONFORTO   4.8 Pavimentação com RCD   
2.1 Paisagismo  obrigatório 4.9 Madeira Plantada ou Certificada   
2.2 Flexibilidade de Projeto   4.10 Facilidade de Manutenção da Fachada   
2.3 Relação com a Vizinhança   5. GESTÃO DA ÁGUA   
2.4 Solução Alternativa de Transporte   5.1 Medição Individualizada - Água  obrigatório 
2.5 Local para Coleta Seletiva obrigatório 5.2 Dispositivos Economizadores - Sistema de Descarga  obrigatório 
2.6 Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos  obrigatório 5.3 Dispositivos Economizadores - Arejadores   
2.7 Desempenho Térmico - Vedações  obrigatório 5.4 Dispositivos Economizadores - Registro Reg. Vazão   
2.8 Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos  obrigatório 5.5 Aproveitamento de Águas Pluviais   
2.9 Iluminação Natural de Áreas Comuns   5.6 Retenção de Águas Pluviais   
2.10 Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros   5.7 Infiltração de Águas Pluviais   
2.11 Adequação às Condições Físicas do Terreno   5.8 Áreas Permeáveis  obrigatório 
3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA   6. PRÁTICAS SOCIAIS   
3.1 Lâmpadas de Baixo Consumo - Áreas Privativas obrigatório 6.1 Educação para a Gestão de RCD obrigatório 
3.2 Dispositivos Economizadores - Áreas Comuns  obrigatório 6.2 Educação Ambiental dos Empregados obrigatório 
3.3 Sistema de Aquecimento Solar   6.3 Desenvolvimento Pessoal dos Empregados   
3.4 Sistemas de Aquecimento à Gás   6.4 Capacitação Profissional dos Empregados   
3.5 Medição Individualizada - Gás  obrigatório 6.5 Inclusão de trabalhadores locais   
3.6 Elevadores Eficientes   6.6 Participação da Comunidade na Elaboração Projeto   
3.7 Eletrodomésticos Eficientes   6.7 Orientação aos Moradores  obrigatório 
3.8 Fontes Alternativas de Energia   6.8 Educação Ambiental dos Moradores   
4. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS   6.9 Capacitação para Gestão do Empreendimento   
4.1 Coordenação Modular   6.10 Ações para Mitigação de Riscos Sociais   
4.2 Qualidade de Materiais e Componentes obrigatório 6.11 Ações para a Geração de Emprego e Renda   

Tabela 1: Checklist; verde - atendido/vermelho - não atendido. Fonte: autores. 

Apesar disso, foram atendidos 24 critérios, isto é, 45% do total coforme Tabela 2 a 
seguir.  

Em relação as categoria, constata-se que a Qualidade Urbana teve 80% dos créditos 
atendidos, principalmente devido ao empreendimento estar totalmente inserido na malha 
urbana. A questão do ruído constante relatado pelos moradores dos prédios localizados 
junto à divisa nordeste do terreno, colada a linha férrea e a linha 2 do metrô, impediu a 
obtenção do crédito 1.2, obrigatório. 
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CATEGORIAS 
Existentes Atendidos Percentual 
CO CF CO CF CO CF Total 

1. QUALIDADE URBANA 2 3 1 3 50% 100% 80% 
2. PROJETO E CONFORTO 5 6 1 3 20% 50% 36% 
3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 3 5 2 0 67% 0% 25% 
4. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 3 7 3 5 100% 71% 80% 
5. GESTÃO DA ÁGUA 3 5 3 1 100% 20% 50% 
6. PRÁTICAS SOCIAIS 3 8 1 1 33% 13% 18% 
TOTAL PARCIAL 19 34 11 13 58% 38% 45% 
TOTAL 53 24 45% 
CO - critérios obrigatórios         
CF - critérios facultativos               

Tabela 2: Percentuais de Critérios atendidos. Fonte: autores  

Quanto à categoria Projeto e Conforto, apenas 36% dos critérios foram atendidos; a 
questão econômica influenciou decisivamente neste fraco desempenho, inviabilizando um 
projeto paisagístico que protegesse as fachadas dos blocos residenciais e estratégias para 
sombreamento das aberturas. Também, para atender a grande demanda de unidades 
habitacionais, não houve possibilidade de uma implantação dos blocos que obedecesse a 
um estudo de orientação solar e ventilação. 

A Eficiência Energética teve um péssimo desempenho, com apenas 25% dos critérios 
atendidos; não só não houve fornecimento de lâmpadas de baixo consumo nas unidades 
(obrigatório para empreendimentos de HIS), como foram instaladas tomadas nos banheiros 
das unidades para posterior aquisição de chuveiro elétrico pelos moradores.  

A categoria Conservação dos Recursos Materiais teve boa pontuação, cumprindo 
80% dos critérios, em boa parte pela larga utilização de pré-fabricação, causando menos 
desperdício e reduzindo seu prazo de execução. 

Em relação à Gestão da Água todos os critérios obrigatórios foram atendidos. 

As Práticas Sociais foram as menos atendidas, tanto durante a obra quanto na pós-
ocupação; algumas ações foram desenvolvidas, mas apenas para alguns lotes, não 
atingindo a totalidade dos moradores.  

Para o empreendimento analisado, verificou-se que as facilidades de mobilidade e a 
proximidade de serviços públicos foram fundamentais para alcançar alguns critérios, mas 
as características dos prédios habitacionais ficaram a desejar. Mesmo sem ter tido acesso às 
planilhas de custo do empreendimento, fica evidente que o baixo valor da unidade 
habitacional imposto para a faixa 1 do PMCMV, é o fator que mais dificulta o 
cumprimento de alguns critérios. Também a busca pela maior quantidade possível de 
unidades habitacionais, característica dos empreendimentos deste Programa, não permite 
uma implantação dos blocos segundo melhor orientação solar e ventilação predominante, o 
que sem dúvida beneficiaria a questão da eficiência energética e do conforto ambiental.  

Pela análise dos resultados obtidos com a aplicação do checklist do Selo Casa Azul, fica 
claro seu potencial para ser utilizado como ferramenta na busca de uma edificação mais 
sustentável, já que os itens obrigatórios não atendidos são fundamentais neste sentido. 
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Infelizmente a adesão ao selo não é obrigatória para projetos do PMCMV, em especial os 
da faixa 1 como é o caso do Bairro Carioca, destinados à população de renda mais baixa, 
justamente  a que mais necessita de uma habitação com custos mais baixos de operação e 
manutenção.  
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Resumo 

Este artigo procura mostrar como a sustentabilidade tem sido exigida e interpretada pelos 
Concursos de Arquitetura no Brasil no século XXI. Para tal, desenvolveu-se uma fundamentação 
teórica sobre Concursos de Arquitetura – abordando sua consolidação como forma de auxílio a 
contratação de projetos, sua relação com a democracia e seus prós e contras conforme visão de 
estudiosos – e Arquitetura Sustentável a partir de suas diversas compreensões. Após, apresenta-se a 
situação de ocorrências de concursos no país. Por fim, análise das bases documentais referentes aos 
Concursos Públicos de Arquitetura que ocorreram no Brasil entre 2009 e 2015, comparando os 
dados obtidos com os apresentados por Sobreira (2009a) relativos aos anos de 2000 a 2007. Este 
estudo revela que cada vez mais e de forma mais ampla, a sustentabilidade tem sido exigida, porém 
ainda é abordada em alguns casos de forma limitante, supervalorizando o aspecto ambiental em 
detrimento das questões socioculturais e econômicas.  

Palavras-chave: Concursos Públicos de Arquitetura; Sustentabilidade; Arquitetura Sustentável. 

 

Abstract 

This paper aims to investigate how sustainability has been demanded and interpreted by the Public 
Architectural Competitions in Brazil in the XXI century. The related literature was 
reviewed, addressing the consolidation of a theoretical background for the evaluation 
of architectural projects concerning their relation with democracy, their pros and cons according 
to the vision of some academic researchers, and mainly the sustainable architecture and its 
multiple understandings. Thus, the occurrence of competitions in Brazil was overviewed, and 
compared with the international framework. Finally, the documentary basis related to the Public 
Architecture Competitions (Edicts and Terms of Reference) that occurred in Brazil between 2009 
and 2015 is analyzed and compared with the results presented by Sobreira (2009a) for the period 
from 2000 to 2007. This study unveils that sustainability has been increasingly and more widely 
demanded by the Competitions, but it is still accounted in some cases under a limiting way, 
overvaluing environmental aspects to the detriment of socio-cultural and economic issues. 

Keywords: Public Architectural Competitions, Sustainability, Sustainable Architecture. 
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1. Fundamentação Teórica 
 

1.1 Concursos de Arquitetura 

 

Os concursos de arquitetura acontecem no mundo há no mínimo 2500 anos 
(LIPSTADT, 1989 apud GUILHERME, 2016). Na Grécia Antiga, já se usava deste 
procedimento para projetos de alto valor simbólico e/ou que envolviam grandes recursos, 
e, portanto, não era um processo rotineiro, acontecia apenas em casos especiais 
(BERGDOLL, 1989; HANN et al., 1988; STRONG, 1976; apud GUILHERME, 2016).  

O uso extensivo dessa forma de auxílio à contratação de projetos começou com a 
Revolução Francesa no intuito de assegurar os princípios democráticos, transparentes e 
igualitários relacionados ao novo grito de “Liberté, Egalité, Fraternité”. Só na Primavera 
de 1794 foram realizados 25 concursos, entre eles aquele para o Arco do Triunfo que 
contou com 207 concorrentes (SZAMBIEN,1986 apud CHUPIN, 2014). Desde então, a 
prática de promoção de concursos é recorrente no país francês, que passou a usar deste 
expediente não apenas por questões políticas, mas como forma de proporcionar qualidade e 
visibilidade na arquitetura (SOBREIRA, 2014).  

Conforme relata Chotteau (2014), na década de 1970, a França estava repleta de uma 
arquitetura monótona resultante do período pós-guerra de produção padronizada em vasta 
escala pelo poder público. A fim de renovar a paisagem urbana rapidamente, porém com 
qualidade, o Estado francês criou um programa que proporcionava condições institucionais 
para novas contratações, valorizando a criatividade. Entre esses métodos de contratação 
sobressai-se, ao decorrer de experiências que foram se mostrando bem-sucedidas, os 
concursos. Com esse esforço de renovação e melhoria da arquitetura pelo Estado francês, o 
país viveu na década de 1980 uma significativa alteração na sua produção arquitetônica: 

A arquitetura pública francesa começaria a se destacar no mundo inteiro e 
influenciaria décadas de produção de equipamentos públicos e projetos habitacionais 
exemplares. Esses eventos mostram a importância e a influência da mudança de 
procedimentos de contratação no desenvolvimento e na qualidade do espaço 
construído na França. Os concursos de arquitetura, que se tornaram obrigatórios na 
administração pública, foram decisivos nesse processo de qualidade da arquitetura, 
pois destacaram a capacidade criativa dos arquitetos e permitiram alcançar a 
maturidade da produção arquitetônica do país. (CHOTTEAU, 2014, p.195). 

Os concursos de arquitetura foram enraizados pela cultura francesa e hoje são 
regulamentados e obrigatórios quando o projeto ultrapassa um valor específico. Estima-se 
que hoje a França promova cerca de 1200 concursos anuais, sendo um país referência 
quando se fala neste assunto. (SOBREIRA, 2014).   

Atualmente, não apenas na França, os concursos de projetos estão cada vez mais 
presentes, ganhando visibilidade em todo o mundo e concorrendo para uma 
internacionalização da arquitetura. Muitos dos arquitetos mundialmente consagrados 
tiveram como trampolim os concursos, como: Renzo Piano e Richard Rogers, premiados 
com o projeto para o Centro George Pompidou em Paris, e Bernard Tschumi, primeiro 
lugar para o Parc la Villette (GUILHERME, 2016). Podem ser incluídos nessa lista outros 
arquitetos renomados, que não se lançaram através de um concurso específico, mas são (ou 
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foram) competidores assíduos e muitas vezes ganhadores dos mais badalados concursos 
internacionais: Zaha Hadid, Santiago Calatrava, Eduardo Souto de Moura, Rem Koolhas e 
tantos mais. 

Muito se debate hoje sobre os prós e contras de se realizar ou participar de um 
concurso de arquitetura. Guilherme (2016) em sua tese de doutorado compilou os 
principais pontos negativos e positivos após o estudo de trabalhos dos autores que 
considerou mais importantes no tema: Paul Spreiregen, Judith Strong, Jack Nasar e G. 
Stanley Collyer.  

Os pontos positivos, de acordo com Guilherme (2016), estariam relacionados aos três 
principais aspectos:  

• Capacidade de descoberta de novos talentos;  
• Produção de uma arquitetura de qualidade e possivelmente inovadora;  
• Divulgação da arquitetura e da profissão do arquiteto para o grande público.  

Já os pontos negativos se referem a: 

• Dificuldade e complexidade organizacional de um concurso; 
• Dúvidas acerca da imparcialidade, capacidade e autonomia do júri; 
• Gastos principalmente de tempo e dinheiro pelos arquitetos não vencedores; 
• Baixos números de projetos selecionados e executados. 

Apesar de reconhecer a importância e impacto dos aspectos negativos, o mesmo autor 
ainda defende que: 

Apesar destas dificuldades o concurso permanece como um dos meios mais adequados 
para a busca pela melhor solução e pela melhor proposta. Um sistema bem 
organizado, centrado, na atenção à arquitectura e ao arquitecto potencia a igualdade no 
acesso e na distribuição do trabalho. Permite que os mais jovens confrontem os mais 
experientes, que os pequenos estúdios confrontem os estúdios maiores em igualdade 
de condições, porque o património das ideias e da qualidade arquitectónica é definida 
exclusivamente pelo talento e pela qualidade da resposta que transparece de cada mão 
e mente de cada arquitecto. Cumpre permitir que esse potencial transpareça e sirva em 
benefício de todos e se criem as condições para garantir a transparência e a 
contratação que deve ser objecto de qualquer concurso e do seu promotor. 
(GUILHERME, 2016, p. 48). 

Sobreira (2014) assim como Guilherme (2016) advogam pelos concursos de arquitetura 
como forma de auxílio à contratação de projetos. Pensam que assim evita-se que a escolha 
do arquiteto se sobreponha ao produto, impedindo a venda de “gato por lebre”, e não 
menos importante, valoriza-se o aspecto democrático da arquitetura. 

Um dos pontos mais polêmicos relacionados com os concursos de arquitetura se refere 
à designação dos critérios julgamento e o método utilizado. Como se define uma boa 
arquitetura? Quais os critérios devem ser estabelecidos? Como esses critérios devem ser 
avaliados em relação às prioridades? Quem são as pessoas ideais para julgar? Essas e mais 
tantas outras perguntas aparecem quando se pensa em julgar algo que envolve tantos 
requisitos abstratos (qualitativos) e concretos (quantitativos) como a arquitetura. 

De acordo com Cucuzzella e Chupin (2014), julgar a arquitetura tem se tornado uma 
tarefa ainda mais árdua. A necessidade premente de uma arquitetura que responda às 
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questões ambientais, socioculturais e econômicas faz da sustentabilidade uma qualidade 
requisitada nos editais dos concursos de arquitetura, podendo assumir esta muitas vezes o 
critério principal de julgamento dos projetos. Considerando a complexidade do conceito de 
sustentabilidade e suas múltiplas variáveis e interpretações, julgar uma arquitetura como 
sustentável parece ser ainda mais difícil.  

 
1.2 Arquitetura Sustentável 

 

Desde a década de 1970 é perceptível um esforço em busca de uma arquitetura que 
pudesse atender às demandas ambientais, que a cada década se tornavam mais complexas. 
Como retrata Zambrano (2008), até se chegar a um entendimento do que seria Arquitetura 
Sustentável, adotaram-se alguns precedentes: 

• Arquitetura Solar: Surge uma arquitetura em resposta à crise mundial do petróleo na 
década de 70. Aplicava técnicas para a utilização mínima de energia para o conforto 
ambiental, favorecendo ganhos térmicos para climas frios e perdas térmicas para 
climas quentes. Devido aos poucos estudos ainda disponíveis na época sobre 
conforto ambiental, essa arquitetura muitas vezes acabava “desregulada” - uma 
edificação idealizada para climas frios, por exemplo, no verão captava mais calor do 
que conseguiria perder, provocando um desequilíbrio térmico em seu interior. 

• Arquitetura Bioclimática: Evolução da Arquitetura Solar, contava com estudos mais 
aprofundados para o desenvolvimento de técnicas para o conforto ambiental. 
Considerava de forma mais fundamentada as variações da arquitetura para atender 
as especificidades climáticas locais e as decorrentes das mudanças ocasionadas 
pelos ciclos de estações. 

• Arquitetura Ecológica: Também nomeada como “arquitetura verde”, “arquitetura 
ecoeficiente”, com visão mais ampla que a anterior, tinha como foco a redução nos 
impactos ambientais. Aparecia como uma primeira resposta em atender a demanda 
definida pelo relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente da ONU (1987), 
“Nosso Futuro Comum”. Apresentava a consciência de que a arquitetura gera ao 
meio ambiente impacto em todas as suas fases de vida. 

A partir da Conferência Rio 92 o entendimento e a consolidação do conceito de 
desenvolvimento sustentável, ou apenas sustentabilidade, foi ampliado e foram 
estabelecidos seus princípios baseados no tripé: ambiental, social (sociocultural) e 
econômico. Assim, o conceito de arquitetura sustentável vem expressar esta nova 
problemática que engloba as questões socioculturais, salientando “as preocupações com as 
desigualdades, o trabalho escravo, o respeito à diversidade cultural, o direito à participação 
de todos os envolvidos nos processos decisórios, a igualdade de direito entre gerações, 
entre outros.” (ZAMBRANO, 2008, p. 77).   

Segundo Seghezzo (2009) a sustentabilidade precisa valorizar o espaço e o tempo, pois 
estes são o cenário da vida social e cultural. Isto, conforme o autor, é ir  na contramão da 
globalização, que rompeu fronteiras importantes, negligenciando o mundo como espaço 
heterogêneo e multicultural. Sob aspecto arquitetônico, como resultado da globalização, 
nota-se a repetição de padrões estéticos implantados em contextos substancialmente 
distintos. Tal prática, marcada pela difusão do “Estilo Internacional”, representa uma 
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ruptura dos arquitetos com a cultura local e o meio ambiente, desprezando os princípios 
básicos da sustentabilidade (ZAMBRANO, 2008). 

Para Berardi (2013) é presente a dificuldade em se definir a “arquitetura sustentável” 
em função do debate constante sobre a definição de sustentabilidade. O desenvolvimento 
sustentável ainda possui múltiplas interpretações e está em discussão, porém cada vez mais 
é compreendido como um conceito “relativo, socialmente arraigado e dependente do 
contexto”. (MARTENS, 2006; YANARELLA & BARTILOW, 2000 apud BERARDI, 
2013, p. 73, tradução nossa).  

Ao redor do mundo, os concursos de arquitetura, vitrines para o público como são, têm 
colaborado para divulgar práticas arquitetônicas e urbanísticas tidas como sustentáveis. Na 
França, por exemplo, referência em promoção de concursos de arquitetura, estes são de 
prática corrente e obrigatória no país, cada vez mais orientam e exigem que a arquitetura 
integre os princípios do desenvolvimento sustentável (BARROSO-KRAUSE et al, 2012). 

No mesmo caminho francês, está o Canadá. Cucuzzella (2015) afirma que a 
sustentabilidade nos últimos anos tem ganhado notável importância nos concursos de 
arquitetura para espaços públicos e equipamentos culturais no país. Porém, de acordo com 
a pesquisadora, como forma de quantificar como esses projetos revelam-se sustentáveis, os 
júris utilizam de métodos baseados em certificações ambientais, principalmente o LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design, certificação ambiental estadunidense). 
Cucuzzella é cética quanto essa forma de avaliação, alegando que além do LEED 
desconsiderar as especificidades locais variadas de um país do tamanho do Canadá, 
“pesquisas têm mostrado que estas certificações nem sempre cumprem o que prometem” 
(CUCUZZELLA, 2015, p. 87, tradução nossa). De acordo com a pesquisadora, essa 
abordagem feita da sustentabilidade está mais próxima da “ecoeficiência” do que de um 
conceito que englobe, como deveria ser, as preocupações ambientais, socioculturais e 
econômicas. Berardi (2013), assim como Cucuzzela, critica essa forma de mensurar a 
sustentabilidade, pois se limita ao aspecto físico, desconsiderando outras abordagens, e 
onde são avaliadas apenas as questões ambientais. 

Corroborando com as críticas de Cucuzzella e Berardi, vários outros pesquisadores 
questionam as certificações ambientais, principalmente o LEED, e as acusam de 
greenwash. Sobreira (2009b) define greenwash como “estratégia de marketing utilizada 
(por empresas, governo e profissionais) com o objetivo de aumentar a venda e a 
visibilidade de um produto, baseada em uma falsa imagem ecológica ou ambiental do 
mesmo” (SOBREIRA, 2009b). Ainda segundo Sobreira (2009b), críticos argumentam que 
o LEED valoriza os artifícios tecnológicos considerados ambientalmente corretos em 
detrimento do projeto em si, gerando mais consumo e não uma mudança de pensamento. 

Frente a esse panorama internacional, questiona-se a situação do Brasil em relação aos 
concursos de arquitetura e a exigência da sustentabilidade como critério de projeto e suas 
múltiplas interpretações: Quais têm sido as exigências dos concursos aqui realizados para 
que a sustentabilidade esteja considerada nos projetos?  O enfoque da sustentabilidade nos 
projetos brasileiros assume o mesmo papel de protagonista como se dá no exterior? Os 
concursos no Brasil interpretam a sustentabilidade como um conceito que abrange questões 
que extrapolam os aspectos ambientais? 
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2. Objetivo e Método 

 

Este artigo tem como objetivo geral responder como os concursos de arquitetura no 
Brasil estão interpretando o conceito de sustentabilidade e exigindo que este seja 
incorporado aos projetos no século XXI.  

Entre os objetivos específicos estão:  

• Apresentar a situação de ocorrência dos concursos de arquitetura no Brasil; 

• Responder se a exigência da sustentabilidade pelos concursos de arquitetura é 
crescente ao decorrer dos anos; 

• Desvendar se assim como em outros países, os concursos de arquitetura estão 
exigindo dos projetos submetidos adequação a alguma certificação ambiental 
ou selo de eficiência energética. 

Para se atingir tais propósitos, primeiramente esta pesquisa fundamentou-se em 
revisões bibliográficas, dados acerca da situação de ocorrência dos concursos Brasil já 
apresentados por outros pesquisadores e levantamentos próprios dos concursos de 
arquitetura anunciados por sítios eletrônicos.  

Numa segunda parte foi analisado como as bases documentais – Editais e Termos de 
Referência – dos concursos de arquitetura atualmente, ocorridos entre 2009 e 2015, exigem 
a sustentabilidade. Para tal, procura-se identificar se a sustentabilidade é exigida 
diretamente ou indiretamente – através de práticas sustentáveis – como um critério de 
julgamento.  Também, relativo aos concursos de 2000 a 2007 foi estabelecido um 
comparativo entre os dados obtidos através de método similar ao adotado por Sobreira 
(2009a).  

 

3. Concursos de Arquitetura no Brasil 

 

No Brasil os Concursos de Arquitetura são estabelecidos pela Lei de Licitações 
8.666/93 como forma de licitação preferencial, porém não obrigatória. Ainda que os 
concursos de arquitetura não possuam uma regulamentação nacional, o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), que organiza a maioria dos concursos públicos de arquitetura 
no país, segue o documento “Normas do Instituto de Arquitetos do Brasil para Organização 
de Concursos Públicos de Arquitetura e Urbanismo”.  Esta norma é baseada nas 
recomendações da UNESCO para o tema e de acordo com a mesma os concursos de 
arquitetura devem: ser abertos, prezar pelo anonimato, possuir júri constituído 
exclusivamente por arquitetos, com decisão soberana e divulgado juntamente com o 
lançamento do concurso (INSTITUTO..., 2007). 

No século XX, de acordo com levantamento feito a partir da pesquisa de Flynn (2001), 
ocorreram no Brasil 386 concursos públicos de arquitetura, sendo 46 na década de 90 - 
finalizando o século com uma média de quase 5 concursos por ano. 

Entre 2001 e 2012, segundo levantamento de Suzuki (2016), ocorreram 195 concursos 
de arquitetura. Destes, 146 foram públicos, com objetivo explícito a execução do projeto, 
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destinados a profissionais habilitados e de abrangência nacional ou internacional 
(descartados os estaduais, municipais ou destinados a um grupo exclusivo de arquitetos). 
Entre 2013 e 2015 a presente pesquisa mapeou 27 concursos dentro dessas especificações 
(ver gráfico 01). Assim, até 2015 neste século XXI há uma média anual de 11,5 concursos 
públicos de arquitetura. 
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Gráfico 1: Concursos Públicos de Arquitetura entre 2001 e 2015 distribuídos por ano. Fonte: Dados de 
2001 a 2012, SUZUKI, 2016; Dados de 2013 a 2015, coleta da presente pesquisa no sítio eletrônico 

concursosdeprojeto.org.br. Nota: Arranjo nosso. 

 

Destes 173 concursos públicos de arquitetura realizados, 77 foram nos Estados do 
Sudeste, 46 no Sul, 23 no Nordeste, 18 no Centro Oeste e 3 tiveram o objeto de concurso 
localizado fora do Brasil (ver gráfico 2). O Estado que mais realizou essa forma de 
concurso foi São Paulo, (38), seguido do Rio Grande do Sul, (25), e em terceiro o Rio de 
Janeiro, (19). Não foram registrados concursos no Pará, Roraima, Amapá, Mato Grosso do 
Sul e Sergipe (ver gráfico 3). 
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Gráfico 2: Distribuição dos Concursos Públicos de Arquitetura entre 2001 e 2015 por Região. Fonte: 

Dados de 2001 a 2012, SUZUKI, 2016; Dados de 2013 a 2015, coleta da presente pesquisa no sítio 
eletrônico concursosdeprojeto.org.br. Nota: Arranjo nosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição dos Concursos Públicos de Arquitetura entre 2001 e 2015 por Estado. Fonte: 
Dados de 2001 a 2012, SUZUKI, 2016; Dados de 2013 a 2015, coleta da presente pesquisa no sítio 

eletrônico concursosdeprojeto.org.br. Nota: Arranjo nosso. 
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Institucionais: 44 Culturais: 39 Projetos Urbanos: 38
Educacionais: 15 Parques: 10 Esportivos: 7
Infraestrutura: 5 Habitação Social: 3 Moradia Universitária: 2
Outros: 10

Sobre a organização, os Institutos de Arquitetos do Brasil (IABs) estiveram à frente de 
122 dos 173 concursos públicos de arquitetura, ou seja, 70%. O IAB-SP é hoje o maior 
organizador de concursos públicos de arquitetura do país, tendo organizado nos últimos 
quinze anos 21 eventos. Em segundo lugar está IAB-RJ, com 17, e em terceiro o IAB do 
Rio Grande do Sul, com 16. 

Analisando esses 173 concursos em relação às categorias de projeto (ver gráfico 4), 
tem-se que os edifícios institucionais (sedes administrativas) representam 25% (44) dos 
concursos. Em seguida, com 22,5% (39), os projetos para edifícios ou complexos culturais, 
como bibliotecas, museus, teatros e até mesmo SESCs ou projetos que servem como 
modelo para apresentação de novas tecnologias, tais os casos dos concursos Casa da 
Sustentabilidade e Casa PVC. Em terceiro lugar, os concursos para projetos urbanos, como 
requalificação de bairros e praças, com 38 ocorrências (22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribuição dos Concursos Públicos de Arquitetura entre 2001 e 2015 por Categorias de 
Projeto. Fonte: Dados de 2001 a 2012, SUZUKI, 2016; Dados de 2013 a 2015, coleta da presente 

pesquisa no sítio eletrônico concursosdeprojeto.org.br. Nota: Arranjo nosso. 

 

Sobreira (2014) afirma que o baixo número de concursos brasileiros – quando 
comparado por exemplo com a França que realiza 1200 anuais (SOBREIRA, 2014), ou 
Alemanha, 160 (SOBREIRA; CRISTINA, 2015) – está relacionado à ausência de uma 
“política consolidada de contratação pública de projetos baseada no concurso como 
instrumento de promoção da qualidade da arquitetura e do espaço público” fruto da 
“histórica fragilidade do Estado Democrático no Brasil”. (SOBREIRA, 2014, p. 133). 
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4. Análise dos Editais e Termos de Referência 

 

Face à quantidade de dados a pesquisar, a presente pesquisa encontra-se centrada nos 
anos de 2009 a 2015, e foram analisadas até o momento 33 bases documentais – Editais e 
Termos de Referência – dos concursos públicos de arquitetura (nacionais ou 
internacionais), direcionados a profissionais, que visam explicitamente à execução do 
produto selecionado e organizados pelos IABs. As 33 bases analisadas até o presente 
referem-se aos concursos para os seguintes projetos: 1) Casa da Sustentabilidade; 2) 
Operação Urbana Consorciada Água Branca; 3) Moradia Estudantil – UNIFESP Campus 
São José dos Campos; 4) Moradia Estudantil – UNIFESP Campus Osasco; 5) Anexo 
Biblioteca Pública Nacional; 6) Mercado Público Lages; 7) Museu da Imagem e do Som – 
PRO; 8) Parque do Mirante; 9) Sede Administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre; 
10) Requalificação do Centro Histórico São José; 11) Concurso Centro de Eventos Nova 
Friburgo, Paraty, Cabo Frio; 12) Expansão da Sede do SENGE-RS; 13) Concurso Baixinha 
de Santo Antônio; 14) Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015; 15) Cobertura do Vão 
Central Mercado Público de Florianópolis; 16) Casa PVC; 17) Sede FATMA/FAPESC; 
18) Parque Canela de Ema; 19) Exposição Agropecuária Planaltina; 20) Parque do 
Paranoá; 21) Parque Urbano e Vivencial do Gama; 22) Reforma Edifício Sede da 
SedHAB; 23) Largos no Pelourinho; 24) Sistema Fecomércio; 25) Sistema Fecomércio; 
26) Ponte e Passarela de Blumenau; 27) Sede CNM; 28) Escola Guiné-Bissau; 29) Sede do 
CREA; 30) Museu do Meio Ambiente; 31) Teatro Castro Alves; 32) Assembléia 
Legislativa do RS; 33) Arquitetura e Urbanização  do Complexo Hotel Paineiras. Salienta-
se que estes dados são preliminares e referentes a pesquisa de mestrado em andamento da 
aluna Alice Calhau Guimarães no PROARQ/FAU/UFRJ.   

Sobreira (2009a) analisou 20 bases documentais de concursos públicos de arquitetura 
que ocorreram entre 2000 e 2007 com o objetivo de responder como a sustentabilidade era 
exigida através dos critérios de julgamento estabelecidos.  De acordo com o pesquisador, 
das 20 bases em questão, apenas uma (5%), fazia menção direta à sustentabilidade. 
Número muito diferente do obtido pelo levantamento dos concursos de 2009 a 2015: das 
33 bases documentais analisadas, 27 fazem menção direta à sustentabilidade, 81%. 

Também foi identificado como a sustentabilidade era citada indiretamente nas bases 
documentais dos concursos entre 2000 e 2007, através da presença dos seguintes termos: 
Utilização racional e responsável dos recursos; Eficiência energética; Flexibilidade e 
adaptabilidade; Conforto e controle ambiental dos espaços; Utilização de tecnologias e 
materiais locais; Custo de operação e manutenção. Sobreira (2009a) levantou que apenas 7 
bases faziam menção indireta à sustentabilidade, ou seja, 35%. Por outro lado, a presente 
pesquisa de 2009 a 2015, das 33 bases documentais analisadas, 32 fazem menção indireta à 
sustentabilidade (27 fazem menção direta e indireta e 5 apenas indireta), 96%, ou seja, essa 
exigência mais do que duplicou ao decorrer dos anos. 

Sobreira (2009a) também verificou se as bases documentais exigiam que os projetos 
submetidos estivessem de acordo com alguma certificação ambiental ou selo de 
certificação energética, no caso, o Procel. De acordo com o levantamento deste autor, 
nenhuma base documental (0%) tinha essa exigência. Já a presente pesquisa indica que 
entre os anos de 2008 e 2015, 10 (30%) concursos exigiam ou indicavam que os projetos 
seguissem alguma certificação como LEED, AQUA ou selo Procel. 
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Além da busca de dados para uma análise comparativa e quantitativa com o estudo 
apresentado por Sobreira em 2009, verificou-se se os concursos que exigiam 
explicitamente a sustentabilidade solicitavam práticas projetuais (mesmo que não as 
relacionassem diretamente à sustentabilidade) que extrapolavam as questões energético-
ambientais, atingindo um nível de entendimento do termo também sociocultural e 
econômico. Constatou-se que a maioria dos concursos considerou a sustentabilidade não 
apenas pela ótica ambiental, como relatou Sobreira (2009a) sobre os concursos de 2000 a 
2007. 

Ainda que a maioria dos concursos aborde a sustentabilidade como um conceito que 
extrapole as questões ambientais, este aspecto ainda recebe mais destaque que os outros, 
revelando ainda um olhar limitante para a sustentabilidade. Identificou-se em alguns editais 
e termos de referência a valorização de tecnologias voltadas para a ecoeficiência e de 
artifícios que são tidos como sustentáveis e que impactam visualmente a arquitetura. O 
Concurso para a Sede Administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre, por exemplo, 
apresenta como “gama inicial de técnicas e métodos que se espera que sejam utilizados 
como elementos de valorização das propostas” (CONCURSO SEDE..., 2014, p. 22): 
prédio inteligente; cobertura verde e parede verde; separação de águas e esgoto e 
aproveitamento das águas pluviais; painéis solares fotovoltaicos e de aquecimento de água; 
além de ambientes amplos e como plena habitabilidade (CONCURSO SEDE..., 2014).  
Pode ser inferido que o entendimento da sustentabilidade pela organização deste concurso 
encontra-se mais relacionado a dispositivos integrados à arquitetura do que uma real 
mudança de partido e conceito arquitetônico que abarque os três pilares do 
desenvolvimento sustentável. 

1; 3%

6; 18%
10; 29%

17; 50%

Menção direta, indireta, exigência
de certificação ambiental ou selo
Procel: 10

Menção direta e indireta: 17

Menção apenas indireta: 6

Sem menção: 1

 
Gráfico 5: Formas de menção à sustentabilidade pelos Editais e Termos de Referências dos Concursos 

Públicos de Arquitetura dentre 2009 e 2015. Fonte: Coleta da presente pesquisa no sítio eletrônico 
concursosdeprojeto.org.br  

O gráfico 6 apresenta o panorama geral dos concursos nos dois períodos estudados com 
relação aos percentuais com menção direta ou indireta à sustentabilidade, e exigências de 
certificações comerciais e/ou selo de eficiência energética Procel. Observa-se o acentuado 
avanço dos percentuais de concursos que enfocam estas medidas.  
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Gráfico 6: Crescimento das exigências relativas à sustentabilidade nos Concursos Públicos de 

Arquitetura. Fonte: Dados de 2000 a 2007 (SOBREIRA, 2009a); Dados de 2009 a 2015, coleta da 
presente pesquisa no sítio eletrônico concursosdeprojeto.org.br. Nota: Arranjo nosso. 

 

5. Considerações finais 

 

Contatou-se ao longo desse trabalho que a média de concursos públicos de projetos de 
arquitetura no Brasil mais que duplicou no século XXI – passou-se de uma média de quase 
5 concursos anuais no fim do século XX para média de 11,5. Porém, ainda são poucos os 
concursos se comparados com países que têm tradição neste tipo de seleção. Além do 
crescimento no número de ocorrências de concursos, constatou-se também o afloramento 
de um novo critério de seleção: a sustentabilidade. 

O conceito de sustentabilidade que aparecia timidamente nos Editais e Termos de 
Referência nos concursos públicos de arquitetura de 2000 a 2007, passa entre 2009 a 2015 
a ser exigida amplamente. Muitos concursos inclusive apresentaram a sustentabilidade 
como o foco principal de projeto, como é o caso da Casa da Sustentabilidade, em 
Campinas (CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA..., 2015). Outros, 
para instruir os arquitetos concorrentes, expunham detalhadamente o que esperavam de 
uma arquitetura sustentável, tal qual o concurso para Baixinha de Santo Antônio 
(CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE IDEIAS..., 2014), em Salvador, e para o 
Mercado Público de Lages em Santa Catarina, que continha em sua base documental um 
anexo denominado “Planejamento para a Sustentabilidade” (CONCURSO NACIONAL..., 
2014). 

Quantitativamente, em relação aos dados de Sobreira (2009a) sobre as menções da 
sustentabilidade pelas bases documentais dos concursos de 2000 a 2007, notou-se um 
crescimento considerável comparando com os dados referentes aos anos de 2009 a 2015. A 
sustentabilidade cada vez é mais exigida diretamente e indiretamente – através de práticas 
projetuais – e constata-se o aumento das certificações ambientais e do selo Procel como 
premissas de ferramentas. 
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Constatou-se também que a compreensão do conceito de sustentabilidade que antes se 
restringia ao aspecto apenas ambiental, está sendo ampliado e cada vez mais engloba os 
princípios sociocultural e econômico. Práticas projetuais que abrangem desde a segurança 
do trabalhador, valorização da mão de obra local, utilização de materiais acessíveis e 
tecnologia disponível, e atitudes que consideram as características próprias de cada sítio 
passaram a ser exigidas pelos concursos. Apesar do crescimento da importância dada aos 
aspectos sociocultural e econômico pelos concursos de arquitetura, nota-se que o grande 
destaque ainda é para aspecto energético-ambiental. Alguns concursos aparentam usar do 
greenwash como estratégia, ao relacionar a arquitetura sustentável ao uso de dispositivos 
tecnológicos para ecoeficiência ou artifícios de forte impacto visual. 

Apesar de alguns concursos ainda demonstrarem uma visão limitante acerca da 
arquitetura sustentável, nota-se que há uma evolução ao longo dos anos para um olhar que 
abarque não apenas o aspecto energético-ambiental, mas também o sociocultural e 
econômico. Deve estar em mente que a sustentabilidade exige uma mudança do partido de 
projeto e não está relacionado ao emprego simples de dispositivos tidos como sustentáveis.  

Como seguimento da pesquisa pretende-se tratar a questão sobre a forma de cobrança 
da sustentabilidade nos julgamentos dos concursos.  
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Resumo 
O crescimento urbano desordenado é, hoje, um problema global. Neste contexto, a avaliação de 
desempenho, por meio de ferramentas para a certificação de desenvolvimento urbano sustentável, 
surge como uma alternativa para orientar desenvolvedores imobiliários urbanos na tomada de 
decisão. A pesquisa tem por objetivo abordar um fragmento da literatura referente à avaliação de 
desempenho para o desenvolvimento urbano sustentável, visando mapear o tema e identificar 
oportunidades para pesquisas futuras. Foi selecionado o instrumento metodológico ProKnow-C para 
a seleção e análise da literatura. O portfólio bibliográfico formado por 31 artigos apresentou os 
seguintes resultados: falta de reconhecimento científico sobre o tema pesquisado, desenvolvimento 
das ferramentas concentradas entre 2007 e 2014, e derivação das ferramentas de avaliação de 
desempenho de edificações. As lacunas identificadas foram: necessidade de uma rede para 
compartilhamento de informações, transparência sobre o peso dado a cada indicador, necessidade de 
avaliação de indicadores locais, dentre outros. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano sustentável; Avaliação de desempenho; Revisão de 
literatura; LEED ND; ProKnow-C. 
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Abstract 
Disorganized urban growth is now a global problem. In this context, the evaluation of performance 
through tools for the certification of sustainable urban development appears as an alternative to 
guide urban real estate developers in decision making. The research aims to address a fragment of 
literature on performance evaluation for sustainable urban development, aiming at identifying 
opportunities and possibilities for a future research agenda. The methodological tool, called 
ProKnow-C, was chosen for selection and analysis of literature. The bibliographic portfolio consists 
of 31 articles with the following results: lack of scientific recognition on the researched topic, 
development of the tools concentrated between 2007 and 2014, and derivation of the tools of 
evaluation of performance of buildings. The identified gaps were: need for a network to share 
information, transparency on the weight given to each indicator, need to evaluate local indicators, 
among others. 

Keywords: Sustainable urban development; Performance evaluation; Literature review; LEED 
ND; ProKnow-C.  

 

1. Introdução 
A urbanização e a densidade populacional são sugeridas como determinantes-chave que 

moldarão o futuro das cidades do século (AMEEN et al., 2015). Atualmente, é um dos 
grandes problemas mundiais, principalmente nos países em desenvolvimento, uma vez que 
mais da metade da população já está vivendo em perímetros urbanizados (MADANIPOUR, 
2006; HIREMATH et al., 2013; LUEDERITZA et al., 2013).   

Países preocupados com o tema já começaram a elaborar estratégias para promover o 
desenvolvimento sustentável urbano por meio de ferramentas de análise de desempenho 
(ALQAHTANYA et al., 2012). Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que o planejamento 
urbano, por si só, fornece uma solução parcial para o alcance do desenvolvimento urbano 
sustentável, pois os padrões do comportamento humano, tradições, atitudes, crenças e 
preconceitos podem estar além do controle, apesar dos melhores esforços dos planejadores 
(CHOGUILL, 2008). 

A pesquisa tem por objetivo abordar um fragmento da literatura referente à avaliação de 
desempenho para o desenvolvimento urbano sustentável, visando mapear o tema e 
identificar oportunidades e possibilidades de uma agenda de pesquisa futura. Esta pesquisa 
justifica-se por conter, segundo Castro (1977), importância científica, originalidade e 
viabilidade. A sua importância deve-se ao fato de que sistemas de avaliação de desempenho, 
quando corretamente implantados, podem prever problemas futuros, na busca por entender 
e solucionar as adversidades que estão surgindo em um mundo dinâmico (NUDURUPATI 
et al., 2011; BITITCI et al., 2011). Entende-se por original a revisão sistemática da literatura 
sob o ponto de vista da avaliação de desempenho, e desenvolvimento urbano sustentável na 
visão da ferramenta Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood 
Development (LEED ND). A viabilidade é dada pelo acesso ao banco de dados Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES - 
website http://www.periodicos.capes.gov.br/), instituição governamental fomentadora da 
pesquisa científica no Brasil, a qual permite o acesso a bases de dados internacionais, fontes 
secundárias desta pesquisa. 
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2. Referencial Teórico: Avaliação de desempenho no desenvolvimento urbano 
sustentável 

Várias ferramentas de avaliação ambiental foram desenvolvidas para este setor visando, 
em um primeiro momento, à certificação de empreendimentos e, em um segundo, aumentar 
a escala de avaliação para áreas urbanas. Esta mudança foi consequência da constatação de 
que as ferramentas focadas em unidades isoladas (edificações) eram insuficientes para 
garantir a sustentabilidade do ambiente construído (KYRKOUA; KARTHAUSA, 2011; 
HAAPIO, 2012; BERARDI, 2013; AMEEN et al., 2015).  

A interdependência dos indicadores acarreta novos desafios para a implementação, em 
particular, quando o aumento do desempenho em um indicador resulta uma correspondente 
diminuição do desempenho de outro indicador (AHVENNIEMI et al., 2016). Contudo, o 
entendimento das interconexões dos inúmeros indicadores interdependentes nas suas 
diferentes dimensões é a chave para a sustentabilidade urbana (AMEEN et al., 2015).  

O termo Avaliação de Desempenho é visto cientificamente sobre diferentes pontos de 
vista. Ela é um sistema, ou seja, um conjunto de métricas, elaboradas para estarem alinhadas 
com os objetivos e estratégias da empresa, sendo uma  ferramenta de gestão (e não somente 
de controle) (GHALAYINI; NOBLE, 1996), com processos flexíveis para rápida adaptação 
e repostas ao mercado (NUDURUPATI et al., 2011), com revisões constantes para promover 
melhorias, sob as dimensões financeiras, organizacionais, mercadológicas e de inovação 
(BOURNE et al., 2000),  capaz de comunicar e influenciar comportamentos positivos das 
equipes (FRANCO SANTOS et al., 2007; NUDURUPATI et al., 2011). Ao final, devem 
levar a satisfação dos clientes e a eficiência da empresa versus o seu mercado concorrencial 
(NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995), estando preparadas para um mundo em constante 
dinâmica e, portanto, necessitando de revisões conceituais constantes (BITITCI et al., 2012; 
NUDURUPATI; TEBBOUNE; HARDMAN, 2016).  

As ferramentas de avaliação de desempenho urbano sustentável são chamadas, pelos 
pesquisadores, de métodos de avaliação da sustentabilidade urbana (USAM – Urban 
Sustainability Assessment Methods) e de avaliação de áreas urbanas sustentáveis (NSA tool 
- Neighborhood Sustainable Assessment), as quais são desenvolvidas de forma hierárquica 
de cima para baixo, por organizações especializadas, que permitem interpretações pluralistas 
sobre o desenvolvimento urbano sustentável, tanto local quanto global. Foram levantadas 
preocupações quanto à eficácia destas ferramentas ao considerar: (a) as variações no impacto 
dos indicadores de sustentabilidade entre regiões e países; e (b) as variações locais no 
processo de tomada de decisão (HAAPIO, 2012; SHARIFI; MURAYAMA, 2015; AMEEN 
et al., 2015). Os pesquisadores, com uma proposta de adequar as interações, estão propondo 
novas integrações nestas ferramentas, tais como: cidadão e sociedade (BERARDI, 2013; 
TURCU, 2013; KOMEILY; SRINIVASAN, 2015; AHVENNIEMI et al., 2016), qualidade 
de vida (ALQAHTANYA et al., 2012) e cultura (AMEEN et al., 2015). 

Entretanto, as fermentas elencadas nos artigos, apesar de serem denominadas de 
sistemas, não o são conceitualmente. A razão para isto é que sua ação acaba após a 
implantação, onde os decisores (desenvolvedores urbanos), que não participam da 
construção do modelo, somente na decisão de quais créditos/indicadores serão utilizados, 
deixam a gestão aos futuros ocupantes e seus aos gestores públicos. Essas divergências de 
conceitos ocorrem, pois, apesar de a avaliação de desempenho organizacional ser um tema 
bastante discutido, raramente ela é definida (NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995; 
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FRANCO-SANTOS et al, 2007), fazendo com que um dos desafios da área seja gerar 
sistemas voltados à gestão do desempenho, e não somente à sua mensuração (NEELY, 
1999). 

 

3. Metodologia de Pesquisa 
Esta seção está subdividida em: (i) Instrumento de intervenção; (ii) Processo para 

Seleção do Portfólio Bibliográfico para compor o Referencial Teórico sobre Avaliação de 
Desempenho no Desenvolvimento Urbano Sustentável por meio da ferramenta LEED ND; 
e, (iii) Processo para Seleção do Portfólio Bibliográfico para compor o Referencial Teórico 
sobre Avaliação de Desempenho. 

3.1. Instrumento de Intervenção: ProKnow-C 
Esta pesquisa de abordagem qualitativa selecionou o instrumento Knowledge 

Development Process – Constructivist (ProKnow-C), o qual orienta o pesquisador na 
construção do Portfólio Bibliográfico (PB). Ela tem por objetivo a identificação, análise e 
reflexão de fragmento da literatura sobre as ferramentas de avaliação de desempenho para o 
desenvolvimento urbano sustentável, através da visão da ferramenta LEED ND. 

A seleção do instrumento de intervenção Knowledge Development Process – 
Constructivist (ProKnow-C) justifica-se por se tratar de um processo estruturado, 
cujo propósito é a geração de conhecimento acerca de um determinado tema, 
segundo as delimitações do pesquisador. Argumenta-se que o conhecimento 
gerado fundamenta e permite justificar as escolhas científicas do pesquisador 
(TASCA et al., 2010) e a identificação de oportunidades de pesquisa 
(VALMORBIDA, ENSSLIN, 2016, p. 126). 
 

A aplicação do instrumento ProKnow-C é estruturada em quatro etapas: “(i) seleção do 
portfólio bibliográfico; (ii) bibliometria; (iii) análise sistêmica; (iv) formulação da pergunta 
e objetivos da pesquisa” (ENSSLIN et al., 2013, p. 9). Para o alcance do objetivo desta 
pesquisa, operacionalizaram-se as duas primeiras etapas do ProKnow-C, ou seja, (i) a 
formação de um portfólio de artigos relevantes e alinhados ao tema, e (ii) a análise 
bibliométrica das variáveis básicas (artigos, periódicos, autores e ferramentas de AD) e 
variáveis avançadas (nível do sistema/ferramenta de avaliação e ciclo de vida do 
sistema/ferramenta), que respondem pelo mapeamento da literatura e possibilitam a geração 
de conhecimento sobre o tema. 
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3.2. Processo para Seleção do Portfólio Bibliográfico para compor o Referencial 

Teórico sobre Avaliação de Desempenho no Desenvolvimento Urbano 
Sustentável por meio da ferramenta LEED ND 

 

Etapas do ProKnow-C  

Definição dos eixos de pesquisa 
Eixo 1: Avaliação de Desempenho 
Eixo 2: LEED ND 
Eixo 3: Urbanismo Sustentável 

Seleção das Bases de Dados Consultadas 
(i) Base Wiley; (ii) Base Web of Science; (iii) Base EBSCO; (iv) Base 
Science Direct; (v) Base SCOPUS; (vi) Base Cambridge  Core; (vii) 
Base Engineering Village; (viii) Base ProQuest. 

Comando de Busca 

"performance measure*" or "performance evaluation*" or 
"performance assess*" or "performance appraisal" or 

"management" or "indicator" or "critical factor" or "best 
practices"  

AND 
 “leed nd” or “Leadership in Energy and Environmental Design 
for Neighborhood” or “leed-nd” or “leednd” or “Neighborhood 

Pattern and Design”  
AND  

“Urbanism*” or “urban*” or “sustainable planning*” or 
“sustainable development*” or “urbanization*” or “Sustainable 

neighborhood*” or “community Structure*” or “community 
development*” or “neighborhood development*” or “Urban 

sustainability*” or “neighborhood sustainability*” or 
“Sustainable city*” or “smart city*” or  “New Urbanism*” or 

“sustainability*” or “urban sustainable development practices*” 
or “urban laws*” or “urban policies*” or “Sustainable 

planning*” or “cities*” or  “Sustainable urban development*” or 
“process of urbanization*” or “urban management*” or “urban 

planning*” or “urban development*” 

Delimitações na Busca 

1. Artigos publicados em periódicos científicos; 
2. Pesquisa por meio da disponibilidade do comando de busca em: 
título, resumo e palavras-chave, na base de periódicos da CAPES; 
3. Limite temporal de 2000 a 2016; 
4. Artigos em idioma inglês e português. 

Nº de Artigos do Banco de Dados Brutos 2.422 artigos 

Filtragem quanto à redundância, capítulos de livros, artigos e 
outros 487 artigos excluídos 

Filtragem pelo título sem alinhamento 1.846 artigos excluídos 

Filtragem pelo Reconhecimento Científico no Google Scholar  
39 artigos excluídos  

Filtragem pela Leitura do Resumo 30 artigos foram excluídos 

Análise dos artigos sem reconhecimento científico em relação a 
serem recentes (2015 e 2016) e por terem autores selecionados 
anteriormente 

 
 

5 artigos foram selecionados 

Disponibilidade Integral e gratuita dos artigos Nenhum artigo foi excluído 

Teste de Representatividade 4 artigos foram selecionados 

Análise do Referencial Bibliográfico dos Artigos selecionados no 
Teste de Representatividade 

 
2 artigos foram selecionados 

Artigos selecionados por meio do intrumento ProKnow-C 31 artigos 
Quadro 01: Etapas do ProKnow-C operacionalizadas na pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 
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A partir do ProKnow-C foi selecionado o Portfólio Bibliográfico, que informará a 
redação da seção de referencial teórico, composto por 31 artigos internacionais sobre o tema 
desenvolvimento urbano sustentável, na visão da avaliação de desempenho, tendo como base 
a certificação LEED ND, respondente ao fragmento da literatura apresentado no Quadro 02. 
AHVENNIEMI, H. (et al). What are the differences between sustainable and smart cities?  Journal Cities. Volume 60, Part 
A. Páginas 234-245. 2017.. 
ALBINO, Vito; BERARDI, Umberto; DANGELICO, Rosa Maria. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and 
initiatives. Journal of Urban Technology, v. 22, n. 1, p. 3-21, 2015  
ALQAHTANY, Ali; REZGUI, Yacine; LI, Haijiang. A proposed model for sustainable urban planning development for 
environmentally friendly communities. Architectural Engineering and Design Management, v. 9, n. 3, p. 176-194, 2013 
AMEEN, Raed Fawzi Mohammed; MOURSHED, Monjur; LI, Haijiang. A critical review of environmental assessment 
tools for sustainable urban design. Environmental Impact Assessment Review, v. 55, p. 110-125, 2015 
BEILER, Michelle Oswald; WAKSMUNSKI, Emily. Measuring the Sustainability of Shared-Use Paths: Development of 
the GreenPaths Rating System. Journal of Transportation Engineering, v. 141, n. 11, p. 04015026, 2015 
BERARDI, Umberto. Sustainability assessment of urban communities through rating systems. Environment, development 
and sustainability, v. 15, n. 6, p. 1573-1591, 2013 
BUGLIARELLO, George. Urban sustainability: Dilemmas, challenges and paradigms. Technology in Society, v. 28, n. 1, 
p. 19-26, 2006 
CAMPBELL, Heather. The darker side of local communities: is this the real world of planning? Planning Theory & 
Practice, v. 6, n. 4, p. 517-519, 2005 
CHOGUILL, Charles L. Developing sustainable neighbourhoods. Habitat International, v. 32, n. 1, p. 41-48, 2008 
CLOUTIER, Scott; JAMBECK, Jenna; SCOTT, Norman. The Sustainable Neighborhoods for Happiness Index (SNHI): A 
metric for assessing a community's sustainability and potential influence on happiness. Ecological Indicators, v. 40, p. 147-
152, 2014 
DLOUHÁ, Jana et al. Learning for sustainable development in regional networks. Journal of Cleaner Production, v. 49, p. 
1-4, 2013 
FORREST, Nigel; WIEK, Arnim. Learning from success—toward evidence-informed sustainability transitions in 
communities. Environmental Innovation and Societal Transitions, v. 12, p. 66-88, 2014 
GARDE, Ajay. Sustainable by design? Insights from US LEED-ND pilot projects. Journal of the American Planning 
Association, v. 75, n. 4, p. 424-440, 2009 
GREENWOOD, Ted. Bridging the divide between community indicators and government performance measurement. 
National Civic Review, v. 97, n. 1, p. 55-59, 2008 
HAAPIO, Appu. Towards sustainable urban communities. Environmental Impact Assessment Review, v. 32, n. 1, p. 165-
169, 2012 
HIREMATH, Rahul B. et al. Indicator-based urban sustainability—a review. Energy for sustainable development, v. 17, 
n. 6, p. 555-563, 2013 
KNACK, R. E. LEED-ND: What the skeptics say. Planning, v. 76, p. 18-21, 2010 
KOMEILY, Ali; SRINIVASAN, Ravi S. A need for balanced approach to neighborhood sustainability assessments: A 
critical review and analysis. Sustainable Cities and Society, v. 18, p. 32-43, 2015 
KOMEILY, Ali; SRINIVASAN, Ravi S. What is Neighborhood Context and Why does it Matter in Sustainability 
Assessment? Procedia Engineering, v. 145, p. 876-883, 2016 
KYRKOU, Dimitra; KARTHAUS, Roland. Urban sustainability standards: predetermined checklists or adaptable 
frameworks? Procedia Engineering, v. 21, p. 204-211, 2011 
LUEDERITZ, Christopher; LANG, Daniel J.; VON WEHRDEN, Henrik. A systematic review of guiding principles for 
sustainable urban neighborhood development. Landscape and Urban Planning, v. 118, p. 40-52, 2013 
MADANIPOUR, Ali. Roles and challenges of urban design. Journal of Urban Design, v. 11, n. 2, p. 173-193, 2006 
NEACȘU, Marius Cristian. The city image and the local public administration: a working tool in urban planning. 
Transylvanian Review of Administrative Sciences, v. 5, n. 27, p. 172-188, 2009 
OLDENHUIZING, Jan; DE KRAKER, Joop; VALKERING, Pieter. Design of a quality-of-life monitor to promote 
learning in a multi-actor network for sustainable urban development. Journal of Cleaner Production, v. 49, p. 74-84, 2013 
REITH, András; OROVA, Melinda. Do green neighbourhood ratings cover sustainability?. Ecological Indicators, v. 48, p. 
660-672, 2015 
ROHE, William M. From local to global: One hundred years of neighborhood planning. Journal of the American Planning 
Association, v. 75, n. 2, p. 209-230, 2009 
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SHARIFI, Ayyoob; MURAYAMA, Akito. A critical review of seven selected neighborhood sustainability assessment 
tools. Environmental Impact Assessment Review, v. 38, p. 73-87, 2013 
SRIVASTAVA, Malini. Framework to Assess City-scale Sustainability. Procedia Engineering, v. 145, p. 1440-1447, 2016 
TALEN, Emily et al. LEED-ND as an urban metric. Landscape and Urban Planning, v. 119, p. 20-34, 2013 
TURCU, Catalina. Re-thinking sustainability indicators: local perspectives of urban sustainability. Journal of 
Environmental Planning and Management, v. 56, n. 5, p. 695-719, 2013 
WANGEL, Josefin et al. Certification systems for sustainable neighbourhoods: What do they really certify?. Environmental 
impact assessment review, v. 56, p. 200-213, 2016. 
Quadro 02 - Portfólio Bibliográfico do tema Avaliação de desempenho no desenvolvimento urbano sustentável. Fonte: 
Dados da pesquisa. 
 

3.3. Processo para Seleção do Portfólio Bibliográfico para compor o Referencial 
Teórico sobre Avaliação de Desempenho 

Da mesma forma que o primeiro Portfólio Bibliográfico (descrito na seção 3.2), foram 
seguidas as etapas propostas pelo instrumento de intervenção ProKnow-C para a seleção dos 
artigos teóricos que subsidiarão a elaboração do referencial teórico para o fragmento da 
literatura Avaliação de Desempenho no contexto organizacional. Desta forma, o 
procedimento realizado para a Seleção do PB não será detalhado.   

Inicialmente, foram definidos os eixos de pesquisa: o Eixo 1 – Avaliação de 
Desempenho, é representado pelas seguintes palavras-chave, na língua inglesa: performance 
management, performance measurement, performance evaluation, performance assessment 
e performance appraisal; já o Eixo 2 – Teórico, é representado pelas seguintes palavras-
chave, na língua inglesa: theoretical, review, systematic, systemic, state of art, state of the 
art, research, agenda, revisiting, revision, conceptual e revise. 

Para a busca dos artigos elegeu-se, a partir do Portal de Periódicos da CAPES as bases 
de dados: EBSCO Academic Search Premier; Emerald Group Publishing; ProQuest; Web 
of Knowledge; Scopus; e Science Direct. Considerando as mesmas delimitações e 
procedimentos utilizados na seção 3.2, ao final, obtiveram-se 08 artigos que respondem pelo 
fragmento da literatura que aborda a evolução teórica da área de conhecimento Avaliação de 
Desempenho, apresentados no Quadro 03. 
BITITCI, U.; GARENGO, P.; DÖRFLER, V.; NUDURUPATI, S.. Performance measurement: Challenges for tomorrow*. 
International Journal of Management Reviews, v. 14, n. 3, p. 305-327, 2012. 
BOURNE, M.; MILLS, J.; WILCOX, M.; NEELY, A.; PLATTS, K. Designing, implementing and updating performance 
measurement systems. International Journal of Operations and Production Management, v.20, n.7, p. 754-771, 2000. 
GHALAYINI, A. M.; NOBLE, J. S. The changing basis of performance measurement. International Journal of Operations 
and Production Management, v. 16, n. 8, p. 63-80, 1996. 
FRANCO-SANTOS, M.; KENNERLEY, M.; MICHELI, P.; MARTINEZ, V.; MASON,S.; MARR, B.; GRAY,D.; 
NEELY. A. Towards a Definition of a Business Performance Measurement System. International Journal of Operations 
and Production Management, v. 27, n. 8, p. 784-801, 2007.  
NEELY, A. The performance measurement revolution: why now and what next? International Journal of Operations & 
Production Management, v. 19, n. 2, p. 205-228, 1999. 
NEELY, A.; GREGORY, M.; PLATTS, K. Performance measurement system design - A literature review and research 
agenda. International Journal of Operations & Production Management, v.15, n.4, p.80-116, 1995. 
NUDURUPATI, S.S.; TEBBOUNE, S.; HARDMAN, J. Contemporary performance measurement and management 
(PMM) in digital economies, Production Planning & Control, v.27, n.3, p. 226-235, 2016. 
NUDURUPATI, S.S.; BITICI, U.S.; KUMAR, V.; CHAN, F.T.S. State of the art literature review on performance 
measurement. Computers & Industrial Engineering, v. 60, n. 2, p. 279-290, 2011. 
Quadro 03 - Portfólio Bibliográfico do tema Avaliação de Desempenho. Fonte: Dados da pesquisa. 
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4. Resultados: Análise Bibliométrica e Oportunidades de Pesquisa  
Esta seção está subdividida em: (i) Bibliometria: Variáveis Básicas; (ii) Bibliometria: 

Variáveis Avançadas; e, (iii) Oportunidades de Pesquisa. 

 
4.1. Bibliometria: Variáveis Básicas 
Por meio do cruzamento do número de ocorrência da variável no PB com o número de 

ocorrência nas referências desse PB (gráficos de dispersão), identificaram-se os seguintes 
destaques nas variáveis Artigos, Periódicos e Autores: 

1. Artigos: Número de referências do portfólio bibliográfico versus número de citações no 
Google Scholar, com destaque para: A critical review of seven selected neighborhood 
sustainability assessment tools (SHARIFI; MURAYAMA, 2013), Towards sustainable 
urban communities (HAAPIO, 2012) e Sustainable by Design?Insights From U.S. LEED ND 
Pilot Projects (GARDE, 2009). 
 

2. Periódicos: Número de artigos do Portfólio Bibliográfico no Periódico versus número de 
artigos das Referências Bibliográficas no Portfólio Bibliográfico, com destaque para Journal 
of the American Planning Association Landscape and Urban Planning, Journal of Cleaner 
Production, Journal of Environmental Impact Assessment Review e Procedia Engineering. 
 

3. Autores: Número de artigos do Portfólio Bibliográfico no Portfólio Bibliográfico versus 
número de artigos do autor nas Referências Bibliográficas, com destaque para Komeily, A., 
Srinivasan, R. S., Angelidou, M., Haapio, A., Hollands, R. e Berardi, U. 

Em relação às ferramentas mais utilizadas nos 31 artigos (11 são teóricos), foram: LEED 
ND, BREEAM Communities, CASBEE for Urban Development, DGNB UD e Pearl 
Community Rating System. 

 Com base na análise das variáveis básicas, verificou-se a falta de reconhecimento 
científico, e a análise temporal demonstra que as ferramentas sobre o desenvolvimento 
urbano sustentável foram elaboradas em intervalos próximos entre 2007 e 2014, ratificando 
que o tema é relativamente recente em nível global. Além disso, os instrumentos de avaliação 
têm recebido grande atenção da comunidade científica devido à quantidade de métodos de 
avaliação publicados em um curto período (AMEEN et al., 2015). 

Os métodos de avaliação de sustentabilidade para desenvolvimento urbano nos últimos 
anos tornaram-se um campo de pesquisa ativa (AMEEN et al., 2015; LUEDERITZ; LANG; 
VON WEHRDEN, 2013), especialmente com a introdução das ferramentas CASBEE for 
Urban Development, BREEAM Communities e LEED ND.  

 
4.2. Bibliometria: Variáveis Avançadas 

As variáveis avançadas foram analisadas a partir da ferramenta de avaliação de 
desempenho apresentada no estudo em termos da análise: (i) do nível da sistema/ferramenta 
de avaliação (Nível de Medidas individuais de desempenho, e/ou Nível de Conjunto de 
medidas de desempenho, e/ou Relação entre o Sistema de AD e ou Ambiente) com base na 
proposta de Neely, Gregory e Platts (1995, p.80-116) no artigo Performance measurement 
system design - A literature review and research agenda; e (ii) ciclo de vida do 
sistema/ferramenta (Desenho/design e/ou Implementação e/ou Uso/revisão do sistema) com 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjW846Z9MjQAhUDgpAKHbjwCiQQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.planning.org%2Fjapa%2F&usg=AFQjCNGWC3yjg-2KQxoxgY_T_wPnISRz3A&sig2=x6rxDvQdqBD1_AEfOyenYg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjW846Z9MjQAhUDgpAKHbjwCiQQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.planning.org%2Fjapa%2F&usg=AFQjCNGWC3yjg-2KQxoxgY_T_wPnISRz3A&sig2=x6rxDvQdqBD1_AEfOyenYg
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base na proposta de Bourne et al. (2011, p. 279-290) no artigo Designing, implementing and 
updating performance measurement systems.                                                                                                                                                   

Não existe visão, em nenhum dos artigos, sobre um sistema de avaliação de desempenho.  
a. As ferramentas já tiveram seu desenho construído por entidades, portanto não são 

passíveis de serem adaptadas ou construídas, uma das grandes críticas das 
ferramentas pelos autores. Mesmo ferramentas mais genéricas, como o LEED 
ND, são criticadas por essa limitação.  

b. As ferramentas de AD pesquisadas nos artigos científicos avaliadas possuem as 
seguintes características: 

i. Em relação à implementação, possuem coleta de dados, mensuração e 
diagnóstico, que são necessários no processo de certificação, mas não oferecem 
sistemas de gestão. Em relação à comparação, apesar de vários artigos, em sua 
maioria, buscarem avaliar as ferramentas de avaliação, estas comparações são 
teóricas, não havendo comparação real de duas ferramentas ou mais em um 
mesmo projeto. 

ii. Não existe uso ou revisão do sistema nas ferramentas avaliadas. 
c. Cinco artigos apresentaram novas propostas de ferramentas, ressaltando que: 

i. No artigo A proposed model for sustainable urban planning development for 
environmentally friendly communities, Alqahtany, Rezgui e Li (2013) informam 
que pretendem desenvolver um novo quadro que possa ser o primeiro passo na 
criação de um modelo de desenvolvimento de planejamento urbano sustentável 
eficaz e aplicável em todo o mundo; 

ii. No artigo Design of a Quality-of-Life monitor to promote learning in a multiactor 
network for sustainable urban Development, Oldenhuizing, DE Kraker e 
Valkering (2013) propõem a criação de um software que servirá como 
ferramenta, baseados em princípios genéricos e, portanto, não definidos na 
pesquisa; 

iii. No artigo The Sustainable Neighborhoods for Happiness Index (SNHI): A metric 
for assessing a community’s sustainability and potential influence on 
happiness Cloutier, Jambeck e Scott (2014) propõem uma abordagem 
abrangente para indexar a relação entre o desenvolvimento urbano sustentável de 
uma vizinhança e a felicidade;  

iv. Segundo o artigo A critical review of environmental assessment tools for 
sustainable urban design, Ameen, Mourshed e Li (2015) criaram duas listas de 
indicadores que sugerem o uso pelos profissionais, ou mesmo entidades públicas, 
como uma ferramenta;  

v. No artigo Measuring the sustainability of shared-use paths: Development of the 
GreenPaths rating system, Beiler e Waksmunski (2015) buscam criar um 
desenho de AD com foco em GreenPaths (pedestre e ciclismo). 
 

4.3. Oportunidades de Pesquisa 
Os planejadores precisam desenvolver abordagens locais apropriadas para incentivar e 

promover projetos de desenvolvimento urbano sustentáveis, bem como entender seus pontos 
fortes e limitações com base em uma correta leitura da cidade. 

As ferramentas para o desenvolvimento urbano sustentável não analisam o maior 
problema de uma cidade, ou fragmento dela, que é a gestão, uma vez que a cidade é uma 
construção dinâmica, e nem possuem visão de futuro. 

Portanto, seguem as oportunidades de pesquisa identificadas: 
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a) Teóricas /Pesquisadores/Acadêmicos 
i. Quais informações são necessárias para uma leitura da cidade? 

ii. Identificar quais ferramentas de avaliação apresentam interesse para investidores, 
incorporadores, governos e comunidade. 

iii. Quais são os problemas, desafios e benefícios das ferramentas já aplicadas? O que é local 
e quais podem ser aplicadas em outras regiões ou países? 

iv.  Como deve ser feita a comunicação para os atores, uma vez que se tenha conseguido a 
certificação através das ferramentas de AD? 

v. Quais são os principais indicadores para que um projeto urbano seja considerado 
sustentável? 
 

b) Praticantes/Usuários do tema 
i. Quais são os problemas, desafios e benefícios das ferramentas já aplicadas e os 

contextos? 
ii. Quais são os principais indicadores escolhidos? Como são avaliados e 

monitorados? 
iii. Quais foram as mudanças ocorridas na Fase de Projeto e na Fase de Implantação? 
iv. Quais estratégias de comunicação são realizadas (comunidade impactada, 

compradores, investidores e etc.)? 
 

5. Conclusão 
Esta pesquisa teve por objeto abordar um fragmento da literatura referente à avaliação de 

desempenho para o desenvolvimento urbano sustentável, visando à geração de conhecimento 
para mapear a literatura do tema e identificar oportunidades e possibilidades de uma agenda 
de pesquisa futura dentro desta área de conhecimento. Portanto, esta pesquisa selecionou o 
instrumento ProKnow-C para a seleção da literatura e, consequentemente, sua análise 
textual. 

O referenciado objetivo foi alcançado por meio da operacionalização do instrumento 
ProKnow-C, que selecionou um portfólio bibliográfico de 31 artigos, onde foram realizadas 
as análises básicas e avançadas, que permitiram a geração de conhecimento para que as 
autoras tivessem condições de apontar oportunidades de pesquisa para evolução da área. 

A análise bibliométrica informou que:  
a. O artigo científico de maior relevância no PB e nas referências do PB é A critical review 

of seven selected neighborhood sustainability assessment tools, dos autores Ayyoob 
Sharifi e Akito Murayama, publicado em 2013. O objetivo foi o de avaliar a performance 
das ferramentas de avaliação de desenvolvimento no desenvolvimento urbano sustentável 
através da comparação de sete ferramentas. Isto denota a preocupação acadêmica focada 
em entender o interesse do mercado, uma vez que o tempo de concepção, elaboração de 
projeto e construção são de médio e longo prazos; 

b. Dos 65 autores presentes no PB, distribuídos em 15 países, nenhum possui trajetória de 
pesquisa no tema investigado;  

c. Os métodos de avaliação de sustentabilidade para desenvolvimento urbano, nos últimos 
anos, tornaram-se um campo de pesquisa ativa, especialmente com a introdução das 
ferramentas CASBEE-UD, BREEAM Communities e LEED ND, ao expandirem o 
escopo de AD de empreendimentos para uma escala de desenvolvimento urbano 
(AMEEN et al., 2015); 

d. Confirmou-se o alinhamento das palavras-chave; 
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e. A ferramenta mais utilizada do PB é a LEED ND, justificada pelos autores devido ao 
grande número de projetos já certificados; 

f. Não existe reflexão sobre o conceito de sistema de avaliação. Muitos autores confundem 
o conceito de sistema com o conceito de ferramenta; 

g. O foco está na avaliação da ferramenta e não na problemática urbana do crescimento 
desordenado, através de uma definição que busque o consenso e os indicares essenciais 
para avaliar o desempenho de um projeto urbano sustentável; 

h. Consenso dos autores de que o foco, hoje, está nas questões ambientais, dando pesos 
diferentes para outras dimensões da sustentabilidade; 

i. Consenso entre os autores de que não existe ferramenta que possibilita uma adaptação a 
todos os países, sendo necessária a reflexão sobre o local onde está sendo inserido o 
projeto. 

Para que exista um avanço no Brasil sobre o tema do urbanismo sustentável deve haver o 
fortalecimento da cultura cadastral, objetivando uma transformação para uma visão de 
Sistema de Gestão buscando minimizar a problemática urbana do crescimento desordenado.  
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Resumo 
A sustentabilidade urbana vem se tornando o tema mais discutido atualmente. A preocupação com 
a quantidade dos espaços destinados as áreas verdes no meio urbano vem se intensificando, não 
somente em relação a sua função estética das cidades mas, principalmente, o seu impacto na vida 
de seus moradores. A abordagem do tema, juntamente com suas terminologias, vem se difundindo 
em vários questionamentos sobre os conceitos relacionados às áreas verdes urbanas. Este artigo 
aborda alguns dos diferentes enfoques trazidos por diversos autores acerca do assunto, como 
também realçar a importância destes espaços na vida da população urbana. Tantos são os 
benefícios que as áreas verdes podem trazer para a vida cotidiana dos cidadãos, uma vez que é a 
principal responsável pelo conforto térmico e pela purificação, tornando-se essencial para a 
melhoria de saúde física e mental da população citadina. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Áreas Verdes; Qualidade de Vida; Ambiente Urbano. 

 
 
Abstract 

Urban sustainability has become the most discussed issue today. The concern with the amount of 
spaces destined for green areas in the urban environment has been intensifying, not only in relation 
to their aesthetic function of cities but, mainly, their impact on the life of their residents. The 
approach of the theme, along with its terminologies, has been spreading in several questions about 
the concepts related to urban green areas. This article approaches some of the different 
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approaches brought by various authors on the subject, as well as highlighting the importance of 
these spaces in the life of the urban population. There are so many benefits that green areas can 
bring to the daily life of citizens, since it is the main responsible for thermal comfort and 
purification, making it essential for the improvement of the physical and mental health of the city 
population. 
 

 

Keywords: Sustainability; Greenareas; Qualityoflife; Urbanenvironment. 
 

 

1. Introdução 
 

Em pleno século XXI, está evidente a importância do planejamento ambiental 
sustentável do meio físico urbano, no entanto, a preocupação de quem planeja ainda está 
centrada nas características socioeconômicas, renegando os elementos naturais. No caso, as 
áreas verdes públicas constituem-se elementos imprescindíveis para o bem estar da 
população, pois influencia diretamente na saúde física e mental da população. Os espaços 
integrantes do sistema de áreas verdes em uma cidade exercem, em função do seu volume, 
distribuição, densidade e tamanho, inúmeros benefícios ao seu entorno. Com ênfase ao 
meio urbano, estas áreas proporcionam a melhoria da qualidade de vida pelo fato de 
garantirem áreas destinadas ao lazer, paisagismo, preservação e sustentabilidade ambiental. 

A constante urbanização dos centros urbanos e os problemas cruciais do 
desenvolvimento nada harmonioso entre a cidade e a natureza levam à substituição de 
valores naturais por ruídos, concreto, máquinas, edificações e poluição, o que ocasiona 
entre a obra do homem e a natureza crises ambientais cujos reflexos negativos contribuem 
para degeneração do meio ambiente urbano, proporcionando condições nada ideais para a 
sobrevivência humana. 

De acordo com Fernandes e Caldeira (2016), uma das formas de promover e garantir a 
qualidade do ambiente urbano é manter e conservar as áreas verdes existentes, através da 
criação de parques e proteção aos cursos d’água em seu leito natural, proporcionando 
espaços de lazer e convívio e contribuindo para a diminuição do quadro de inundações. 

Para desempenhar plenamente seu papel, a arborização urbana precisa ser aprimorada a 
partir de um melhor planejamento, haja visto, que nas últimas décadas a discussão sobre a 
sustentabilidade ambiental no espaço urbano e os problemas ambientais vem se tornando 
uma temática obrigatória no cotidiano citadino. Diante disso, a Constituição Federal inicia-
se com uma declaração fundamental observando que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida (BRASIL, 1988). Para assegurar estes direitos Periotto et al. (2016), ressaltam que os 
órgãos competentes devem firmar uma série de medidas, onde o ponto inicial está na 
incorporação da arborização urbana na legislação municipal, com sua inserção no plano 
diretor, como também a criação de leis para este fim. 

A legislação evidencia de forma sintética o caráter coletivo dos bens e serviços 
ambientais e coloca-os como um direito das pessoas, a ser defendido pelo poder público e 
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pela coletividade. Segundo Souza et al. (2015), nos ecossistemas urbanos, onde as 
condições naturais se encontram quase completamente alteradas e, na maioria das vezes, 
degradadas, as áreas verdes de diversas categorias representam um recurso precioso para a 
melhoria da qualidade ambiental. Desse modo, segundo o apresentado pelo autor, as áreas 
verdes não significam simplesmente espaços não construídos, e sim, espaços urbanos não 
construídos e devidamente protegidos, onde domina o elemento vegetal, notoriamente as 
árvores, de forma a fornecer benefícios ambientais, socioculturais e até econômicos a uma 
cidade visando de forma primordial a sustentabilidade ambiental no espaço urbano. 

 

2. Metodologia 
 

O presente artigo tem como objetivo propor uma aproximação conceitual das áreas 
verdes, com foco a ressaltar, conceituar e refletir a importância das mesmas no espaço 
urbano. Para isso, como procedimento metodológico adotou-se uma revisão bibliográfica 
sobre a temática. 

 

3. Desenvolvimento 
 
Em sua grande maioria, as cidades brasileiras estão passando por um período de 

acentuada urbanização, fato este que reflete negativamente na qualidade de vida de seus 
moradores, onde a falta de planejamento, que considere os elementos naturais, é um 
agravante para esta situação, pois além do empobrecimento da paisagem e sustentabilidade 
urbana, são inúmeros e de diferentes amplitudes os problemas que podem ocorrer, em 
virtude da interdependência dos múltiplos subsistemas que coexistem numa cidade. 

Conforme Lamas (1993), do canteiro à árvore, ao jardim de bairro ou grande parque 
urbano, as estruturas verdes constituem também elementos identificáveis na estrutura 
urbana; caracterizam a imagem da cidade; têm a individualidade própria; desempenham 
funções precisas; são elementos de composição e do desenho urbano; servem para 
organizar, definir e conter espaços. Para um bom entendimento faz-se necessário alguns 
esclarecimentos a respeito de espaços livres, áreas verdes, arborização urbana, sistemas de 
lazer, praças e parques urbanos. 

Os termos urbanização urbana, áreas verdes, verde urbano, espaços/áreas livres, têm 
sido constantemente utilizados com o mesmo significado para denominar a vegetação 
intraurbana. Contudo, pode-se considerar que a maior parte não são sinônimos, e sequer 
relacionam-se aos mesmos elementos (BARGOS; MATIAS, 2011). 

De acordo com Lima et al. (1994), é necessário que exista um esforço no sentido de que 
todos se refiram aos termos discutidos quando se fala em vegetação urbana de forma 
convergente, uma vez que estes são termos técnicos, diferenciando-se de termos culturais. 
Segundo eles, o espaço livre parece ser o conceito mais abrangente, integrando os demais e 
contrapondo-se ao espaço construído. Os autores apresentam que entre os espaços livres, 
tem-se: 
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a) Área Verde: onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, 
jardins públicos, parques urbanos, como também os canteiros centrais e trevos de vias 
públicas, que tem apenas funções estética e ecológica. Contudo, as árvores que 
acompanham o leito das vias públicas, não entram nessa classificação. Segundo sua 
tipologia, as áreas verdes, assim como o espaço livre, devem ser hierarquizadas, de acordo 
com os autores: 

Parque Urbano: é uma área verde, com função ecológica, estética e de lazer. 

Praça: tem a função principal de lazer, porém não é considerada área verde quando não 
tem vegetação e for impermeabilizada; se possuir vegetação é classificada como jardim. 

b) Arborização Urbana: compreende os elementos vegetais de porte arbóreo, tais como 
árvores e outras. As árvores plantadas em calçadas, fazem parte da Arborização Urbana, 
porém, não integram o Sistema de Áreas Verdes. 

Em outra abordagem, Guzzo et al. (2006) destaca que as áreas não edificadas de uma 
cidade, independentes de sua destinação de uso, de propriedade pública ou particular, são 
denominadas espaços livres urbanos, englobando as demais definições. Para eles, áreas 
verdes são um tipo especial de espaço livre urbano, destinado a implantação ou 
conservação da vegetação, onde os elementos fundamentais de composição são a 
vegetação e o solo livre de impermeabilização. 

A definição de praça pública, conforme o autor, trata-se de espaços livres urbanos 
públicos destinados ao lazer ativo, contemplativo e ao convívio social, podendo ou não ser 
dotada de vegetação. Já os parques urbanos são definidos como espaços livres urbanos 
público com dimensão quase sempre superior a de praças e jardins públicos, destinado ao 
lazer ativo e contemplativo, a conservação dos recursos naturais e a promoção da melhoria 
das condições ambientais da cidade. Cavalheiro et al. (1999) define espaços livres de 
construção como sendo: 

 
Espaço urbano ao ar livre, destinado a todo tipo de utilização que se relacione com 
caminhadas, descanso, passeios, práticas de esportes e, em geral, a recreação e entretenimento 
em horas de ócio; os locais de passeios a pé devem oferecer segurança e comodidade com 
separação total da calçada em relação aos veículos; os caminhos devem ser agradáveis, 
variados e pitorescos; os locais onde as pessoas se locomovem por meios motorizados não 
devem ser considerados como espaços livres. Os espaços livres podem ser privados, 
potencialmente coletivos ou públicos e podem desempenhar funções estética, de lazer e 
ecológico-ambiental, entre outras (CAVALHEIRO et al., 1999, p.7). 

 

Já as áreas verdes, segundo o apresentado pelo autor, são um tipo especial de espaços 
livres onde o elemento fundamental de composição é a vegetação. Devem satisfazer três 
objetivos principais: ecológico ambiental, estético e de lazer. Vegetação e solo permeável 
(sem laje) devem ocupar, pelo menos, 70% da área; devem servir à população, propiciando 
um uso e condições para recreação. Canteiros, pequenos jardins de ornamentação, 
rotatórias e arborização não podem ser considerados áreas verdes, mas sim "verde de 
acompanhamento viário", que com as calçadas pertencem à categoria de espaços 
construídos ou espaços de integração urbana.  
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A sociedade, em constante mutação, tem conferido feições diversas às áreas verdes 
urbanas de uso público ao longo do tempo. Dentre as inúmeras vantagens das áreas verdes, 
considera três as principais: ecológica, estética e social, onde as contribuições ecológicas 
ocorrem na medida em que os elementos naturais que compõem esses espaços minimizam 
tais impactos decorrentes da industrialização, a função estética está pautada, 
principalmente, no papel de integração entre os espaços construídos e os destinados à 
circulação. Já a função social está diretamente relacionada à oferta de espaços para o lazer 
da população (GUZZO, 1999). 

Nesse contexto, além daqueles espaços criados à luz da arquitetura, recentemente a 
percepção ambiental ganha status e passa a ser materializada na produção de praças e 
parques públicos nos centros urbanos. Com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, 
pela recreação, preservação ambiental, áreas de preservação dos recursos hídricos, e à 
própria sociabilidade, essas áreas tornam-se atenuantes da paisagem urbana. Por outro 
lado, nessa relação desigual e/ou combinada da contraposição entre questões 
socioambientais e econômicas, em que, de modo geral esta última se sobressai, geralmente 
fica aquilo que é público em segundo plano ou ainda considerado como problema.  

O parcelamento do solo é um dos fatores determinantes para o crescimento das cidades, 
permitindo assim a entrada de terras urbanas no mercado imobiliário, onde os novos 
loteamentos são obrigados por Lei Federal a ofertar infraestrutura, equipamentos urbanos, 
dentre os quais se destacam os espaços livres destinados à implantação de áreas verdes 
públicas. A vegetação também oferece grandes benefícios ambientais como o combate à 
poluição do ar através da fotossíntese, regula a umidade e temperatura do ar, mantém a 
permeabilidade, fertilidade e umidade do solo e protege-o contra a erosão, e reduz os níveis 
de ruído servindo como amortecedor do barulho das cidades. Nesse sentido Troppmair e 
Galina (2003) acrescentam, enfatizando as vantagens das áreas verdes: 

a) Criação de microclima mais ameno que exerce função de centro de alta pressão e se 
reflete de forma marcante sobre a dinâmica da ilha de calor e do domo de poluição;  

b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas, dependendo do aparelho foliar, 
rugosidade da casca, porte e idade das espécies arbóreas;  

c) Redução da poluição sonora, especialmente por espécies aciculiformes (pinheiros) 
que podem acusar redução de 6 a 8 decibéis;  

d) Purificação do ar pela redução de microorganismos. Foram medidos 50 
microorganismos por metro cúbico de ar de mata e até 4.000.000 por metro cúbico em 
shopping centers;  

e) Redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas por prédios;  

f) Vegetação como moldura e composição da paisagem junto a monumentos e 
edificações históricas 

Áreas verdes melhoram as condições microclimáticas, reduzindo os extremos de 
temperatura, e protegem o solo da impermeabilização, facilitando a infiltração das águas de 
chuva. Áreas arborizadas controlam a poluição atmosférica, tanto pela retenção de 
partículas sólidas quanto pela absorção de poluentes gasosos, com o gás carbônico. Não só 
a saúde física dos frequentadores das áreas verdes pode ser melhorada com a prática de 
atividades físicas ao ar livre, como a saúde mental (MEUNIER, 2005). 
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As áreas verdes estão diretamente associadas as condições térmicas do meio urbano, 
proporcionando aumento da umidade do ar e evapotranspiração, e diminuição da 
temperatura. Barbosa (2002) apresenta, em um pesquisa realizada na cidade de Maceió, 
que a diferença de temperatura entre um ambiente arborizado e outro adjacente desprovido 
de arborização foi de aproximadamente 2,5°C. Em relação à umidade relativa, observa-se 
uma diminuição no meio urbano, que chega a ser 2% menor no inverno e 8% menor no 
verão (PAIVA, 2002). Na década de 1970, Monteiro evidenciava que: 

 
Na estrutura urbana, as áreas verdes – vistas, em geral, do ponto de vista estético e, agora, 
como ‘focos de purificação do ar’ – desempenham grande papel pela riqueza das contribuições 
dos seus atributos na qualidade ambiental urbana. Além daquelas que geralmente se lhes 
imputam, elas constituem verdadeiras válvulas reguladoras do escoamento, pela possibilidade 
de infiltração em meio à massa de edificações e ruas pavimentadas. Deveriam, pois ser 
elementos obrigatórios na cidade intertropical, em vez de serem vistas com certa ojeriza por 
um verdadeiro complexo de inferioridade que conduz ao abate sistemático de árvores e 
eliminação de resíduos e nichos de vegetação, inclusive nas cabeceiras dos mananciais. Além 
do quê, são complementos necessários ao lazer, especialmente para as classes que não dispõem 
de recursos para buscar amenidades fora da circunscrição urbana (1976, p. 139). 

 

Feiber (2004) destaca que as áreas verdes urbanas possuem sua importância voltada 
para o metabolismo da cidade, ou seja, atuam no conjunto dos fenômenos químicos e 
físicos mediante os quais se faz a assimilação das substâncias necessárias à vida. 
Presentemente as intervenções antrópicas no meio natural estão sendo vistas como uma 
maneira de se preservar e manter, reconstruindo e transformando, com o objetivo de 
reencontrar o equilíbrio entre o meio urbano e a natureza. A autora ainda revela que as 
atividades urbanas geram altos índices de estresse e irritabilidade pela sua dinâmica e 
intensidade, e que o contato com a natureza proporciona uma sensação de paz e 
tranquilidade. 

 

3. Considerações finais 
 

No âmbito geral, a falta de planejamento é uma constante no desenvolvimento dos 
espaços urbanos, principalmente tratando-se das áreas verdes geralmente delegadas ao 
segundo plano, quando não ao abandono. Entretanto, é possível verificar que as áreas 
verdes assumem um papel muito importante no espaço urbano tanto na qualidade 
ambiental sustentável como também na qualidade de vida da população que necessita desse 
espaço público, seja para passear, praticar esportes etc.  

A quantidade e o estado de conservação das áreas verdes de uma cidade poderiam muito 
bem integrar algum índice de desenvolvimento humano e social, onde a falta delas 
demonstra o descaso do poder público para com a saúde física e mental dos cidadãos, a 
falta de visão do futuro, a estreiteza do planejamento, haja visto, que o abandono das áreas 
verdes, transformando-as em locais de deposição de lixo e concentração de violência, 
também denota a fraqueza das instituições e a falta de educação, o despreparo e até o 
desamparo de uma sociedade.  
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É nesse sentido que embora todas as cidades apresentem áreas verdes (públicas) onde a 
população possa desfrutar de momentos de lazer e contato com a natureza, poucas têm 
esses espaços de forma organizada, de modo que não passam de espaços dispersos pela 
malha urbana. Outro fator que contribui para aumentar a penúria renitente das áreas verdes 
urbanas são as descontinuidades políticas. Sabe-se que um plano de áreas verdes, 
implantação de uma praça, arborização de um bairro, são ações que precisam ser pensadas 
e executadas a longo prazo. Todo esse processo é prejudicado com a alternância de grupos 
políticos na administração, pelo fato de que as políticas, os planos e metas traçados não 
vão além do período de gestão, isso ainda quando chegam a ser efetivados. 

A importância da presença de áreas verdes nas cidades, destacada por Minaki et al. 
(2006), se deve, especialmente, por se tratar de um componente físico importante na 
paisagem urbana, destacando-se pela aparência e rugosidade no meio das edificações, e 
também pelo fato de possuírem funções específicas, que contribuem para a qualidade 
ambiental urbana, ressaltando-se também pelo seu valor cultural e paisagístico. Os 
respectivos autores indicam que devido ao fato de formarem representações de um 
ambiente natural dentro do espaço construído pelo homem, as áreas verdes são um 
componente importante no ecossistema urbano. As mesmas contribuem para o aspecto da 
verdadeira identidade do espaço urbano, quando efetivadas de fato, no qual ambientes 
construídos e livres deveriam formar um mosaico harmonioso. 

O uso de áreas verdes, como visto por Feiber (2005), é apontado como elemento 
necessário para que se obtenha um novo equilíbrio entre o ambiente natural e o antrópico, 
uma vez que este elemento deve ser encarado com um corpo integrante e participador da 
estrutura e dinâmica urbana. 
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Resumo 
Este trabalho propõe a exploração, análise e representação dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, submetidos ao repositório da 
universidade. Tem como objetivo minerar estes TCCs, entre 2012 a 2015, através de técnicas de 
extração de conhecimento, usando ferramentas de representação do conhecimento, tornando os 
dados legíveis e passíveis de inferências, através da extração de diferentes termos nos TCCs, como: 
professor (a) ou orientador (a), palavras-chave, resumo, ano. Com a submissão às técnicas de 
extração e representação de dados foi possível analisar e classificar os trabalhos em 05 dimensões 
de sustentabilidade cultural, espacial/geográfica, ecológica, econômica, social e temporal. A busca 
identificou 83 TCCs, 28 apresentaram palavras-chave com referência à sustentabilidade. Como 
resultado, pode-se observar os diferentes pontos relevantes dos TCCs, bem como o caráter 
interdisciplinar intrínseco ao curso. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Extração de conhecimento; Representação de conhecimento 
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Abstract 

The present study proposes the exploration, analysis and representation of the term paper, in 
Portuguese language the TCCs, presented as a requirement to obtain a bachelor's degree in the 
Information and Communication Technologies, Federal University of Santa Catarina, Campus 
Araranguá. TCCs submitted to the University's repository in the period 2012 and 2015. Through 
the extraction of different items available in the TCCs as: teacher, keywords, abstract and year, 
and submission to the techniques of extraction and representation of data, it was possible to 
analyze and classify the works into 5 dimensions of cultural, spatial / geographical, ecological, 
economic, social and temporal sustainability. The search identified 83 TCCs, of which 28 
presented key words with relevance to sustainability. At the end of this research one can observe 
the different relevant points of the production of the TCCs, as well as the interdisciplinary 
character intrinsic to the course. 

 

Keywords: Sustainability; Extraction of knowledge; Knowledge representation. 
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1. Introdução 
 

Uma vez que não seria possível dissociar o ser humano do meio ambiente em que vive, 
o tema sustentabilidade está em voga, seja como forma de alavancar o status de uma 
empresa, ou mesmo, pelo necessário debate que de fato, busca tratar do tema para além de 
premissas rasas e que acabam por perpetuar a cultura de exploração do meio ambiente. 

Segundo Marx (1968, p. 516): “O ser humano vive da natureza significa que a natureza 
é seu corpo, com o qual ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Que a vida 
física e espiritual do ser humano está associada à natureza não tem outro sentido do que 
afirmar que a natureza está associada a si mesma, pois o ser humano é parte da natureza”. 

Entretanto, segundo Andrioli (2015), a interação entre o ser humano e a natureza é 
definida pelas relações de produção vigentes na sociedade. Dessa forma, a fim de 
compreender a complexidade da destruição ambiental é necessário perceber condições 
históricas e sociais. No modo de produção capitalista tudo tende a ser transformado em 
mercadoria, sendo assim, o principal aspecto pretendido é a capacidade de pagamento que 
produtos, serviços e meios de produção podem gerar e proporcionar. 

Dessa forma, em uma tentativa de dar continuidade a este sistema de desenvolvimento 
econômico, surge a expressão sustentabilidade, que se associa ao novo paradigma 
“tecnocientífico” do desenvolvimento, e expressa a ideia daquilo que tem continuidade ao 
longo do tempo. (FAYYAD e PIATETSKY-SHAPIRO, 1996). Seguindo os pressupostos 
da sustentabilidade, as instituições devem estar alinhadas com meio ambiente, pois ele é o 
ponto de partida para a sua composição, é no contexto externo dela que ocorrem as 
mutações ambientais que ditam a interrupção ou continuidade, desde que seja adaptável e 
flexível, da vida das organizações (TACHIZAWA, 2006). 

Para tanto, a seguir, será apresentada uma breve revisão de literatura sobre a temática da 
sustentabilidade. 

 

2. Breve revisão de literature 
 

As noções de qualidade de vida e de sustentabilidade envolvem singularidade. Assim, 
em plano específico, pode-se referir dimensões de sustentabilidade, dentre as quais se 
destacam a cultural, a espacial-geográfica, a ecológica, a econômica, a social e a temporal 
(FAYYAD e PIATETSKY-SHAPIRO, 1996). A tabela 1 apresenta as dimensões 
adaptadas. 

Dimensões Componentes Objetivo 

Sustentabilidade 
Social 

Geração de empregos, que proporcionam melhora da 
condição de vida do indivíduo, qualificação 
profissional. Produção de bens dirigida às necessidades 
básicas sociais. 

Redução das 
desigualdades 
sociais. 

Sustentabilidade 
Econômica 

Investimentos permanentes, públicos e privados. 
Manejo eficiente dos recursos Absorção, pela empresa, 
dos custos ambientais. 

Aumento da 
produção e da 
riqueza social sem 
dependência externa. 
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Sustentabilidade 
Ecológica 

Produzir respeitando o ciclo ecológico e dos 
ecossistemas. Prudência no uso dos recursos naturais 
não renováveis. 
Prioridade a produção de biomassa e a industrialização 
de insumos naturais renováveis. 
Redução da intensidade energética e aumento da 
conservação de energia. 
Tecnologia e processos produtivos de baixo índice de 
resíduos. 
Cuidados ambientais. 

Melhoria da 
qualidade do meio 
ambiente e 
preservação das 
fontes de recursos 
energéticos e naturais 
para as próximas 
gerações. 

Sustentabilidade 
Espacial/ Geográfica 

Desconcentração espacial (de atividade; de população). 
Desconcentração/democratização do poder local e 
regional. Relação cidade/campo equilibrada. 

Evitar excesso de 
aglomeração. 

Sustentabilidade 
Cultural 

Solução adaptadas a cada ecossistema. 
Respeito à formação cultural comunitária. 

Evitar conflitos 
culturais com 
potencial agressivo. 

Sustentabilidade 
Temporal 

A complexidade do sistema pode ser mais bem 
apreendida a partir da representação gráfica de medidas 
vetoriais. O negócio pode ser mantido ao longo do 
tempo, sem restrições ou escassez de consumo e 
matéria-prima. 

Oferecer uma visão 
mais clara e objetiva 
do todo. 

Tabela 1: referente as 6 dimensões da sustentabilidade adaptado de Fialho; Montibeller; Macedo (2007). 
 

De acordo com Boff (2012), “(...) devemos começar a elaborar um modo sustentável de 
vida em todos os âmbitos, seja na natureza, seja na cultura. Não se trata de salvar nossa 
sociedade de bem-estar e de abundância, mas simplesmente de salvar nossa civilização e a 
vida humana junto com as demais formas de vida.” Ou seja, trata-se de uma reflexão mais 
ampla, não apenas em função de uma visão restrita e antropocêntrica dos problemas 
ambientais, mas em função de um benefício maior, a sobrevivência de todas as espécies e a 
sustentabilidade do planeta. 

Assim, sendo a universidade um agente externo às empresas, e cujas ações refletem 
sobre elas direta ou indiretamente, como formadoras de profissionais que terão papel 
fundamental na administração e desenvolvimento estratégico e no desenvolvimento de 
pesquisas, o tema sustentabilidade deve ser assunto de discussão, entendimento e 
execuções neste ambiente acadêmico. 

Partindo deste pressuposto, este trabalho propõe uma análise nos TCCs - Trabalho de 
Conclusão de Curso, publicados no repositório institucional da UFSC - Universidade 
Federal de Santa Catarina pelo curso de bacharelado em Tecnologias da Informação e 
Comunicação, no período de 2012 a 2015, a fim de apontar quais pesquisas tiveram 
relevância sobre temas com ênfase em sustentabilidade. Para tanto, esta pesquisa se 
destinará a busca e mineração de dados nas publicações de TCCs, que tratem do tema 
sustentabilidade ou termos que remetem à área. Entre o período de análise foram 
encontradas 83 publicações, que com base em técnicas de extração de conhecimento, 
usando ferramentas de representação do conhecimento, foram trabalhadas, afim de torná-
las dados legíveis e passíveis de inferências. 

O curso de TIC, da UFSC, campus Araranguá, foi constituído a partir do programa de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais de 2009, do Governo Federal, o 
REUNI, onde então, se origina o campus Araranguá. Uma unidade da Universidade 
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Federal de Santa Catarina (UFSC), situada no extremo sul catarinense, que tem como 
missão “Gerar, socializar e aplicar conhecimentos oferecendo ensino, pesquisa e extensão, 
inovando na formação de cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
regional” (CONSELHO DE CAMPUS, 2010). 

Segundo Breitman(2006), a maior parte das informações está disponível de maneira 
fracamente estruturada. Do ponto de vista de gerência do conhecimento, as maiores 
limitações desses sistemas são: busca da informação, extração de dados, manutenção e 
mineração de dados. E o objetivo da web semântica é permitir sistemas de gerência de 
conhecimento muito mais avançados. 

 

2.1 Método de Representação do Conhecimento 
 

Com o advento da internet, cada vez mais se produz e se armazena exponencial 
quantidade de dados, em diferentes tipos e formatos.  No entanto, a busca por informações 
disponíveis neste “mar de dados” acaba por ficar oculta se não se busca por um método 
que os extraia e os represente, a fim de possibilitar a construção de informações e 
conhecimento derivados destes dados iniciais. É sob este cenário que surge este ambiente 
tão vasto e desestruturado, necessitado de métodos e ferramentas de representação de 
dados. 

De acordo com Fayyad e Piatetsky-Shapiro (1996), o método mais comum para 
transformação dos dados puros em informação, que expressam uma ideia, acontece através 
de processamento manual do conjunto total dessas informações por especialistas que, desta 
forma, são capacitados para produzir relatórios que deverão ser submetidos à análise. No 
entanto, esse processo puramente manual, pode se tornar inviável, uma vez que se conta 
com quantidade demasiada de dados. 

O primeiro passo para se trabalhar dados de forma a extrair informação relevante, é 
conhecer o seu tipo, a fim de definir qual o método ou os métodos que melhor se encaixam 
neste processo. Uma categorização tradicional é classificar os dados quanto ao tipo de 
representação que oferecem, ou seja, aqueles que representam valores numéricos, são ditos 
quantitativos e os que representam valores nominais e ordinais são os qualitativos. Sendo 
assim, é possível definir uma forma de visualizar esses dados (CAMILO e SILVA, 2009). 

A extração dos dados, de modo geral é um processo dispendioso e cansativo, pois 
requer interação humana, mas é uma das principais etapas do processo como um todo, pois 
é neste momento que se definem os itens que serão considerados para se chegar ao objetivo 
estabelecido. Existem diferentes formas de se extrair dados, como bases anotadas, 
vocabulários controlados, recursos semânticos, tais como: thesaurus, dicionários léxicos 
como WordNet, ontologias, métodos estatísticos e aprendizado de máquina. Neste trabalho, 
definiu-se a ontologia como método, por se tratar de uma técnica capaz de estruturar 
informações esparsas. Pois, conforme Matias-Pereira (2014), “as ontologias servem como 
ferramenta para organização, reuso e disseminação de conhecimento já especificado, 
facilitando a construção de novos agentes”. 

Uma vez que a presente pesquisa tem como base uma análise exploratória dos dados, o 
método de visualização da informação foi adotado a fim de explorar, na habilidade nata 
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dos seres humanos, de busca por padrões e tendências ao analisar um conjunto de dados, 
que segundo Few (2009): 

Visualização da Informação é ideal para análise exploratória de dados. Nossos 
olhos são naturalmente atraídos por tendências, padrões e exceções que seria 
difícil ou impossível de achar utilizando abordagens tradicionais, tais como 
tabelas ou textos. Durante a exploração dos dados, até mesmo os melhores 
estatísticos muitas vezes colocam os seus cálculos de lado por um momento e 
deixam os seus olhos conduzirem a busca. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 
 

A busca pelos termos que se referem à sustentabilidade ocorreu de forma manual, 
através da tabulação dos dados extraídos dos TCCs, para composição desta estrutura, os 
dados coletados são os seguintes: ano das publicações, palavras-chave e resumo. 

Esta etapa da pesquisa se configura como uma pesquisa documental, pois segundo 
Matias-Pereira (2014), a fase documental caracteriza-se por ser elaborada a partir de 
materiais que não receberam tratamento analítico. Através da extração e combinação 
dessas, poderão ser estimados quais e quantos são os trabalhos que possuem termos 
voltados à sustentabilidade, qual dimensão da sustentabilidade a pesquisa está direcionada, 
quais foram os anos em que ocorreram e a tendência de aumento de pesquisa sobre o tema 
e ainda, dentre o período estipulado para este trabalho, qual foi o ano mais relevante desta 
temática. 

Esta segunda etapa do trabalho está classificada como uma pesquisa quantitativa, ou 
seja, desenvolve-se sobre o enfoque de que tudo pode ser mensurado numericamente, pode 
ser traduzido em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las 
(MATIAS-PEREIRA, 2014). 

Após a compilação dos dados da segunda etapa, como resultado, obtém-se uma nuvem 
de termos a partir dos resumos de TCCs, cujas palavras-chave tenham relevância com o 
tema sugerido. O objetivo da nuvem é mensurar qual a relevância dos termos e palavras 
buscadas dentro de textos e documentos.  

Como método de representação do conhecimento, por se tratar de um conjunto 
relativamente grande de dados, a modelagem em grafos foi a técnica escolhida, por ser um 
modelo que permite ampla visualização dos dados, que estão sendo manipulados. 

Outro método aplicado nesta pesquisa foi de recuperação de informação através da 
visualização da frequência das palavras, esta técnica foi utilizada através da nuvem de 
palavras, elaborada pelos autores deste artigo. 

Enfim, o processo seguinte, prima por estabelecer as correlações entre os dados 
coletados. Este processo tem como objetivo estabelecer a relação entre dois ou mais 
elementos, a esta relação dá-se o nome de grau de relacionamento. Através dos grafos, 
tabelas e nuvens de palavras é possível estabelecer diversas correlações entre diferentes 
elementos extraídos dos TCC, que serão detalhados no decorrer da leitura. 

Recorreu-se também, à nuvem de termos, que permite extrair do texto sua essência, 
através da identificação das palavras mais utilizadas, considerando o conteúdo observado, 
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além de ser uma forma criativa e didática para apresentação de informações. Para 
composição da nuvem de termos extraídos dos resumos referentes aos TCCs, que 
apresentam palavras-chave que remetem à sustentabilidade, foi utilizada a ferramenta 
online “Tagul”, por ser de fácil utilização, permite personalizar a configuração sobre a 
extração das palavras. 

 

4. Resultados 
 

Assiste-se à era da informação e do conhecimento, em que os dados estão a um click de 
quem os deseja; porém, qual é a qualidade desses dados, onde eles estão disponíveis? 
Ferramentas como “Google”, “Bing” são facilitadores na busca, ou ainda, bases de dados 
voltadas exclusivamente para disponibilização de conteúdo científico, como a “Scielo”. A 
busca nessas bases, traz uma gama de documentos que nem sempre estão alinhados à linha 
de pesquisa desejada, mesmo em casos que os construtos foram bem definidos, 
necessitando de uma “peneira” para filtrar o conteúdo desejado, por meio da leitura 
individual de cada documento retornado, o que pode demandar muito tempo. Assim, 
ferramentas mais sofisticadas com uso de semântica, podem auxiliar em busca mais 
refinada de documentos.  

Neste artigo foram aplicadas algumas ferramentas de apoio ao reconhecimento e busca 
de informações desejadas. Porém, no decorrer desta pesquisa, alguns problemas de busca 
tiverem que ser resolvidos manualmente, ou seja, através de leitura, pois a base de dados 
consultada não possuía nenhuma ferramenta de busca que otimizasse os resultados. No 
total, foram avaliados os 83 TCCs publicados no repositório institucional da UFSC, os 
quais se referiam ao curso de TIC, entre os anos de 2012 e 2015, com a finalidade de 
identificar qual a relevância do tema sustentabilidade entre essas publicações. Dentre os 
TCCs apresentados, 28 possuíam palavras-chave com referência à alguma das dimensões 
de sustentabilidade utilizadas para esta pesquisa, como se observa na figura 1. 

 

 
Figura 1: Representação em Número Bruto das Dimensões de Sustentabilidade. Fonte: Dados da 

pesquisa. 
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A figura 1 representa quantas vezes (em números brutos), os TCCs usaram palavras-
chave que remetiam a uma das dimensões. As dimensões de sustentabilidade 
espacial/geográfica e temporal não tiveram palavras-chave que remetessem aos seus 
objetivos. 

A figura 2 representa a divisão das 28 publicações, de forma percentual, afim de 
fornecer outra forma de visualização, que evidencia e destaca a dimensão da 
sustentabilidade econômica, como sendo a mais referenciada, bem como os seus objetivos. 

 
Figura 2: Representação Porcentual da Classificação por Dimensões de Sustentabilidade. Fonte: Dados 

da pesquisa. 

 

Analisando a figura 3, que representa o número de referência anual de cada dimensão, é 
possível afirmar que o tema sustentabilidade está em voga. Ou seja, o número de pesquisas 
sobre o tema ou com referência ao mesmo vem aumentando. Esta afirmação parte da linha 
de tendência apresentada no gráfico 3, que representa a evolução das publicações entre os 
anos de 2013 e 2015. 

 

 
Figura 3: Representação por ano de publicação. Fonte: Dados da pesquisa. 
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A figura 4 representa uma nuvem de termos extraída a partir dos resumos dos TCCs, 
dos quais apresentam palavras-chave com referência ao tema sustentabilidade. A nuvem 
possibilita identificar os termos ou palavras mais utilizadas no desenvolvimento dos textos, 
sendo assim, é possível identificar tendências e ideias. 

 
Figura 4 - Nuvem de Termos Resultante dos Resumos dos TCCs. Fonte: Dados da pesquisa. 

Observando a nuvem de termos, pode-se identificar palavras em destaque como: 
inovação, empresa e tecnologia, palavras que sugerem aderência com a dimensão 
econômica, bem como palavras como: idoso, mulher, sociedade e saúde, essas com 
aderência às dimensões cultural e social. O que reafirma a tendência revelada durante toda 
a pesquisa de que as dimensões melhor exploradas pelos acadêmicos e seus professores 
orientadores são a econômica, majoritariamente, e posteriormente, as dimensões social, 
cultural e ambiental. 

 

5. Considerações finais 
 

Com base na coleta de dados e extração de conhecimento é possível afirmar que o tema 
sustentabilidade é bastante recorrente entre os TCCs do curso de TIC. Porém, pouco 
explorado como objeto de pesquisa, mas como coadjuvante, através de uma de suas 
dimensões. 

É possível perceber que o termo sustentabilidade vem se tornando cada vez mais 
recorrente entre os trabalhos produzidos no Curso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, com evolução notável a partir de 2013, ano em que se passou a pesquisar o 
tema. Porém, é difícil afirmar se essa tendência de crescimento da pesquisa sobre o tema 
sustentabilidade irá se perpetuar, devido à pequena faixa de tempo em que os dados foram 
extraídos, uma vez que o curso é recente, com os primeiros egressos em 2012. Sendo 
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assim, uma faixa de tempo maior permitiria uma melhor visualização e avaliação de 
tendências quanto ao direcionamento das pesquisas realizadas. 

Contudo, o presente artigo proporcionou uma forma de analisar a temática 
sustentabilidade e assuntos correlatos abordados nos Trabalhos de Conclusão de Curso, do 
bacharelado em TIC, da UFSC, por meio de métodos e ferramentas de extração e 
representação do conhecimento, demonstrando ser possível a observação, interpretação e 
reconhecimento dos diferentes conceitos e percepções que o curso tem, como potencial de 
desenvolver novos trabalhos no campo da sustentabilidade. Afinal, este curso de graduação 
é interdisciplinar bem como seu mestrado – com mesmo nome – e ainda, considerando o 
recém curso de mestrado em Energia e Sustentabilidade, no mesmo Campus, que também 
aborda pesquisas sobre a temática da sustentabilidade. Ou seja, investigações inter e 
multidisciplinares podem ser conduzidas com a integração da graduação e pós-graduação, 
diante da relevância da temática em um contexto social e econômico com baixos índices de 
desenvolvimento humano e de grande degradação ambiental, a exemplo do passivo 
deixado pela mineração de carvão na região do extremo sul catarinense. 
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Resumo 
O presente artigo propõe o desenvolvimento de um sistema produto-serviço a partir da utilização 
dos resíduos oriundos da construção civil e sua aplicação na construção de mobiliários. Para isso, 
utilizou-se como objeto de estudo o funcionamento atual do sistema de descarte desses resíduos e 
pesquisa de diferentes propostas já apresentadas para o aproveitamento de insumos. A 
fundamentação teórica baseia-se nos conceitos de sustentabilidade, consumo consciente e 
ferramentas do design estratégico. Objetiva-se identificar métodos sustentáveis de desenvolvimento 
de produto e sistemas, que fomentem uma cultura de consumo de bens duráveis, leves e que 
incentivem o empreendedorismo sustentável. 

 

Palavras-chave: Produto-serviço; Resíduos; Design estratégico 

 

 

Abstract 

This article proposes the development of a product-service system based on the use of waste from 
civil construction and its application in the construction of furniture. In order to do so, we used as 
study object the current operation of the waste disposal system and research of different proposals 
already presented for the use of inputs. The theoretical basis is based on the concepts of 
sustainability, conscious consumption and strategic design tools. The objective is to identify 
sustainable methods of product development and systems that foster a culture of consumption of 
durable, light goods and that encourage sustainable entrepreneurship. 

 

Keywords: Product-service; Waste; Strategic design 
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1. Introdução 
 

Na atualidade sabemos que o crescimento da construção civil tem se refletido em 
avanços qualitativos para a economia do país, sendo reconhecida como um dos setores que 
mais geram riqueza e postos de trabalho no Brasil (CÂMARA BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2012). No entanto, ao mesmo tempo em que esse setor 
viabiliza o progresso da economia, ele também ocasiona um grande impacto ambiental 
devido à extração exacerbada dos recursos naturais e da má utilização de resíduos gerados 
(SANTO, 2014). Esse mercado é responsável por uma média de 65 milhões de toneladas 
de resíduos ao ano e apenas 5% são reutilizados (CAPELLO, 2006). Complementando este 
dado, a Abrecon – Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 
e Demolição – destaca que cerca de 50% do material utilizado no setor é desperdiçado. 
(Pesquisa Setorial, 2014/2015). Entretanto o fator agravante é que a maior parte desses 
resíduos acumulados não são segregados corretamente e recebem uma destinação 
imprópria, sendo deixada em terrenos baldios, áreas de preservação e vias públicas 
(HOLDERBAUM, 2009). Tal prática inviabiliza a reciclagem e consequentemente, o seu 
reaproveitamento (CAPELLO, 2006).  

Segundo classificação do Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente – os 
resíduos descartados pelo setor da construção civil dividem-se em quatro categoria: a 
classe A que é composta por alvenaria, concreto, argamassas e solos, estes são passíveis de 
reciclagem para transformação em agregados. Porém são gerados também os resíduos de 
madeira, metal, plástico e papel (classe B) que são apropriados para a reciclagem e 
reutilização. Os de classe C (resíduos perigosos) e D são compostos por produtos sem 
tecnologia para recuperação e devem ser encaminhados para descarte a partir de uma 
normatização específica. Entretanto, a partir dessa constatação, sabe-se que a grande 
maioria da reciclagem realizada, hoje, se restringe ao reaproveitamento de resíduos 
apropriados para a sua transformação em agregados. Esses resíduos, em sua maioria, são 
vendidos pra empresas específicas de processamento de resíduos para então, retornarem á 
construção civil e serem reutilizados.( Entrevista com um especialista da área).  Na cidade 
de Porto Alegre, o acúmulo e separação dos resíduos são realizados dentro dos canteiros de 
obra com a utilização de caçambas estacionárias (HOLDERBAUM, 2009). 

Manzini (2008) defende que a sociedade deve se mover em direção à redução do 
consumo material em busca do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, nota-se a 
oportunidade de transformar os RCC passíveis de reutilização em matéria prima para a 
fabricação de novos produtos, prolongando seu ciclo de vida útil. Entende-se que a partir 
da construção de bens e serviços que comuniquem essa estratégia de busca por soluções 
sustentáveis obtêm-se um grande fator competitivo de mercado, gerando inovação a partir 
do reaproveitamento de resíduos sólidos industriais. 

A reutilização de insumos oriundos de diversos setores industriais, como o 
moveleiro e o têxtil, já é uma realidade presente em diversas empresas que acreditam na 
sustentabilidade como fator de diferenciação e oportunidade de novos negócios. Um dos 
projetos criado pela empresa Green Business, denominado Carpintaria Verde, se sustenta 
na compra dos restos do setor moveleiro, transformando-os em novos utilitários e gerando 
fonte de renda colaborativa (AS 50 EMPRESAS DO BEM, 2011). Fundamentado nessas 
constatações e devido à baixa quantidade de resíduos do setor da construção civil que são 
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efetivamente reaproveitados (CAPELLO, 2006), percebeu-se a oportunidade de 
transformar os RCC a partir da sua ressignificação. O presente trabalho pretende identificar 
os materiais descartados pela construção civil e transformá-los em matéria prima para a 
fabricação de novos produtos, prolongando o ciclo de vida útil desses materiais e 
fomentando uma cultura de produção sustentável. Acredita-se, dessa forma, incentivar o 
consumo consciente apresentando uma alternativa diferente de mobiliários fabricados a 
partir da utilização de resíduos.. 

 Para o cumprimento desse objetivo, portanto, acredita-se no design como um fator 
essencial ao processo. Manzini (2008) enfatiza a importância do designer por conhecer os 
atuais modos de interação do consumidor com seus artefatos e, ao mesmo tempo, identifica 
o que os usuários consideram como qualidade e bem estar. Ainda segundo o autor, são 
essas características que devem ser repensadas e transformadas a fim de alcançar um 
sistema sustentável e de consumo consciente. Dessa forma, nota-se a oportunidade de 
nutrir-se desses dados, juntamente com a aplicação das ferramentas do design estratégico, 
para a criação de um sistema produto-serviço com a utilização dos resíduos da construção 
civil. Pretende-se que tal estudo possa incentivar o consumo sustentável e o surgimento de 
novas empresas que ofereçam produtos e serviços que provoquem consciência à sociedade. 

 

2. Sustentabilidade: Cultura de Consumo, Bem-Estar e Consumo Consciente 
 

Na contramão da cultura de consumo, há um movimento que busca soluções 
sustentáveis. Projetar soluções sustentáveis significa concebê-las e desenvolvê-las de 
forma que os danos ao meio ambiente sejam reduzidos e que as qualidades dos contextos 
de vida sejam regeneradas, sem que haja a estagnação do crescimento econômico, mas sim 
a conciliação com as questões ambientais e sociais (Manzini, 2008; CMMAD, 1991; 
Naime, 2012). No relatório de Brundtland, desenvolvimento sustentável é aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
também atenderem às suas (CMMAD, 1991). Para todo e qualquer sistema de produção, 
uso e consumo serem sustentáveis, é necessário que seus objetivos vão ao encontro das 
demandas da sociedade a partir de produtos e serviços que sejam pensados, desenvolvidos 
e utilizados sem que haja interferência nos ciclos naturais e sem comprometer o capital 
natural. Entretanto, as atuais demandas sociais geradas pela busca constante pelo bem 
estar, inviabilizam o progresso do desenvolvimento sustentável (Manzini, 2008). 

A Revolução Industrial trouxe benefícios e facilidades, permitindo o acesso a produtos 
que ofertavam experiências anteriormente acessadas apenas por uma pequena parcela da 
população, de forma mais simples e democrática, aumentando a liberdade individual da 
sociedade e gerando uma nova ideia de bem-estar, o que pode ser observado até os dias 
atuais. (MANZINI, 2008; FIALHO, 2012) No entanto, a ideia de bem estar baseado em 
adquirir produtos é intrinsecamente insustentável, tanto do ponto ecológico, quanto social. 
(JACOBI, 2005) Segundo Manzini (2008), para a aplicabilidade da vivência sustentável, 
há necessidade de redução significativa de consumo de recursos ambientais e da 
transformação do ambiente físico e social, o que acarretaria em uma considerável mudança 
na significação atribuída pela sociedade em relação à ideia de qualidade de vida e/ou bem 
estar. 
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De acordo com Toni, Larents e Mattia (2012), o consumo consciente está relacionado 
com o estilo de vida que se preocupa com a responsabilidade ambiental, valorizando o 
impacto que um produto pode exercer sobre o meio ambiente. O conceito de consumo 
consciente é multidimensional, configurando-se a partir das dimensões física e material, 
emocional, racional, simbólica, visionária, axiomática e social (TONI; LARENTIS; 
MATTIA, 2012). O consumo consciente sugere uma mudança no comportamento do 
consumidor, não mais apenas preocupado com o ambiente, e sim englobando variáveis 
mais coletivas e responsáveis no consumo (CARDOSO; SOUZA, 2013). Conforme dados 
obtidos por uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu (2010), houve um crescimento, 
entre os anos de 2003 e 2009, de 20% para 37% sobre o percentual de consumidores que 
levam em consideração a postura ética das empresas. Dessa forma, pode ser visto a 
evolução da sociedade rumo a este ideal. O mercado e a sociedade consumidora valorizam 
os bens intangíveis e a economia do conhecimento, saindo da era dos bens materiais e 
entrando na era pós-moderna. (FIALHO, 2012). Segundo Manzini (2008), contrariamente 
aos clichês, a sustentabilidade é o contrário da conservação, pois se não rompermos com as 
tendências dominantes em termos de estilo de vida, produção e consumo, então 
assistiremos a verdadeira conservação, a qual resultara na continuação nos atuais e 
catastróficos estilos de vida, produção e consumo. 

 

3. Design estratégico e sistemas produtos-serviços sustentáveis 
 

A origem do Design Estratégico dá-se com a crise do paradigma do produto, 
caracterizado, até então, como bem concreto. Essa atividade “(...) promove o conceito de 
sistema-produto, um conjunto coerente de elementos materiais e imateriais que modificam 
e influenciam a existência do produto e sua percepção pelo consumidor.” (GALISAI; 
BORBA; GIORGI, 2008). Para Zurlo (2010) apud Freire (2014) o Design Estratégico 
possibilita gerar sentido e concretizar os resultados em sistemas de ofertas a partir da 
construção de produtos-serviço que, por sua vez, são a representação visível da estratégia. 

Silva e Santos (2009) definem o conceito de PSS (Sistema Produto-Serviço) como 
um sistema de inovação que desloca o foco do produto para a utilização de produtos e 
serviços associados. Esse sistema tem como objetivo fornecer as funcionalidades 
concedendo satisfação ao usuário, de modo que o impacto sobre o meio ambiente seja 
reduzido. (BAINES et alI, 2007 apud SILVA; SANTOS, 2009). Tischner e Verkuijl (2006) 
destacam que o maior fator de diferenciação no modelo de inovação realizado a partir do 
PSS é transformação do comportamento sócio-cultural e dos padrões de utilização. Dessa 
forma, pretende-se conceber produtos-serviço que além de colaborarem para a diminuição 
do impacto ambiental causado pelos RCC, ofertem valor a partir do incentivo do consumo 
e produção de sistemas sustentáveis. 

Franzato (2011) define o Design Estratégico como um processo projetual que 
ultrapassa os limites dos departamentos de design para se integrar de forma abrangente e 
profunda nos processos organizacionais. Essa atividade tem como foco o desenvolvimento 
do corpo integrado de produtos, serviços e comunicação que resultem em soluções 
estratégicas específicas na qual uma empresa se apresenta ao mercado e à sociedade, 
formando sua própria estratégia. (MERONI, 2008; MASTER IN DESIGN STRATEGICO, 
2003/2004). Meroni (2008) complementa a partir da afirmação de que esse processo 
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viabiliza a entrega aos órgãos sociais e de mercado um sistema de normas, crenças, valores 
e ferramentas para lidar com o ambiente externo, bem como a manutenção e o 
desenvolvimento de uma identidade própria, o que viabiliza o sucesso organizacional.  

Para Magalhães (1997) a materialização dessa prática ocorre a partir do 
desenvolvimento do produto certo (eficácia do processo de design) e não somente com o 
desenvolvimento correto do produto (eficiência no processo de design). Teixeira (2005) 
complementa acrescentando que o design eficaz permite a antecipação dos problemas 
focando nas oportunidades ambientais, fundamentadas nas necessidades do usuário e na 
situação da concorrência. 

Sabe-se que o designer e a sociedade como um todo têm o poder de transformação, 
combinando as suas exigências e necessidades de acordo com os critérios da 
sustentabilidade. (MANZINI, 2008). Contudo, para o cumprimento desse objetivo “(...) 
define-se o Sistema Produto-Serviço como uma das intervenções de destaque, dentro das 
propostas coerentes com os princípios da sustentabilidade.” (SILVA; SANTOS, 2009). Os 
autores definem o conceito de PSS (Sistema Produto-Serviço) como um sistema de 
inovação que desloca o foco do produto para a utilização de produtos e serviços 
associados. Esse sistema tem como objetivo fornecer as funcionalidades concedendo 
satisfação ao usuário, de modo que o impacto sobre o meio ambiente seja reduzido. 
(BAINES et alI, 2007 apud SILVA; SANTOS, 2009). Tischner e Verkuijl (2006) destacam 
que o maior fator de diferenciação no modelo de inovação realizado a partir do PSS é 
transformação do comportamento sócio-cultural e dos padrões de utilização. 

Todavia, para a concepção de um PSS é fundamental conhecer e seguir os 
princípios de desenvolvimento sustentável para garantir a eficácia dos produtos e serviços 
elaborados. Dentre os princípios que devem ser considerados antes de iniciar um adequado 
processo de design para o desenvolvimento de produtos sustentáveis, segundo Manzini 
(2008) estão: considerar os objetivos; promover a diversidade biológica, sociocultural e 
tecnológica; e reutilizar materiais, reduzindo o consumo de novos, melhorando os já 
existentes. Para a compreensão do sistema do produto, distinguem-se três níveis de 
intervenção possíveis: otimização para diminuir os impactos no meio ambiente; 
modificação do produto para um uso semelhante (evolução); estratégia radical (como 
substituir produtos por serviços). (KAZAZIAN, 2005).Atualmente é p 

 

4. Método de pesquisa 
 
A presente pesquisa foi realizada pela estratégia de estudo de caso qualitativo, 

usando como técnicas de coleta de dados a pesquisa documental, entrevista e observação. 
A partir desses dados, foi realizado um experimento pelo método do design estratégico 
para apresentar uma visão de como é possível abordar a sustentabilidade na construção 
civil.. Para o desenvolvimento projetual da proposta apresentada foi utilizada como base a 
análise contextual. Este primeiro período é classificado por Franzato (2010) como fase de 
alimentação do projeto, e para isso, optou-se pela realização de uma pesquisa de campo em 
um canteiro de obra. As informações obtidas foram concebidas através da observação livre 
do local, registro fotográfico e entrevista desk com o responsável técnico de construção 
civil. Posteriormente foi realizada a pesquisa Blue Sky: ferramenta que estimula a 
criatividade a partir de uma compilação de sugestões, tendências e trajetórias de inovação a 
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fim de orientar a projetação (DESSERTI, 2007).  Para Moraes (2006), tal aplicação sugere 
insights criativos que auxiliam na projeção de novos cenários. A fim de delimitar e 
compreender o ambiente de consolidação do projeto optou-se pela construção de um único 
cenário futuro a partir dos insights e informações anteriormente coletadas. A construção de 
cenários é uma forma de prever o futuro e guiá-lo, prefigurando o ambiente em que o 
projeto será inserido, antecipando a inovação. (MORAES, 2006). Para tal, foi delimitado o 
público-alvo abordado através da aplicação da técnica de Personas. Essa ferramenta 
possibilita a criação livre e imaginária do ambiente em que o público alvo pertence, 
facilitando a percepção das suas características e preferências. Para Nielsen (1993) apud 
Gomes (2008) et al, a aplicação dessa ferramenta colabora para a compreensão do universo 
social e psicológico do usuário, bem como o conhecimento das motivações que permeiam 
suas ações. Finalmente, em decorrência dos resultados obtidos nas etapas projetuais e suas 
respectivas associações foi definido um Concept final para a construção do projeto. Moraes 
(2006) enfatiza que a chegada a esse tópico deve-se ao fato das informações relativas ao 
produto serem mais claras. O Concept é o delineamento do projeto a ser seguido, a partir 
de uma síntese do mesmo, a qual pode ser representada através de uma frase. 

 

5. Análise de um experimento: Refaz - uma proposta pelo design estratégico 
 

Para a realização e validação da proposta apresentada no presente trabalho, foi 
realizado um experimento com o objetivo de analisá-lo e torná-lo em um modelo de 
negócio: Refaz – Mobiliários Sustentáveis. Esse sistema produto-serviço é baseado na 
coleta e seleção de resíduos sólidos da construção civil a fim de transformá-los em 
mobiliários, projetados e construídos com a colaboração de parceiros envolvidos, como 
construtoras e artesãos. Acredita-se que a sistemática desenvolvida em torno do projeto 
haja como fator de diferenciação e incentivador da cultura empreendedora sustentável. 

 Com base na estratégia constatada de acumulação e segregação dos RCC dentro 
dos canteiros de obra, o primeiro estágio do sistema consiste na entrega gratuita de 
caçambas estacionárias em canteiros de obras parceiras. Visa-se que o tempo estimado 
máximo de permanência seja de aproximadamente 30 dias ou até que as mesmas estejam 
preenchidas. Há a cobrança de uma taxa de manutenção para a realização da coleta. Feito o 
recolhimento, o material é direcionado a um galpão para que a seleção das peças sejam 
feitas simultaneamente ao desenvolvimento do projeto de mobiliário.  Contrariamente as 
etapas seguidas em um projeto de design - eficiência no processo de design, como já citado 
por Magalhães (1997) - é necessário que se conheça as peças que poderão ser utilizadas e 
então, que se projete. Tal fato facilita o aproveitamento de maior quantidade de peças e 
evita a criação de novos resíduos - eficácia no processo de design. (MAGALHÃES, 1997). 
A utilização dos resíduos como matéria prima torna inevitável que cada mobiliário 
carregue em sua essência e em suas características estético-formais a singularidade. Por 
conseqüência de diferentes formas e texturas, cada mobília é numerada e registrada, 
tornando-a única. Após a construção dos móveis, as mesmas são embaladas e 
comercializadas via e-commerce. O projeto é comunicado através de uma cartilha que 
acompanha o produto, o qual enfatiza a importância do descarte adequado, indicando os 
principais postos de coleta, quando o mobiliário tornar-se impróprio para uso. Porém, a 
Refaz incentiva que o mobiliário defasado seja devolvido à empresa para que seja 
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desconstruído e recriado novamente, prolongando seu ciclo de vida útil.  Como fator de 
incentivo a prática de devolução, é disponibilizado aos clientes que optarem por esse 
destino, cupons de desconto para futuras compras.  

 

 
Figura 1: Refaz: Sistema produto-serviço. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.1 Pesquisa contextual 
 

A fim de compreender o funcionamento da separação e descarte dos excedentes da 
construção civil, bem como a identificação físico-formal dos insumos, foi realizada uma 
visita a um canteiro de obra de grande porte na cidade de Porto Alegre, em junho de 2016. 
Com a orientação e acompanhamento de um técnico de construção civil responsável pela 
obra foram coletadas diversas informações referentes à prática de descarte. 

A separação dos resíduos dá-se por meio da utilização de caçambas estacionárias 
localizadas dentro do canteiro de obra, as quais são dividas e identificadas por categoria de 
materiais: alumínios, vidros, madeira, caliças e resíduos químicos. Os resíduos 
identificados em maior quantidade foram madeiras (cedrinho, pinos, eucalipto entre 
outros), ferro (vergalhões e chapas fundidas), blocos de concreto, blocos cerâmicos e 
alumínio. Ao longo da entrevista foram registradas imagens dos locais internos da obra 
destinados a separação dos resíduos para a posterior coleta por empresas terceirizadas 
especializadas em descartes de excedentes. Segundo o entrevistado, a orientação a 
segregação dos materiais em caçambas ocorre por determinação da empresa que realiza os 
descartes. Se a separação não foi feita corretamente, a prestadora de serviço pode vir a 
aplicar uma multa à construtora e até mesmo deixar de recolher os resíduos. Na maioria 
das vezes, após a coleta desse material, as empresas de descartes repassam os resíduos pra 
outras empresas especializadas na reciclagem de materiais de uma determinada categoria 
(específicos). 

A partir dessa pesquisa de campo, foi possível obter melhor conhecimento a cerca 
do processo que envolve os excedentes da construção civil – desde a sua geração até o 
descarte. Por meio do efetivo reconhecimento desses materiais, foi possível identificar 
quais são passíveis de transformação para realização do projeto. 
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5.2 Pesquisa Blue Sky 
 

Para a aplicação dessa ferramenta foram coletadas diferentes informações relativas 
à sustentabilidade, reciclagem, coleta seletiva, upcycle, obsolescência programada e 
coletividade. Também foi realizado um breve levantamento de projetos realizados a partir 
da reutilização de resíduos sólidos industriais. Contudo, para a melhor visualização desses 
conceitos e busca por estímulos, essas informações foram convertidas em imagens e 
distribuídas entre si para a construção de um painel visual. A partir da observação das 
imagens lado a lado e imaginando-as como participantes de um único universo, chegou-se 
aos seguintes insights: consumo de matéria prima; geração de resíduos; coletividade; 
transformação; significado e redução do impacto ambiental. A partir desses conceitos foi 
possível a projeção de um futuro cenário onde o projeto proposto se aplicaria. 

 
Figura 2: Pesquisa Blue Sky. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.3 Cenários 
 

A definição do cenário futuro baseou-se na busca constante de qualidade de vida a 
partir do consumo consciente onde a economia é baseada na produção local e a cultura 
upcycle é efetiva. Todos excedentes e resíduos sólidos são transformados em matéria 
prima para a construção de novos produtos e serviços. Esse cenário idealiza-se pelo sentido 
de bem-estar baseado no acesso a bens de consumo que ofereçam valor relacional entre 
produto/serviço e o consumidor a partir do reconhecimento da origem do produto e os 
impactos que ele cause ao meio ambiente. Esses fundamentos são passados de geração em 
geração ocasionando o verdadeiro bem estar, a partir do encontro do equilíbrio entre as 
demandas sociais e o meio ambiente. 

  

5.4 Público Alvo 
 

A definição do público alvo fora estabelecido a partir da realização da técnica de 
Personas que consiste na criação de personagens e suas representações a respeito do seu 
estilo de vida, preferências, costumes e tudo o que definem a sua identidade. A técnica 
permite nutrir-se de elementos visuais para auxiliar a mente a adentrar o universo 
imaginado para então, compreendê-lo. Após a realização dessa etapa, definiu-se pessoas 
entre 25 e 40 anos, pertencentes à classe média, como o principal público a ser atingido. 
Essa constatação partiu das características de independência financeira e apreço por boas 
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iniciativas em prol da sustentabilidade e coletividade. Os mais jovens pertencem a um 
grupo de pessoas que saem de casa em busca da liberdade para experimentar a 
independência e tomar suas próprias decisões. Adquirem móveis pra o seu lar, mas apenas 
o essencial, por isso geralmente optam por mobiliários de segunda mão. Para esse público 
em geral, o ideal de bem estar é diretamente relacionado ao significado que é dado a ele. 
Valorizam a origem do que é consumido e a produção local. Preocupam-se com o futuro 
que será vivenciado por eles e por seus descendentes. Gostam de viajar e manter-se 
conectados com as notícias e tendências pertencentes às suas preferências. 

 

5.5 Concept 
 

 “Delinear um negócio sustentável e rentável que oferte mobiliários de baixo 
impacto ambiental, construídos a partir da reutilização de resíduos da construção civil.” O 
diferencial desse conceito está na proposta de uma possível solução para os excedentes da 
construção civil que possivelmente seriam descartados em aterros ou transformados em 
agregados, ao mesmo tempo em que incentiva o consumo sustentável e transforma os 
insumos em fonte de renda para as partes envolvidas.  

 

5.6 Exercício projetual de mobiliários 
 
A partir dos materiais disponíveis e coletados no canteiro de obra, foi projetada 

uma mesa de centro e 3 mesas de aproximação. Ambas foram fabricadas de forma 
artesanal por um marceneiro. (Ver figura 3). 

 

 
Figura 3: Mobiliários construídos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.7 Discussão 
Através da análise qualitativa no setor de construção civil e o conhecimento a 

respeito dos respectivos resíduos gerados por ele, é indiscutível a necessidade de busca por 
alternativas que auxiliem reverter esse quadro de insustentabilidade e de impacto 
ambiental. Paralelamente a isso, os atuais padrões de consumo vivenciados são opostos ao 
pretendido para o desenvolvimento sustentável. Jacobi (2005) e Manzini (2008) afirmam 
que as atuais demandas sociais baseiam-se na ilusão de bem estar a partir de produtos 
adquiridos. Entretanto, ainda segundo os autores, isso se torna a cada dia mais inviável, 
tanto do ponto de vista ecológico quanto social. Portanto, para reverter esse modo de vida, 
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difundido a partir da revolução industrial, é necessário que haja uma significativa redução 
do consumo de recursos ambientais e da transformação do ambiente físico e social.  

Diversos autores abordam as atuais mudanças no comportamento de consumo e 
como o fator sustentabilidade tem colaborado para tal. Sobreposto a esse fato está a 
eminente busca por soluções que tornem viável o consumo consciente e que tragam 
alternativas para o prolongamento da vida útil dos produtos. Porém, é sabido que 
vivenciamos a era da economia colaborativa, a qual incentiva o produtor e o consumidor a 
praticar essa cultura de política de trocas e da reutilização de insumos a partir da 
transformação de seu significado. Conforme sugerido por Fialho (2012) a era pós-moderna 
já é uma realidade onde a sociedade consumidora valoriza os bens intangíveis e a 
economia do conhecimento. Para tal, Silva e Santos (2009) apresentam o Sistema Produto-
Serviço como alternativa para a redução do impacto ambiental quando definem o PSS 
como um sistema de inovação que desloca o foco do produto para a utilização de produtos 
e serviços associados, ofertando satisfação ao usuário. Toni, Larents e Mattia (2012), 
afirmam que o consumo consciente é um estilo de vida voltado a responsabilidade 
ambiental e que se preocupa com o impacto que um produto exerce sobre o meio ambiente. 

 

6. Considerações finais 
 

O estudo apresentado teve como objetivo principal expor as oportunidades que se 
destacam com evidência no desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis, 
transformando-os em negócios de valor a partir da aplicação do design estratégico. Para 
isso, identificou-se os resíduos oriundos da construção civil como aliados para a 
construção de mobiliários em parceria com construtoras e artesões. A utilização das 
ferramentas do design estratégico, como a pesquisa Blue Sky e definição de Personas 
foram fundamentais para visualizar o desenvolvimento do processo e definição do público 
alvo.  

Segundo Manzini (2008), no “código genético” do designer está presente a constante 
busca pela qualidade do mundo. O autor defende também, a ideia de que a sustentabilidade 
é o contrário da conservação, pois se não rompermos com as tendências dominantes em 
termos de estilo de vida, produção e consumo, então assistiremos a verdadeira 
conservação. 

Desse modo, nutrindo-se da coleta de informações apresentadas, bem como os 
resultados obtidos a partir da aplicação das ferramentas metodológicas, propôs-se um 
sistema produto-serviço baseado na prática sustentável, que além de colaborar para a 
redução do impacto ambiental, provoca o consumidor a desenvolver o pensamento crítico 
referente às atuais práticas de consumo. A partir da coleta e seleção de resíduos sólidos da 
construção civil, transformou-se o que antes era matéria prejudicial e problemática em 
bens de consumo, projetados e construídos com a colaboração de parceiros envolvidos, 
como construtoras e artesões. Acredita-se que a sistemática desenvolvida em torno do 
projeto haja como fator de diferenciação e como incentivador da cultura empreendedora 
sustentável. 
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Resumo 

A construção civil é um setor que consome muito dos recursos naturais produzidos. Isso faz com 
que haja uma busca constante por materiais alternativos menos agressivos ao meio ambiente. Neste 
aspecto o bambu se mostra muito pertinente, pois possui seção tubular, resultando em boa inércia, e 
boa resistência à tração e à compressão. O objetivo do trabalho é compreender, através de um 
estudo experimental, o comportamento mecânico de tesoura em bambu. Foi utilizada a espécie 
Dendrocalamus giganteus devido à existência de uma touceira de bambu no campus da UEL- 
Universidade Estadual de Londrina, e por ter diâmetro adequado para a construção da estrutura. 
Foram ensaiadas 5 tesouras. Como principal conclusão principal, constatou-se que o bambu tem 
potencial para ser utilizado como material estrutural de tesouras de edificações, desde que se 
reforcem as junções dos apoios das mesmas com concreto injetado e braçadeiras. 
 

Palavras-chave: Estrutura em Bambu ;Tesouras;Estudo Experimental 

 

Abstract 

Civil construction is a highly consumer sector of the natural resources produced. This generates a 
constant search for alternative materials that are less aggressive to the environment. In this aspect, 
the bamboo is very relevant, because has a pipe section, resulting in a good inertia and good 
resistance to traction and compression. The goal of the work is, through a theoretical-experimental 
study, comprehend the behavior of a truss structure executed in bamboo. The species 
Dendrocalamus giganteus was used due to the existence of an agglomerate of bamboo trees on the 
campus of the Universidade Estadual de Londrina (State University of Londrina), and for having 
adequate diameter for the structure construction. Five trusses were tested.  As a main conclusion, it 
was found that bamboo has a potential to be used as a structural material for building trusses, as 
long as the nodes junctions of the trusses are reinforced with injected concrete and clamps. 
 
Keywords: Bamboo Structure; Truss; Experimental Study 
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1. Introdução 
 

A O uso de materiais alternativos na construção civil mostra-se cada vez mais como a  
solução para o alto consumo de recursos naturais deste setor.  Cerca de 50% dos recursos 
naturais produzidos são consumidos na construção civil (JOHN, 2000). 

Neste cenário, o bambu se mostra muito vantajoso. Sua produção é abundante, e seu 
ciclo de produção para fins estruturais é curto (a partir de 3 anos). Além disso, possui um 
alto rendimento no sequestro de carbono, e também apresenta propriedades físicas, 
mecânicas, e geométricas, convenientes ao uso estrutural. 

O bambu possui seção tubular, o que resulta em uma seção eficiente, pois gera uma 
alta inércia e um baixo peso próprio. 

São poucas as pesquisas experimentais com tesouras de bambu. Destacam-se os 
trabalhos realizados por DE LIMA (2013), DE LIMA et. all. (2015), e SOARES (2013). 

Neste trabalho se utilizou a espécie Dendrocalamus giganteus, encontrada no campus 
Universitário da UEL, que apresenta uma resistência média à compressão de 50 MPa, à 
tração de 120 MPa, e módulo de elasticidade de 25 GPa (CARBONARI et. all., 2016). 

Embora o bambu contenha diversas características que favoreçam seu desempenho em 
uma estrutura, seu uso ainda é raro na construção civil brasileira, devido a fatores 
culturais e a ausência de normas técnicas reguladoras, além da facilidade ao ataque de 
insetos (fungos e carunchos) para os bambus não tratados. 

Com base no exposto, neste trabalho será estudado, experimentalmente, o 
comportamento mecânico das ligações metálicas de tesouras de bambu, executas com 
barras roscadas, e carregadas na sua junção central superior. 

  

2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Coleta do bambu 
 

As varas de bambu foram coletadas na touceira de bambu do Campus Universitário da 
UEL. A escolha das varas foi realizada de acordo com critérios visuais de retilineidade e 
idade.  Para mostrar as diferenças entres os bambus considerados adequados e não 
inadequados, são apresentadas as fotos na Figura 1-A e Figura 1-B.  
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Figura 1 – Touceira de Dendrocalamus da UEL. Fonte: autores. 

 
Na Figura 1-A observa-se que a vara de bambu apresenta uma cor mais amarelada, 

além da presença de bainhas. Isso caracteriza um bambu jovem, inadequado para ser 
utilizado para fins estruturais. Já na Figura 1-B tem-se um exemplo de vara considerada 
adequada, com uma coloração mais verde escuro. 

. 

2.2. Montagem das tesouras 
 

As dimensões das tesouras foram definidas de modo que o transporte para a prensa, 
onde se realizou o ensaio, fosse facilitado. O comprimento máximo utilizado das barras foi 
de, aproximadamente, 3m, com altura de 1m, como se pode observar na Figura 2. 

 

. 
Figura 2 – Exemplo de tesoura. Fonte: autores. 

 
Em destaque, na Figura 2, tem-se uma peça de bambu em sua junção superior. Ela foi 

utilizada com dupla função: como elemento de junção entre as barras da tesoura; e como 
ponto de aplicação das cargas durante o ensaio. 
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2.2.1. Aspectos gerais das ligações. 
 

Foram ensaiadas cinco tesouras em bambu, cujas junções foram executadas com barras 
roscadas dobradas em gancho, ou retas, conforme se pode verificar nas fotos da Figura 3. 
Na Figura 3-A, está indicada a ligação das junções dos apoios da estrutura, executada por 
uma barra roscada. Além disso, no detalhe nota-se a presença de uma peça piramidal de 
madeira. Esta peça tem a finalidade de manter a barra roscada alinhada com o furo 
passante, mantendo a eficiência estrutural da ligação. 

 

 
Figura 3 – Tipos de ligações. Fonte: autores. 

 
O modelo de ligação da Figura 3-B foi utilizado nas demais ligações da tesoura, que é 

composto por dois elementos de barra roscada: uma de travamento e a outra como gancho. 
 
 
2.2.2. Reforços nos apoios com abraçadeiras. 

 
Após uma análise teórica geral da estrutura, ficou constatado que os pontos estruturais 

críticos seriam os apoios. Com isso, decidiu-se executar algumas tesouras com reforços 
nestes locais, e podem verificar a sua influência nos ensaios.  

A primeira forma de reforço utilizada foi com abraçadeiras nas junções do apoio, como 
os mostrados na Figura 4. Esta forma de reforço foi utilizada na Tesoura 2 e na Tesoura 3. 

 

 
Figura 4 – Reforço com abraçadeiras. Fonte: autores. 

 

Observa-se na Figura 4 que as abraçadeiras foram dispostas em três pontos, todas 
próximas da ligação do apoio. 
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2.2.3. Reforço com abraçadeiras e concreto. 
 
A segunda forma de reforço utilizada nos apoios foi a adição de concreto nas barras dos 

apoios, além do uso de abraçadeiras nestas barras. 
Utilizou-se um concreto com traço 1:2:2, que foi injetado somente na região próxima 

aos apoios da tesoura. Esta forma de reforço foi utilizada na Tesoura 4 e na Tesoura 5. 
Nas fotos da Figura 5 são mostrados o processo de retirada do diafragma, e a forma de 

injeção do concreto nos colmos de bambu. 
Na Figura 5-A tem-se o processo de retirada do diafragma do colmo da barra. Esse 

procedimento foi necessário quando havia um colmo entre a barra roscada e a extremidade 
da ligação do apoio. A retirada do diafragma foi realizada parcialmente, visando fragilizar 
o mínimo possível a barra de bambu. 

 

 
Figuras 5 – Retirada do diafragma do bambu e injeção de concreto. Fonte: autores. 

 
Observa-se, na Figura 5-B, a injeção do concreto nas junções. Este processo foi 

realizado manualmente, tomando-se o cuidado de estancar a junção para evitar a perda da 
pasta do concreto (areia+cimeto+água). 

 
2.3. Ensaio das tesouras 

 
Os ensaios das tesouras foram realizados no Laboratório de Estruturas da UEL. 

Utilizou-se, nestes ensaios, uma célula de carga de até 100 kN. O carregamento da 
estrutura foi regulado manualmente pelo Laboratorista. 

Para a execução dos ensaios, utilizaram-se pórticos triangulares de madeira, como os 
mostrados na Figura 6. 
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Figura 6 – Pórticos. Fonte: autores. 

 
Nota-se, na Figura 6, que os pórticos foram fixados no piso do laboratório. Estes 

pórticos têm duas finalidades. A primeira, a de evitar o tombamento da estrutura, e a 
segunda, de atuar como contraventamento das tesouras, evitando que ocorressem efeitos de 
segunda ordem. 

Para permitir uma aplicação de carga mais distribuída no elemento de bambu da junção 
superior da tesoura, foi utilizado um elemento de madeira, conforme pode-se ver nas fotos 
da Figura 7. 

 
 

 
Figuras 7 – Detalhes da junção de aplicação da carga na tesoura. Fonte: autores. 

 
Na Figura 7-A é mostrado e detalhe do elemento de madeira de base curvada, 

permitindo que o carregamento pudesse ser melhor distribuído na junção superior, 
composto por uma peça de bambu. Na Figura 7-B está indicada a localização da junção de 
aplicação do carregamento na estrutura. 

 
 

3. Resultados e Discussões 
 

3.1. Tesoura sem reforço nos apoios. 
 

O ensaio da primeira tesoura ocorreu com velocidade regulada manualmente pelo 
laboratorista.  

Durante o ensaio, foram ouvidos ruídos provenientes da estrutura, causados pelo 
acomodamento das junções da tesoura, que se movimentavam pelas folgas dos encaixes. 

Esta tesoura rompeu com uma carga de, aproximadamente, 8,5 kN. O local de ruptura 
foi na junção do apoio da tesoura, mostrado na Figura 8. 
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Figuras 8 – Ruptura da Tesoura 1. Fonte: autores. 

 
Nota-se na Figura 8-A que o rompimento ocorreu por cisalhamento da barra horizontal 

da tesoura. Já na Figura 8-B pode-se ver a localização do ponto de ruptura na estrutura. 
Durante o ensaio, pôde-se obter também o diagrama carga x deslocamento da estrutura, 

mostrado no Gráfico 1.  
 

 
Gráfico 1 – Diagrama Carga x Deslocamento da Tesoura 1. Fonte: autores. 

 

Observa-se no Gráfico 1 que o diagrama carga x deslocamento experimental é 
praticamente linear até a ruptura. Isso mostra que a estrutura apresentou um 
comportamento praticamente linear, conforme a Lei de Hooke. 
 

3.2. Tesouras reforçadas com abraçadeiras nos apoios. 
Ensaiaram-se duas tesouras reforçadas somente com abraçadeiras em seus apoios, 

denominadas de Tesoura 2 e Tesoura 3. O diagrama experimental, referentes a Tesoura 2 
reforçada com abraçadeiras, está indicado Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Diagrama Carga x Deslocamento da Tesoura 2. Fonte: autores. 

 
Considerando que a execução das junções das tesouras não são perfeitas, pode-se 

admitir que o comportamento mecânico da Tesoura 2 (Gráfico 2) também foi quase linear 
até a ruptura (29 kN), obedecendo a Lei de Hooke do material.  

O diagrama experimental da Tesoura-3 é mostrados no Gráfico 3. Nota-se que a 
Tesoura 3 apresentou uma carga de ruptura inferior à anterior, e que a partir de uma carga 
de aproximadamente 11kN não houve aumento de seu deslocamento, que atingiu o valor 
de, aproximadamente, 25 mm. Neste ponto, notou-se que o medidor de deslocamentos 
havia atingido seu limite do cursor.  

 
 

 
Gráfico 3 – Diagrama Carga x Deslocamento da Tesoura 3. Fonte: autores. 

 
Observa-se também no Gráfico 3 que a Tesoura 3 também apresentou um diagrama 

carga x deslocamento quase linear até o limite, com leve curvatura até atingir o 
deslocamento de 25mm.  

Ao analisar a tesoura após o ensaio, pôde-se concluir que o elevado deslocamento 
medido deformação ocorreu, principalmente, pela visível ruptura do colmo de bambu 
utilizado na junção carregada, mostrado nas Figuras 9. 
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Figuras 9 – Ruptura da junção superior central da Tesoura 3. Fonte: autores. 

 
Observa-se, na Figura 9-A que, ao se romper o colmo da junção superior, fez com que 

gerassem deslocamentos adicionais ao das barras. Na Figura 9-B tem-se a localização da 
junção carregada da tesoura. 

Outro motivo do elevado deslocamento medido na Tesoura 3, foi que, ao submeter-se 
ao carregamento, a barra diagonal esmagou à barra horizontal na junção do apoio, 
conforme pode-se observar nas fotos da Figura 10. 

 

 
Figuras 10 – Esmagamento das junções dos apoios da Tesoura 3. Fonte: autores. 

 
Pode-se observar nas referidas fotos da Figura 10 que a ponta das barras diagonais, ao 

deslizar para dentro da barra horizontal após o esmagamento, gerou um acréscimo 
importante nos deslocamentos medidos da tesoura. 

 

3.3. Tesouras reforçadas com abraçadeiras e concreto nos apoios. 
 

As Tesouras 4 e 5 foram as que tiveram os reforços de abraçadeiras e concreto nas 
regiões críticas das junções dos apoios da tesoura. Por isso tiveram as maiores cargas de 
ruptura. 

O resultado experimental está apresentado no diagrama do Gráficos 4.  
 

Fissura 

A B 

A B 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Gráfico 4 – Diagrama Carga x Deslocamento da Tesoura 4. Fonte: autores. 

 
Pode-se observar no Gráfico 4, que até uma carga de aproximadamente 30 kN, o 

comportamento mecânico é quase linear. Após está carga o diagrama fica não linear. Isso 
pode ser explicado por vários fatores. O principal deles pode estar relacionado com 
pequenas rachaduras das barras de bambu. 

Após a execução dos ensaios, a Tesoura 4 foi desmontada para que se pudesse analisar o 
que havia ocorrido nas regiões com o reforço de concreto, cujas fotos estão mostradas na 
Figura 11. 

 

 
Figuras 11 – Reforço dos apoios com concreto. Fonte: autores. 

 
Observa-se nas referidas fotos que a barra roscada, utilizada para efetuar a ligação da 

junção do apoio, encontrava-se encurvada, indicando que houve um deslocamento nesta 
junção. 

Da mesma que a Tesoura 4, no ensaio da Tesoura 5 obteve-se uma carga de ruptura bem 
superior em relação as Tesouras 1, 2 e 3, conforme se pode ver no Gráfico 5. 

 

0

20

40

0 10 20 30

Ca
rg

a 
(k

N
) 

Deslocamento (mm) 

Tesoura 4 

A B 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Gráfico 5 – Diagrama Carga x Deslocamento da Tesoura 5. Fonte: autores. 

 
Conforme se pode observar no diagrama do Gráfico 5-A, a Tesoura 5 foi a que rompeu 

com maior carga dentre as tesouras ensaiadas. Assim como as outras tesouras, a tesoura 5 
teve seu diagrama quase linear até uma carga de aproximadamente 35 kN. Após esta carga, 
se observa um comportamento mecânico não linear entre carga e deslocamento, similar ao 
que ocorreu no ensaio da Tesoura 4. 

Nas fotos da Figuras 12 podem-se observar as fissuras ocorridas nas regiões dos apoios 
durante o ensaio. 

 

 

 
Figuras 12 – Fissuras das junções dos apoios. Fonte: autores. 

   
As fissuras, mostradas nas Figuras 12, determinam o limite de resistência da tesoura, 

provocando também o aumento nos deslocamentos das junções. Isso explica em parte o 
comportamento não linear na parte final dos diagramas carga x deslocamento (Gráficos 4 e 
5).  

Na investigação da situação dos apoios após o ensaio da Tesoura 5, observou-se que a 
barra roscada desta tesoura foi mais solicitada que a da Tesoura 4, conforme se pode 
constatar nas fotos da Figura 13. 
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Figuras 13 – Fissura do concreto. Fonte: autores. 

Além da elevada flexão que apresentou as barras roscadas, observa-se nas fotos da 
Figura 13 que nas junções dos apoios da Tesoura 5 ocorreram fissuras no concreto, 
predominantemente na região em contato com a rosca metálica. Esta tesoura foi a que 
resistiu a maior carga solicitante, elevando o estado tensional nos apoios, de tal modo que 
o concreto utilizado na região atingisse seu limite de resistência. 
 

3.4. Comparativo entre os diagramas experimentais das tesouras ensaiadas. 
 

Os diagramas carga x deslocamentos obtidos durante os ensaios mecânicos das tesouras 
estão indicadas no Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6 – Comparativo dos diagramas Carga x Deslocamento. Fonte: autores. 

 
No referido gráfico pode-se observar que há um aumento gradual da carga de ruptura da 

Tesoura 1 para a Tesoura 5. Isso devido aos reforços utilizados nas junções dos apoios das 
Tesouras 2 e 3, que foram reforçadas com abraçadeiras, e das Tesouras 4 e 5 que foram 
reforçadas com concreto e abraçadeiras nas referidas junções. 

Os reforços mais eficientes correspondem aqueles onde se utilizou concreto e 
abraçadeiras, possibilitando uma carga de ruptura média de, aproximadamente, 42 KN. 
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4. Conclusões 
 

Observaram-se nos ensaios das tesouras que os pontos débeis da estrutura são as 
junções dos apoios, cujas rupturas estão associadas ao esmagamento e ao cisalhamento da 
referida região. 

Para fins de ensaios, é necessário que o elemento utilizado na junção superior central 
tenha o diafragma natural do colmo de bambu, evitando que o mesmo sofra ruptura por 
esmagamento durante o carregamento das tesouras. 

Como principal conclusão deste trabalho, destaca-se o ganho significativo de resistência 
das tesouras com reforço da região dos apoios com abraçadeiras e concreto. Como isso, se 
elevou substancialmente as cargas de ruptura. 

Com base nas análises feitas, pôde-se concluir que a tecnologia estudada tem potencial 
para ser utilizada em estrutura de tesouras nas edificações. 
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Resumo 
O artigo abordará a gestão do bordado manual, desenvolvido por grupos e/ou indivíduos que prestam 
serviços para as empresas de confecção de Araranguá-SC, sob o aspecto da economia criativa. Para 
tanto, foi realizado um estudo qualitativo e na coleta de dados, foram analisados os atores presentes 
na dinâmica por meio de, entrevistas com 4 bordadeiras representantes da cidade. Os resultados 
indicaram a forma de inserção do bordado na moda, analisando aspectos como: gestão e organização 
do trabalho; elementos que servem de inspiração na criação dos bordados; conhecimento sobre o 
tema economia criativa; práticas sustentáveis e aspectos quanto a realização do trabalho. Este artigo 
contribui para tecer um panorama exploratório quanto ao bordado manual inserido nas coleções de 
moda e relação à economia criativa, sustentabilidade, diversidade cultural e design de moda.  
 

Palavras-chave: Economia Criativa; Design de Moda; Bordado Manual; Sustentabilidade. 
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The article addresses a management of the embroidery manual, developed by groups and / or 
providing services to the garment companies of Araranguá-SC, under the creative economy aspect. 
For that, a qualitative study was carried out and in the data collection, the results were analyzed in 
a dynamic through interviews with 4 embroiderers representative of the city. The results indicated a 
way of insertion of fashionable embroidery, analyzing how: work management and organization; 
Elements that inspire the creation of embroidery; Knowledge on the topic of creative economics; 
Sustainable practices and work. This article contributes to a panoramic overview of the manual 
inserted in the collections of fashion and relation to the creative economy, sustainability, cultural 
diversity and fashion design.  

 

Keywords: Creative Economy; Fashion design; Embroidery Manual; Sustainability. 

 

1. Introdução 
 

O termo “Economia Criativa” se deu no Reino Unido, em 2001, e era usado para designar 
diversos movimentos mundiais que articulavam a economia com base na criatividade. Este 
fenômeno, porém, teve origem na Austrália, nos anos 90, tendo como fundamento o 
conhecimento, o talento individual, a cultura e a tecnologia para a criação de um modelo de 
desenvolvimento (MARINHO, 2012). Segundo Howkins (2002) em seu livro “The Creative 
Economy”, a economia criativa é a “atividade na qual a criatividade e o capital intelectual 
são a matéria-prima para a criação, produção e distribuição de bens e serviços”. A economia 
criativa também pode ser definida como uma forma de transformar a criatividade em 
resultado, produzindo riqueza e, mais do que isso, de pensar as relações com a comunidade 
em que está inserida. Neste contexto, a criatividade pode ser entendida como uma atitude 
motivada ou acionada por uma ideia nova, criadora, podendo ou não se transformar em 
inovação, de produto ou de processo (SCHUMPETER, 1982). Assim, a inovação e a 
criatividade, são as matérias-primas da economia criativa, consideradas as ferramentas mais 
importantes na busca vital do diferencial competitivo, em uma economia globalizada e 
dinâmica. 

A economia criativa, como uma área da economia, vem alavancando progresso na 
efetivação da criatividade como uma área de conhecimento e mecanismo de promoção do 
desenvolvimento. Esta temática tem recebido atenção de pesquisadores, pois abrange áreas 
diversas como moda, artes, design, cinema, turismo, mídia, entre outras. Além disso, tem 
sido destaque nas discussões internacionais dos últimos anos, pois é considerada 
fundamental para o desenvolvimento através da lógica das chamadas “indústrias sem 
chaminés” (MIGUEZ, 2007). A exigência dos consumidores faz com que as empresas se 
obriguem a dar novas alternativas em produtos e serviços. Afinal, os insumos principais da 
economia criativa são a criatividade e o conhecimento, exigindo que as empresas busquem 
atender essas novas demandas (MACHADO, 2012). Contudo, vale destacar que: “A 
Economia Criativa, ao focar a criatividade, a imaginação e a inovação, não se restringe a 
produtos, serviços e tecnologias, englobando também processos, modelos de negócios e 
modelos de gestão, entre outros”. 

Para Machado (2012) o Brasil, possui um grande potencial para agregar valor e 
competitividade nos produtos e processos, utilizando-se da economia criativa, mas a falta de 
informação e lideranças governamentais e empresariais ainda se fazem presentes. 
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Conscientizar a sociedade, realizar o mapeamento do setor e formular uma política pública 
que viabilize as empresas a se tornarem criativas bem como transformarem o setor são 
desafios. Porém, a economia criativa se apresenta como um grande recurso para o 
desenvolvimento do país. 

 

3. O Sistema de moda nos preceitos da economia criativa 
 

A moda desempenha papel importante na vida das pessoas, diferentemente de 
“vestuário”, algo que cobre e protege o corpo (MATHARU, 2001, p. 6), a moda oferece ao 
consumidor mudanças contínuas de materiais, detalhes e estilo por meio de coleções 
lançadas, geralmente duas vezes ao ano: primavera/verão e outono/inverno. Dessa forma, a 
indústria da moda tornou-se um negócio global multimilionário e a entrada nesse mercado é 
onerosa. Segundo Matharu (2001), as grandes redes de varejo vêm se tornando cada vez 
mais competitivas, capazes de colocar as últimas tendências de moda em curto espaço de 
tempo no mercado, sistema que ficou conhecido como “fast fashion”.  

No atual contexto econômico, em que o consumidor faz suas exigências e as empresas se 
engalfinham para atender suas necessidades, a economia criativa é um recurso para 
estímulo/fortalecimento da geração de emprego e renda. Para Machado (2012), a economia 
criativa não tem apenas esse viés de ganho em termos monetários, mas deve-se destacar sua 
importância para o desenvolvimento das dimensões sociais, simbólicas e ambientais, como 
fatores que proporcionam o desenvolvimento sustentável e humano. Os recursos básicos da 
economia criativa são inesgotáveis: “os países desenvolvidos já perceberam o enorme 
potencial deste setor e muitos fizeram da economia criativa uma questão de Estado” (p. 95).  

 Ronaldo Fraga, estilista que incorpora em suas coleções, importantes referências 
culturais brasileiras, afirma que a economia criativa “Não se trata de um trabalho 
assistencialista. Envolve a transformação do olhar da comunidade, a capacitação 
profissional, e a apropriação da técnica e da matéria prima” (FFW, 2012). Suas coleções 
inspiradas na cultura brasileira, em parceria com cooperativas e grupos de artesãos, por 
exemplo, são meios de impulsionar a visibilidade e reconhecimento da economia criativa no 
Brasil. Este estilista apresentou nas passarelas do São Paulo Fashion Week, para o verão 
2016, o projeto que desenvolveu junto ao grupo de 43 artesãs intitulado Sereias da Penha, 
em parceria com o SEBRAE, Instituto Federal de Educação da Paraíba e Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, Estado da Paraíba, que através de uma série de oficinas e 
capacitações, buscou na aculturação do design, a excelência no manejo de escamas de peixe 
e conchas de mariscos, antes descartadas (SEREIAS DA PENHA, 2015). O resultado do 
projeto, segundo o site Sereias da Penha (2015) foi além da confecção de produtos, 
proporcionando às mulheres artesãs, o estímulo e aprendizagem de um ofício, apropriação 
cultural, geração de renda, e o mais importante, à autoestima das mulheres que participaram 
do desfile no São Paulo Fashion Week como sereias na vida real. 

Os recursos básicos da economia criativa são inesgotáveis, para Machado (2012, p. 95) 
“os países desenvolvidos já perceberam o enorme potencial deste setor e muitos fizeram da 
economia criativa uma questão de Estado”. Será necessário, que os setores criativos 
entendam de gestão bem como os que entendem de negócios, valorizem o trabalho criativo 
para que se tenham resultados positivos. Assim, os designers de moda precisam oferecer 
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(temporada após temporada), algo novo para seduzir os compradores, além de orientar os 
rumos criativos e comerciais de uma coleção, podem também, aumentar a demanda em 
virtude da diferenciação de produtos, objetivando novos mercados e influenciando a 
demanda por produtos existentes. 
 
3.1 A sustentabilidade na cadeia produtiva da moda  
 

A moda é por costume uma área muito breve, pois acompanha tendências o 
que por efeito resulta na necessidade de um ritmo de limite de vida útil muito rápido, 
ocasionando na recusa de produtos de forma prematura, estando os mesmos muitas vezes 
em ótimo estado de conservação. (MARTINS E SANTOS, 2008). O fast fashion, como é. 
Conhecido esse movimento, é definido pela destreza de produção a preços muito baixos e 
novidades contínuas. Muitos magazines vêm trabalhando dessa forma. Para que estas 
empresas alcancem seus objetivos, os designers das mesmas precisam desenvolver coleções 
na qual prevaleçam os produtos de maior sucesso para alcançar o seu objetivo maior, a 
eficácia de vendas contínuas. (CIETTA, 2010).  

Diferente do fast-fashion, o slow fashion, advém do termo slow 
design criado pelo autor Fuad-Luke (2010). O slow fashion sugere que a moda diminua seu 
ritmo, com peças contínuas, que permaneçam para serem usadas mais que uma estação. É o 
movimento que defende as peças duráveis, de qualidade, para serem guardadas, usadas e 
reusadas e não simplesmente descartadas. (SOUSA; PINTO, 2015). 

Fletcher e Grose (2011) conceituam o movimento slow fashion em conceber, produzir, 
consumir e viver melhor, principalmente no que diz respeito à qualidade, pois requer uma 
combinação de mudanças criativas, de expressão de moda e de valores. Sendo assim, o slow 
fashion, permite uma interação entre o designer, os produtos e o usuário, “um forte laço de 
relacionamento é formado, que vai muito além da cadeia de fabricação de vestuário” 
(FLETCHER e GROSE, 2007 p.128). Valoriza muito a qualidade deixando de lado a 
quantidade, retira a pressão do tempo sobre as coleções de moda, tanto no desenvolvimento 
quanto na produção e comercialização. Isso permite um maior planejamento na empresa em 
longo prazo e dá há ela tempo para construir relações mutuamente benéficas.  

Um conceito que vem ganhando importância é o upcycling, que significa o 
reaproveitamento de um material já utilizado ou o resíduo de um produto da maneira com 
que foi encontrado, sem que seja realizada a reciclagem. (MCDONOUGH; BRAUNGART, 
2002, p.53). Aliado ao slow fashion, o upcycling é a prática de transformar algo que está no 
término de sua vida útil, ou que iria ser descartado como lixo, em algo de maior utilidade e 
valor, visando à redução do desperdício de matérias-primas virgens. O objetivo é modificar 
aquilo que está no fim do ciclo de uso em alguma coisa nova, valorizada e sem passar por 
uma reciclagem, afinal o material é usado como ele é. Em síntese, upcycling é a reintrodução, 
nos processos produtivos, de materiais que teriam como único destino final o lixo, para criar 
novos produtos. (SHOUP, 2008). 

 
3.2 O bordado manual como diferenciação na moda 
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Originária do francês artisanat, a palavra artesanato é definida como uma atividade 
manual desenvolvida com objetivo comercial, todavia, os produtores são autônomos, não 
têm vínculo empregatício, participam de todas as etapas de produção, desde a obtenção da 
matéria-prima até o produto acabado (SANTOS, 2007). Segundo Silva (2009), o artesanato 
é uma atividade herdada desde a colonização que veio ao longo dos séculos sendo 
transmitida de geração em geração. Hoje, o Brasil possui um rico legado artístico e artesanal, 
onde boa parte dessa herança cultural está nas regiões do Nordeste, no Ceará. No contexto 
de diferenciação, o artesanato, serve como elemento para distinguir alguns grupos ou 
indivíduos por meio de suas significações simbólicas. O mesmo autor salienta que ele é 
utilizado principalmente pelas elites, como um fator de diferenciação social como forma de 
mostrar um “nível de intelectualidade ou superioridade cultural em relação aos outros grupos 
sociais” (p. 02). 

O artesão passou a significar um trabalhador manual que desempenha um trabalho com 
instrumentos rudimentares por sua própria conta, sozinho, com a ajuda da família ou de 
alguns aprendizes. É importante notar que, por se tratar de um trabalho cauteloso e lento, o 
artesão se quiser obter um retorno financeiro razoável, precisa de outros ajudantes. Essa 
necessidade gera a transmissão do conhecimento. Há um tipo de transmissão que possui um 
peso especial na carreira de um artista: A tradição da arte na família. 

Para Barroso (2002), o maior problema do artesanato doméstico é seu caráter de atividade 
secundária, complementar, individual, descontinuada e de difícil organização. O desafio é 
promovê-lo a real condição de produto artesanal dando-lhe profissionalismo e eficiência. O 
artesão como fabricante de artefatos, se sujeita às regras do mercado, tem de ser criativo para 
atender às expectativas deste. Precisa considerar as leis da oferta e da procura em função de 
se tratar de um produto com valor de troca. Assim, é importante perceber a necessidade de 
renovação e reformulação dos produtos artesanais, por interferência do design, cujos 
principais objetivos são potencializar as relações comerciais e o mercado, bem como 
incrementar o trabalho e a geração de renda. 

A conexão entre quem cria e o consumo estão intimamente atrelados ao processo criativo 
e seu não esgotamento pela lógica de criar novos produtos que o fenômeno moda é 
impulsionado há cada estação, meses ou até mesmo diariamente Poderia artesãos/artistas 
carregados de conhecimentos e práticas populares ressurgir novas coleções de moda, ou 
ainda incrementar a produção industrial com seus conhecimentos já que é características 
destes profissionais a criatividade desprendida dos modismos, mas atrelado à memória das 
práticas do fazer. Como definir uma linha produtos de baixa ou alta complexidade 
carregados em contrapartida de um gotejamento de produtos globalizados. (FONSECA; 
SIQUEIRA, 2015, p.57). Segundo Caldas et al (2015), tanto as roupas como outros produtos 
podem ser valorizados superficialmente por meio de bordados executados à mão. O bordado 
é uma arte que transporta o poder de inventar e se reinventar, o que o torna relevante para 
aplicação em produtos de Moda. Usado hoje como forma de diferenciação, apresenta-se 
como produto de luxo das marcas conceituadas no mercado.  

Para competir no mercado com outras empresas faz-se necessário ter um diferencial, “a 
inserção da moda na economia criativa propõe ao setor uma nova concepção na criação e 
desenvolvimento de produtos” (SOUZA; ABREU, 2015 p.2).   Para isso uma parceria entre 
o artesanato e a confecção industrial pode ser uma saída para originar produtos diferenciais 
com amplos significados, revestindo dessa forma as indústrias de moda de uma diversidade 
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cultural brasileira e viabilizando o artesanato que compõe o escopo dos setores criativos, 
uma oportunidade com fins econômicos e mercadológicos.  

 
4. Procedimentos Metodológicos  

 

O setor do vestuário no município de Araranguá-SC é um dos maiores empregadores de 
mão de obra e compreende indústrias de confecção de pequeno e micro porte, indústrias de 
tecelagem e, ainda, pequenos prestadores de serviços de facções para essas empresas. Além 
disso, a área comercial da cidade, que comporta 391 estabelecimentos comerciais de artigos 
de vestuário, acessórios e calçados, existe dois shoppings de varejo e atacado com mais de 
120 (cento e vinte) lojas (IFSC/CEPE, 2014). 

Essa pesquisa tem natureza qualitativa, descritiva, exploratória e de campo. Realizou-se 
uma análise da atuação das bordadeiras de Araranguá-SC e que têm relação, direta ou 
indireta, com a inserção do bordado ao segmento de moda-vestuário da região. Nesse estudo, 
utilizaram-se técnicas de entrevistas com 4 (quatro) representantes. Para cada bordadeira 
entrevistada, foram aplicadas perguntas já elaboradas previamente e a duração média foi de 
60min por entrevista. O quadro 1 apresenta e identifica as bordadeiras entrevistadas quanto 
ao seu nome ou nome da empresa, faturamento mensal e qual a forma de contratação.  

Nome / Nome da 
Empresa 

Faturamento Mensal Contratação ID 
(Identificação) 

Melissa Thiessen R$5.001,00 a R$7.000,00 Autônomo com empresa 
registrada. 

B1 

Ateliê Pauli Duarte Acima de R$10.000,00 Autônomo com empresa 
registrada.  

B2 

Letícia Anastácio da 
Silva 

R$800,00 a R$1.000,00 Contratado de maneira informal 
por empresa de moda 

B3 

Keila Elias de Souza R$800,00 a R$1.000,00 Contratado de maneira informal 
por empresa de moda 

B4 

Quadro 1: Identificação das bordadeiras entrevistas. Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Percebe-se na apresentação das entrevistadas, que aquelas cujo contratação ocorre de 
maneira informal prestando serviço as empresas de moda, que a renda média fica entre um 
salário mínimo. Já para as que mantêm empresa registrada, o seu ganho fica acima de 6 
salários. O quadro 2 apresenta de que forma elas começaram no ofício e a quanto tempo, 
elas atuam com bordados. Cada entrevistada pode contar um pouco sobre a sua história. 

ID História e a quanto tempo atua como bordadeira 
B1 Há 5 anos abriu o atelier, fez curso técnico em produção de moda no IFSC. Após concluir o seu 

estudo, trabalhou em duas empresas como estilista. Morou em São Paulo por um tempo para cuidar 
do seu pai que estava doente e lá, teve a oportunidade de ver muitos desfiles de estilistas renomados 
o que a inspirou, ter várias ideias assim que retornasse para sua terra natal Araranguá. Ao voltar, 
deixou alguns cartões de visita e uma cliente solicitou que ela fizesse o seu vestido de noiva. Ela o 
fez e expos, na vitrine de uma loja no centro da cidade na qual a proprietária é sua amiga. Ela deixou 
dois vestidos expostos na vitrine da loja e alguns cartões, a procura pelo seu trabalho foi tão grande 
que isso impulsionou a abertura do seu ateliê que até hoje, tem bastante movimento. Fez vários 
cursos profissionalizantes para aprimorar o seu trabalho e cursa o superior em Design de Moda no 
IFSC. Ela consegue executar todos os processos dentro do seu ateliê desde a criação, o corte, a 
costura, o bordado e o acabamento das peças. Aprendeu o ofício sozinha por que diz ser muito 
curiosa e ter ânsia em fazer as coisas acontecerem. Ela afirma que “hoje não tem medo de fazer 
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modelo algum, como é exclusivo te dá liberdade para pensar e fazer o diferente sem medo do 
desafio”. 

B2 Atua na área desde 2012, aprendeu o ofício sozinha e não teve esse conhecimento na faculdade de 
Design de Moda na qual cursou. Começou a trabalhar com o seu ateliê após se formar e afirma que 
primeiro ela contratava todos os serviços terceirizados mas que em seguida, começou a bordar e 
não parou mais. Hoje atua em todos os setores do processo se necessário, mas se dedica mesmo na 
criação e no bordado quando o pedido é grande.  

B3 O seu primeiro bordado foi há 5 anos ao bordar o seu próprio vestido dos 15 anos. Antes disso, 
bordava de forma caseira pois aprendeu com a sua mãe que é costureira e modelista. Se 
profissionalizou depois que entrou no ateliê da Melissa Thiessen, na qual aprendeu diversas técnicas 
e formas de bordar. Mesmo formada como técnica em Produção de Moda pelo IFSC e cursando 
superior em Design de Moda também pela mesma instituição, a entrevistada afirma que não 
aprendeu esse trabalho manual nos cursos e sim, com sua mãe em casa e sozinha.  

B4 Começou a trabalhar com bordados quando entrou no ateliê de Melissa Thiessen, no decorrer do 
ano de 2013. Ela fazia os vestidos para formaturas, baile de debutantes, noivas, casamentos, 
madrinhas. Toda a confecção do vestido era feito por ela e pelas demais funcionárias desde a 
criação, aplicação, costura e bordado. A entrevistada afirma que “normalmente a cliente já vinha 
com alguma ideia e na primeira entrevista fazíamos pesquisas sobre cores e tendências até montar 
o vestido ideal para o corpo e gosto da mesma, combinando cores e bordados variados. Continuei 
trabalhando lá até setembro de 2014”. Atualmente, continua exercendo o ofício do bordado quando 
solicitada, a mesma tem formação técnica em Produção de Moda pelo IFSC e não aprendeu o ofício 
durante o curso.  

Quadro 2: História das bordadeiras entrevistadas. Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A maioria das entrevistadas começou bordando por conta própria experimentando e 
executando de forma caseira, apenas uma entrevistada, aprendeu a bordar no ateliê na qual 
foi ensinada e iniciou o seu trabalho que hoje permanece na ativa. O quadro 3 procurou-se 
investigar, sobre a gestão da equipe que compunha o trabalho quanto a forma de organização, 
como ele é gerenciado e quantas pessoas colaboram.  
ID Forma de Organização do seu 

trabalho? 
Trabalha sozinho 

ou em equipe? 
Quantas pessoas compõem sua 

equipe de trabalho? 
B1 “Tenho uma equipe dentro do ateliê e a 

equipe das bordadeiras que preferem 
trabalhar em casa”. 

 
 
 

EQUIPE 

“Tenho 1 costureira fixa e 2 
bordadeiras fixas que fazem de tudo 
ali dentro do ateliê, tenho em torno de 
5 bordadeiras terceirizadas conforme 
a demanda de trabalho e eu também 
faço costura e bordados”.  

B2 “Tenho uma equipe composta com 1 
modelista, 1 no financeiro, 1 costureira 
e eu na criação. Tudo se concentra em 
mim, a carga horária é de 8 horas e 
quando não dou conta terceirizo os 
serviços de bordados.  

 
 
 

EQUIPE 

“Minha equipe é composta por 5 
funcionárias mais a bordadeira 
terceirizada”. 

B3 “Trabalhamos com prazo de entrega 
dependendo de cada pedido (vestido), 
carga horária de 8hr por dia” 

 
EQUIPE 

“Composta por 3 pessoas fixas mais 
algumas terceirizadas conforme a 
demanda do ateliê” 

B4 “Trabalhamos 8hr por dia, com prazo de 
entrega”. 

 
 

EQUIPE 

“Trabalhamos em três pessoas. Uma 
na costura e aplicação e duas em 
bordados. Em alguns momentos 
quando tem muitas encomendas, 
chamamos uma terceira pessoa como 
reforço de forma temporária”.  

Quadro 3: Organização do trabalho. Fonte: Elaborado pelos autores 
 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Analisa-se que todas responderam “trabalhar em equipe” e citaram que o ofício das 
demais colaboradoras não se concentrando somente no bordado e sim, em outras funções até 
a conclusão do pedido. Percebe-se a importância da contratação dos serviços terceirizados 
para o mesmo, quando se tem uma grande demanda de trabalho. Analisou-se também, como 
é a forma de contratação dos funcionários que colaboram na sua equipe de trabalho tais 
como: a) Autônomo com empresa registrada; b) Autônomo de maneira informal; c) 
Contratado com carteira assinada por empresa de moda; d) Contratado de maneira informal 
por empresa de moda; e) Outro com espaço para a entrevistada citar quais as opções.   

 

 
Gráfico 1: Gestão da contratação da equipe de trabalho. Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Analisa-se que a contratação de autônomos de maneira informal se sobressai nesse setor, 
à entrevistada B1 justifica que “muitas bordadeiras, preferem ser contratadas dessa forma 
porque trabalham em casa e tem liberdade de executar o ofício na madrugada ou nos 
momentos que não se encontram ocupadas cuidando da casa e dos filhos”. As respostas que 
indicam contratação com carteira assinada foi respondida pela entrevistada B2 que mantém 
outras funcionárias auxiliando no trabalho tais como costureira e modelista. Já a respostas 
“contratadas de maneira informal” a entrevistada B1 salienta que “não compensa contratar 
com carteira assinada, porque o giro de funcionárias é muito rápido e muitas acabam não 
ficando, por ser uma empresa familiar quando necessito de ajuda chamo minha irmã, minha 
mãe e o meu marido para colaborar”.   

No Gráfico 2 analisou-se o aspecto dos elementos importantes que servem de inspiração 
no momento criação dos bordados e o elemento mais citado foi “influências pessoais seguido 
de “influências tecnológicas” e “referências de moda”.  
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Gráfico 2: Elementos importantes como inspiração para criar. Fonte: Elaborado pelos autores. 

No gráfico 3, analisou-se quais referências elas utilizam no momento da pesquisa para a 
criação dos seus bordados dentre eles forma listados: a) Revistas de Moda; b) Jornais e 
revistas customizadas; c) Internet por meio de buscas como o google; d) Internet por meio 
das redes sociais como Facebook, Instagran, SnapChat e outros; e) Internet por meio de redes 
sociais voltados à moda como o Pinterest; f) Nas ruas e vitrines; g) Espero as novidades 
chegar nas lojas de “armarinho”; h) Não realizo pesquisa, faço apenas o que me é solicitado, 
i) Não faço pesquisa; j) Outros  com espaço para a entrevistada citar as opções.  

 
Gráfico 3: Pesquisa das referências para a criação dos bordados. Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Os resultados mostraram, como a influência da internet é crescente por meio de buscas 

no google através dos desfiles de moda que hoje tornou-se possível assistir ao vivo, bem 
como as redes sociais facebook, instagran, snapchat e redes sociais de moda como o 
pinterest. As revistas de moda também são meios de pesquisa e a entrevistada B2 salientou 
que “como é muito difícil encontrar pedrarias novas em Araranguá-SC, peço pelo correio 
por meio das lojas físicas da cidade e quando estou no estabelecimento escolhendo e olhando 
as novidades, penso na hora em ‘tal’ cliente e isso me ajuda no momento da pesquisa e me 
dá inspiração para criar”.  Ao serem questionadas sobre o “uso da diversidade cultural” nas 
coleções de moda, somente uma desconhecia sobre o uso, as demais já conheciam. Sobre a 
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inserção da diversidade cultural como elemento de criação dos bordados já foi utilizado pelas 
entrevistadas, obteve-se como reposta:  

ID Já utilizou a diversidade 
cultural na criação? 

Relato sobre a experiência 

B1 SIM “Já fiz alguns vestidos inspirados na história da rainha Elizabeth, 
sobre a influência do Ethno e no estilo Gipsy”.  

B2 SIM “No ateliê já fiz coleções passadas utilizando a diversidade cultural 
com influência indígena, confeccionei a capa da Nossa Senhora Mãe 
dos Homens padroeira de Araranguá-SC e já utilizei também 
referências de artistas como Edgar Degas que pinta bailarinas. Acho 
mais fácil trabalhar com temas quando os pedidos são para a produção 
de miss, nos demais já fica mais enrijecido o trabalho”. 

B3 NÃO “Trabalho de acordo com a vontade dos clientes e com o que me é 
solicitado levando em consideração a exclusividade” 

B4 NÃO Não opinou  
Quando 4: Uso da diversidade cultural nas coleções de moda. Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Quando inqueridas sobre o conhecimento da economia criativa, duas conheciam o termo 

e duas desconheciam. As que já ouviram falar se depararam que, praticam os preceitos da 
economia criativa de forma inconsciente. A bordadeira B1 relata que “faz de forma 
inconsciente, muito mais intuitivo e por necessidade do que por projeto. Tenho vontade, mas 
ainda não consigo desenvolver ações em função do tempo e assim que me formar, pretendo 
trabalhar com projetos nas penitenciárias qualificando as mulheres para o ofício da 
profissão”. A entrevistada B2 diz que “trabalhar com as bordadeiras é algo muito automático 
que ainda necessita, de clareza e esclarecimentos para elas que ofertam a mão-de-obra com 
um conhecimento muitas vezes passado de geração para geração”.  

Na pergunta sobre o que elas consideram importante quanto à “realização” do seu 
trabalho, as bordadeiras avaliaram os seguintes itens: a) reconhecimento; b) valor 
econômico; c) sustentabilidade; d) inclusão social; e) todos os itens citados acima; f) outros 
com espaço para a entrevistada citar as opções. Todas as entrevistadas responderam “todos 
os itens citados”. Para B1 o retorno financeiro faz-se importante, mas o que a motivou 
continuar foi o reconhecimento. A B2 afirma que no início “somos sonhadores” e que 
considerava somente o reconhecimento algo importante, mas que hoje, ela entende que outro 
valor faz-se necessários como o valor econômico. A entrevistada B3, coloca que “todos os 
itens são importantes, mas, o reconhecimento pelo trabalho ainda é o melhor, somente quem 
borda sabe o tempo que se leva para um vestido por exemplo ficar pronto, podendo chegar 
há um mês de trabalho”.  

Quando questionadas quanto à organização do trabalho e divisão das tarefas e aonde, cada 
uma e sua equipe desempenham o trabalho dos bordados. Todas responderam que ele 
acontece em “estabelecimento próprio” com a equipe fixa e “em casa” com as bordadeiras 
terceirizadas. No aspecto da sustentabilidade, foi inquerido se elas reutilizavam e ou 
reaproveitavam materiais, que seriam considerados descarte para serem utilizados nos seus 
bordados? Todas responderam que “Sim”, o quadro abaixo nos mostra a forma que elas 
conduzem esse processo: 

ID Processo de reutilização e ou reaproveitamento de materiais 
B1 “Cada pedacinho de renda que sobra eu faço lindos bordados, tenho uma caixa só de restos de renda 

e tecidos. Minhas blusas sou eu quem faço com esses restos. O sistema de aluguel de vestidos 
também é uma prática de reutilização porque outras pessoas alugam vestidos que foram criados a 
partir do gosto de outras pessoas. Essa prática foi um pedido das próprias clientes que deu muito 
certo”. 
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B2 “Aproveitamos os restos de tecidos, rendas e pedrarias que sobram. Tudo é guardado, mas como 
meu espaço as vezes não comporta nós começamos a doar alguns materiais para o Haiti por meio 
de uma tia que participa de um grupo de senhoras aposentadas. Doamos também para o Lions Clube 
que reaproveitam os materiais. Iniciamos com a prática dos vestidos para aluguel, que também é 
um processo sustentável onde o cliente aluga uma peça ao invés de confeccionar uma nova”. 

B3 “Aproveitamos todos os restos de rendas porque sempre servem em algum ‘lugarzinho’, temos o 
hábito de guardar por menos que seja o material porque ele sempre será aproveitado”. 

B4 “Aproveitamos ao máximo todas as rendas e materiais que sobram, nada é descartado.”  
Quadro 5: A reutilização e/ou reaproveitamento nos bordados. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Analisou-se pelos resultados que, algumas práticas sustentáveis são praticadas pelas 

bordadeiras tais como o reaproveitamento dos materiais que sobram no decorrer do processo 
na confecção das roupas. Outro meio é o aluguel de roupas prontas, proporcionando aos 
clientes alugar um vestido que será usado somente em um dia evitando a confecção de uma 
peça nova.  
6. Considerações Finais 

Em linhas gerais, este artigo apresentou uma análise na gestão do bordado manual nas 
empresas de moda de Araranguá-SC, a partir dos estudos sobre economia criativa. Foram 
entrevistadas, 4 bordadeiras da cidade que trabalham ou prestam serviços para as empresas 
de moda da região. Através de uma busca bibliográfica, exploratória e de campo, foi possível 
compreender a forma de organização e gestão dos trabalhos, uma média de faturamento 
mensal e a realização das bordadeiras no desenvolvimento do ofício. Por meio da pesquisa, 
foi possível identificar quais os meios, que elas utilizam como forma de inspiração no 
processo dos bordados e o conhecimento, sobre o tema da economia criativa que apresentou 
uma carência quanto a esclarecimentos sobre a temática. Outro fator questionado foi quanto 
a pratica da sustentabilidade no trabalho o que permitiu conhecer que todas se preocupam 
com esse tema e executam simples ações como: guardar as sobras de materiais e reutilizando 
em novos trabalhos, e ampliaram seus negócios através de aluguel de roupas usadas visando 
a rotatividade de peças já existentes, sem precisar novas confecções de roupas. O estudo 
também aconteceu por meio de bibliografias na contextualização do tema.  
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Uso das águas pluviais para uso nobre: um modelo no IFPB 
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Resumo 
O crescimento populacional desordenado, a escassa disponibilidade de água potável e ausência do 
uso das águas pluviais comprometem e dificultam a vida saudável do planeta. A construção civil 
pode minimizar esses problemas através das instalações prediais visando o aproveitamento de 
águas pluviais baseado na concepção inicial do projeto. A pesquisa projetou um modelo para a 
Unidade Acadêmica I do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, contribuindo para a 
redução do consumo de água. O estudo considerou o cálculo do volume das contribuições das 
águas coletadas nas cobertas, áreas técnicas e localização das calhas, dutos e reservatórios de 
armazenamento verticais para a distribuição dessas águas, por gravidade, a partir do consumo 
diário. O projeto utilizará a luz UV para o tratamento de desinfecção da água, conforme 
recomendação da portaria 2914 do Ministério da Saúde, estabelecendo diretrizes sustentáveis de 
uso nobre e não nobre das águas pluviais na Instituição de ensino. 
 

Palavras-chave: Águas pluviais; Redução do consumo de água potável; Sustentabilidade 
 

Abstract 
Disorganized population growth, the scarce availability of potable water and the absence of 
rainwater use compromise and hinder the healthy life of the planet. Civil construction can minimize 
these problems through building facilities for the use of rainwater for the initial project design. A 
research project designed a model for an Academic Unit of the Federal Institute of Paraíba, 
Campus João Pessoa, contributing to a reduction of water consumption. The study considers the 
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volume of the water contributions collected in the coverages, the technical areas and the location of 
the vertical gutters, tanks and wooden tanks for the supply of water, from the daily consumption. 
The project uses UV light to treat water disinfection, as recommended by Ministerial Order 2914 of 
the Ministry of Health, covering sustainable guidelines for the use of rainwater in the educational 
institution. 

 
Keywords: Rainwater; Reduction of drinking water consumption; Sustainability. 
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1. Introdução 
 

A quantidade de água é limitada, e quando utilizada sem sabedoria faltará. A essa falta 
de água a população do século XXI já teme pela sua maior redução. Assim, a sua utilização 
consciente é de suma importância, além do combate ao desperdício de água. Por ser 
essencial uma mudança de procedimentos em relação ao uso da água, as tecnologias devem 
ser ajustadas em apoio ao consumo adequado e precisa ter um esforço geral, público e 
privado, em prol da conservação dos recursos hídricos. 

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) divulgado em 2015 diz que em 2050, a demanda global de água é 
projetada para aumentar em 55%, principalmente devido à crescente demanda de produção 
e até 2030 o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, a menos que seja melhorada 
dramaticamente a gestão desse recurso precioso.  

De acordo com o IDHEA, Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica, 
que apresenta os nove passos para uma construção sustentável, onde um deles é a Gestão e 
Economia de água. “Não há como ser sustentável sem saber gerir e economizar a água, 
afinal, a água é um dos recursos naturais mais importantes e é um dos que se tem maior 
preocupação em economizar, pois já é considerada escassa”. Tal escassez que acaba sendo 
agravada pela desigualdade social e a falta do conhecimento de métodos sustentáveis dos
recursos naturais. 

Hoje, o elevado índice de urbanização e o crescimento das indústrias sem planejamento 
adequado resultam na maioria dos rios que encontram-se poluídos. Estes rios que poderiam 
nos auxiliar nesse momento de escassez. Segundo o mapa de recursos hídricos traçado pela 
Agência Nacional de Água (ANA), a região nordeste possui a menor disponibilidade 
hídrica do Brasil. No estado da Paraíba 18 municípios se encontram em estado total de 
seca.   

Atualmente existem poucos relatos de captação da água da chuva para fins de 
aproveitamento no Brasil, em vista da disponibilidade relativamente grande de outras 
fontes de abastecimento.  

O aproveitamento da água da chuva é uma solução de suma relevância para o 
abastecimento gratuito que pode ser utilizado tanto nas regiões de seca, como em locais 
com maior infraestrutura. O uso inteligente das águas pluviais, como recurso natural, para 
suprir a escassez da água potável é uma questão indissociável quando se trata de projetos 
para construções sustentáveis.  
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2. Revisão 
 
Existem diferentes sistemas de captação da água pluvial, mas resumidamente a água 

coletada pelo sistema tradicional de calhas é direcionada a um tubo coletor de queda de 
água, onde se encontra um filtro seletor para separar os resíduos sólidos (folhas e 
impurezas que ficam nas calhas), despejando a água filtrada em um reservatório inferior 
(cisterna) para o armazenamento.  

Uma questão que traz preocupações nos sistemas de aproveitamento de águas pluviais é a 
qualidade da água obtida, principalmente se for para atender a todas as necessidades 
domésticas. De um modo geral, a água pluvial, devido ao processo de destilação natural que 
sofre, pode ser considerada de boa qualidade (WISBECK et al., 2011, p.337). 

Segundo, WISBECK et al., (2011) “por estudos já realizados, sabese que a água da 
chuva também poderá ser utilizada para fins nobres de consumo. Através de tratamentos 
com a radiação ultravioleta, permitindo-se obter uma água 100% limpa”. 
 

Desinfecção de água de chuva por radiação ultravioleta:  
 

Existem várias técnicas e tecnologias empregadas na desinfecção e ou esterilização da 
água, algumas técnicas empregam produtos químicos, outras empregam reações de 
oxidação, sendo a mais conhecida a que usa o Ozônio, há ainda a desinfecção por 
exposição da água à luz Ultravioleta. 

Como um mecanismo de inativação e destruição de organismos patogênicos, a 
desinfecção, atua de modo a prevenir que patógenos presentes na água contamine os 
futuros possíveis utilizadores da mesma. Na desinfecção com a luz ultravioleta, ocorre uma 
redução na concentração de patógenos para níveis não infecciosos, atingindo consideráveis 
níveis de redução. A dosagem de UV recomendada varia de acordo com os tipos de 
organismos e legislação em cada país.  

Segundo a portaria 2914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010 apud Wisbeck et al, 
2011, p.338) exige que a água potável deva estar ausente de coliformes totais, coliformes 
termotolerantes e determina um limite de 500 UFC.mL-1 de bactérias heterotróficas em 
20% das amostras mensais analisadas, nos sistemas de distribuição de águas destinadas a 
consumo humano.  

A eficiência da desinfecção de água de chuva direta e de telhado por radiação UV foi 
verificada com a inativação de 100% dos coliformes totais e coliformes termotolerantes e o não 
recrescimento desses micro-organismos em amostras tratadas e estocadas por até 72 horas 
(Wisbeck et al, 2011, p.341).  

Os níveis de radiação são dados de acordo com a vazão de água que passará pelo 
equipamento da luz UV. 
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Benefícios da utilização da radiação Ultravioleta  
ł UV é eficiente para inativar bactérias, vírus, esporos e cistos; 
ł Dosagens: 20-30 mW.s/cm2 são suficientes para controle de vírus; 30-40 

mW.s/cm2 para controle de bactérias (coliformes fecais por ex.) e 40-60 mW.s/cm2 
para controle de protozoários. 

ł UV é um processo físico não utilizando/adiciona produtos químicos ao meio; 
ł Não tem necessidade de transporte, armazenamento, manuseio de produtos tóxicos 

ou corrosivos; 
ł Não há efeito residual capaz de prejudicar humanos, meio ambiente ou vida 

aquática; 
ł Não altera o pH ou qualquer propriedade físico-química da água; 
ł É de fácil e segura operação para o usuário; 
ł Operador não requer licença nem treinamento especial; 
ł Ocupa menos espaço que a instalação de outros métodos; 
ł Pode ser usado para controle de doenças e algas indesejáveis em aquicultura sem 

problema algum para os peixes; 
ł Precisa de menor tempo de contato com a água para controlar os patógenos; 
ł Preserva o gosto da água; 
ł Preserva os sais minerais próprios da água. 
ł Os organismos não criam resistência; 
ł Ação rápida: 0,5 -5,0 seg contra 20 - 40 minutos no caso do cloro e/ou ozônio. 

 
Além desse tratamento, é possível alcalinizar as águas pluviais para um uso 

extremamente saudável da mesma, pois o nosso corpo foi “projetado” para ser alcalino e o 
pH da maioria das nossas células e fluidos corporais como, por exemplo, o sangue.tem um 
valor de pH ligeiramente alcalino, na faixa de 7,3.  

Semelhantemente o nosso corpo, que possui mecanismos para regular a temperatura de 
forma que se mantenha num valor determinado, faz o mesmo para tentar manter o valor de 
alcalinidade do sangue em torno do pH 7,3. 

Vários estudos foram realizados e foi comprovado que a ingestão diária de águas 
alcalinizadas traz inúmeros benefícios à saúde humana, como a cura de várias doenças sem 
medicamentos. 

Ainda é possível deixar essa água magnesiana, ou seja, além de uma água que ajudará a 
deixar o pH do corpo alcalino, há a possibilidade de tornar uma água “amiga” do nosso 
coração.  

O magnésio é uma descoberta fulminante da década de 1980, pouco difundida. Não é remédio, 
mas sim alimento essencial para a vida, a ponto de animais novos, bem tratados mas sem 
magnésio, morrerem todos em um mês. O magnésio controla 18 minerais e tem umas 300 
funções (SCHORR, 1994).  

A água pluvial, devidamente gerenciada e conservada, atua como fonte de apoio em 
emergências e até mesmo como fonte complementar, em momentos de maior necessidade 
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ou redução de recursos, mas ao invés disso a população não a utiliza, deixando-a ser 
misturada com o esgoto, jogando-a fora.  

3. Procedimentos metodológicos 
 

O método científico utilizado na pesquisa foi o dedutivo segundo Marconi e Lakatos 
2010, onde, as premissas se confirmaram.  Ainda, foi utilizada uma pesquisa indutiva e os 
dados coletados foram por observação direta e bibliográfica, a exemplo de estudos sobre 
cálcios e magnésios na água, e os índices pluviométricos da cidade de João Pessoa. 

Os dados coletados seguiram os procedimentos, a seguir: 
1.     Separação das cobertas para as Saídas de Águas Pluviais - SAP; 
2.     Agrupamento das contribuições e direcionamento para as SAP; 
3.  Separação das Áreas Técnicas (são áreas destinadas aos exaustores de ar 

  condicionado, lugar onde será utilizado para fazer manutenções); 
4.     Direcionamento para as SAP; 
5.     Cálculo da Vazão; 
6.     Dimensionamento dos condutores verticais e horizontais; 
8.     Cálculo do volume do reservatório;
9.     Estudo da impermeabilização das áreas técnicas e cobertas com óleo de mamona; 

     10.   Tratamento com Luz UV; 
     11.   Destinação correta da água tratada. 
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Figura I: Esquema de fluxo “Projeto de aproveitamento das águas pluviais para uso nobre na UA -I, 
Campus João Pessoa”. Fonte: elaborado pelos autores.  

Vale salientar que, devido a interação com a comunidade técnica e administrativa da 
Instituição, o estudo também teve o seu desenvolvimento voltado para uma pesquisa-ação 
em proporção definida pela interação com a Instituição em estudo. 

De acordo com THIOLLAN (1986), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com 
base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. 

 
4. Aplicação/resultados 

A partir da análise do índice pluviométrico de João Pessoa, do estudo da contribuição 
das águas pluviais dos telhados e do estudo para localização dos reservatórios, o resultado 
da pesquisa foi elaborar o projeto sustentável, a fim de atender uma área escolhida, para 
um estudo das instalações pluviais de um piloto, visando a utilização nobre da água 
pluvial, após dimensionamento criterioso do volume de água coletado no trecho escolhido. 

O dimensionamento do reservatório para águas pluviais (NBR 15.527/07) utilizou o uso 
de 80% das águas coletadas e média anual do volume aproveitável. Segundo o método do 
Prof. Azevedo Neto: 

V= 0,042 X P X A X T 
(1) 

Sendo: 
V - volume de água de reservatório em litros; P - precipitação média anual em mm;  
A - área de coleta aproveitável em m²; T - número de meses de pouca chuva ou seca. 
 
V= 0,042 X 147,02 X 774,26 X4 = 19.123,72L=> V= 20.000 L 
 

O processo de cálculo do volume das águas pluviais iniciou a partir do trabalho de 
divisão das cobertas e áreas técnicas para cada saída da água da chuva. Assim, foram 
divididas nove Saídas de Água da Chuva - SAP, e assim, cada uma ficou com um volume 
de água a ser coletado, ver Tabela 2. Os cálculos das descidas verticais das SAP foram para 
tubos de 100mm em cada descida. 

 
João Pessoa (mm) 

Janeiro 80,1 Julho 236,6 

Fevereiro 101,1 Agosto  140,0 

Março 204,8 Setembro 67,5 

Abril 263,9 Outubro 28,1 
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Maio 282,5 Novembro 27,7 

Junho  301,7 Dezembro 36,1 

Anual 1764,2 
 

Tabela 1: Índices pluviométricos numa média de, no mínimo, trinta anos na cidade de João Pessoa. 
Fonte: AESA. 

 
Figura II: Agrupamento das cobertas e coleta das águas pluviais. Fonte: IFPB. 

 
Figura III: Agrupamento das áreas técnicas e coleta das águas pluviais. Fonte: IFPB. 

Na sequência, de acordo com a NBR 10844, foram calculadas, utilizando duas fórmulas, 
as áreas de contribuição provenientes das paredes mais elevadas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura IV: Duas superfícies planas verticais opostas. Fonte: NBR 10844. 

 
Figura V: Duas superfícies planas verticais adjacentes e perpendiculares. Fonte: NBR 10844. 

Chegando aos resultados a seguir:                                                                                    
 

Volume de águas pluviais coletada 

Fórmula de cálculo Q = i x A; i = 163 mm/h; Área das cobertas X Área Técnicas X Área das 
paredes = Vazão 

Saída das águas 
pluviais 

Área das 
Cobertas (m²) 

Área Técnicas 
(m²) 

Área das 
paredes (m²) 

Vazão 
(L/min) 

Total 
(m²) 

Ap1 m² 95,69 - 55,2 14.349,67 150,89 
Ap2 84,9 34,7 - 8.003,38 119,60 
Ap3 82,59 25,4 - 5.698,99 107,99 
Ap4 79,6 25,39 - 5.490,50 104,99 
Ap5 160,17 - - 2,67 160,17 
Ap6 65,33 31,17 20,48 113.296,31 116,98 
Ap7 25,12 - 31,8 2.170,12 56,92 
Ap8 116,78 45,4 - 14.403,26 162,18 
Ap9 54,73 45,4 24 162.005,18 100,13 

Ap Total    325.420,07 1.079,85 
 

Tabela 2: Cálculo do volume das águas pluviais coletada. Fonte: elaborado pelos autores. 
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O recorte modelo para a proposta do projeto das instalações hidráulicas das águas 

pluviais foi a do banheiro do andar térreo da UA-I, Figuras I, II e VI. Assim, o exemplo 
multiplicado e em projetos futuros deverá servir como referencial para direção geral da 
Instituição em estudo e para outras interessadas, uma contribuição inovadora na execução 
de projetos de edificações mais sustentáveis. 

 
Figura VI: Projeto das instalações prediais de água fria. Fonte: IFPB. 

 
 
A culminância do estudo é o tratamento com a radiação UV, escolhida por ser 

considerada uma forma segura de solução para os problemas de contaminação 
bacteriológica, por não produzir odor nem sabor na água, não possuir problemas com 
manuseio e estocagem de produtos químicos, além de não precisar de tanques de 
estocagem com longos períodos de retenção e, principalmente, por não agredir o meio 
ambiente.  

 
5. Considerações finais  

 

O estudo elaborou um modelo sustentável das instalações prediais de águas pluviais no 
IFPB, campus João Pessoa, onde a partir das diretrizes sustentáveis na redução do 
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consumo de água potável, os componentes do sistema das instalações são utilizados no 
aproveitamento dessas águas com destinação de consumo nobre. As águas pluviais são 
coletadas em calhas de todas as cobertas da UA-I e nas áreas técnicas, armazenadas em 
reservatórios verticais e, distribuídas, sem bombeamento, para o consumo.  

O propósito do estudo foi desenvolver um modelo possível de ser replicado para 
minimizar o desperdício de água potável com o tratamento por UV e o aproveitamento das 
águas pluviais. Promovendo assim, atualizações tecnológicas aos futuros profissionais da 
área da construção civil e a toda comunidade acadêmica, possibilitando um 
aprofundamento desses conhecimentos em busca de alternativas que minimizem os danos 
ambientais, econômicos e sociais por meio do uso nobre e não nobre das águas pluviais.  
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Resumo 
Os efluentes industriais produzido nos canteiros de obra são de responsabilidade do gerador e 
devem ser tratados corretamente. Contudo, muitas vezes estes efluentes não recebem o tratamento e 
a destinação adequada, podendo contaminar o meio ambiente. A fim de mitigar essa situação, 
alguns sistemas de tratamento veem sendo desenvolvidos e implantados em canteiros e usinas de 
concreto. Este trabalho teve como objetivo analisar a eficiência de um desanerador instalado no 
laboratório de materiais de construção no Centro Universitário Filadélfia em Londrina-PR, 
desenvolvido para tratar o efluente gerado nesse local. Foram coletadas amostras em dois pontos do 
desarenador (entrada e saída), sendo posteriormente realizados ensaios de sólidos, pH, alcalinidade 
e cone Imhoff, de acordo com APHA (2005), para analisar as características das mesmas. Os 
resultados obtidos indicaram uma remoção considerável de sólidos, com eficiência de até 98% para 
sólidos totais, indicando a eficácia do sistema de tratamento. 
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Palavras-chave: Processos de tratamento; Efluente de canteiro de obra; Desarenador com 
chicanas. 

Abstract 

The industrial effluents produced in construction sites are responsibility of the own company and 
should be treated properly. However, many times this effluents do not receive the suitable 
treatment nor the adequate disposal, which may contaminate the environment. In order to mitigate 
this situation, some treatments system is being developed and deployed in construction site and 
concrete factories. The objective of this study  was to analyze the efficiency of degritter installed in 
the Department of Civil Engineering of the University Center Philadelphia in Londrina-PR, 
developed to treat the effluent generated in this place. Were collected samples from two points of 
the system funnel (entry and exit), being later realized solids, pH, alcalinity and Imhoff cone tests, 
according with APHA (2005), to analyze their characteristics. The results obtained indicated a 
considerable removal of  solids, with an efficiency up to 98% for total solids, indicating the efficacy 
of this treatment system. 

 

Keywords: Treatment processes; Effluent from contruction site; Degritter with baffles. 

 
1. Introdução 

 

A indústria da construção civil é um dos setores industriais mais representativos 
economicamente no país. Entretanto, segundo dados da Organização das Nações Unidas – 
ONU é o principal consumidor de recursos naturais não renováveis, sendo responsável por 
consumir 40% do consumo mundial de energia, extrair 30% dos materiais do meio natural, 
gerar 25% dos resíduos sólidos e de 25% da água utilizada no mundo.  

 A vista disso, a construção civil é reconhecida como uma atividade que responde por 
uma parcela significativa dos impactos negativos causados ao meio ambiente. Isso se deve 
à expressiva geração de resíduos sólidos e efluentes, os quais não são produzidos apenas 
pelos canteiros de obras, mas por toda a cadeia produtiva da construção civil que envolve a 
fabricação de seus insumos, caracterizando um cenário de grandes impactos ambientais. 
(MARTINS, 2012)  

Além dos resíduos gerados, destacam-se os efluentes produzidos nos canteiros de obras, 
que podem ser considerados de origem doméstica ou industriais. O efluente de origem 
doméstica é caracterizado pela presença de águas residuais contaminadas por fezes 
humanas, restos de alimentos, gorduras e detergentes oriundos de áreas de vivência. De 
acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR-18, são áreas de 
vivência obrigatórias nos canteiros de obras: instalações sanitárias; vestiário; alojamento; 
local de refeições; cozinha, quando houver preparo de refeições; lavanderia; área de lazer 
e; ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais 
trabalhadores. 

Por outro lado, os efluentes de origem industrial são aqueles procedente das etapas 
construtivas, tais como: execução das fundações; concretagem; elevação de alvenaria e 
acabamento e lavagem de ferramentas e equipamentos. Para Jordão e Pessoa (1995) esses 
efluentes constituem resíduos de origem diversificada, variando de acordo com o tipo de 
obra e os materiais utilizados.  
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No primeiro caso, o efluente gerado é coletado pela concessionária de serviço público 
de saneamento de cada região e levados para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 
(NBR 9648/1986) 

No segundo, os efluentes industriais devem receber um prévio tratamento antes de ser 
lançado nas galerias pluviais ou na rede de esgoto, em razão de suas características 
potencialmente agressivas ao meio ambiente, conforme estabelece a Resolução 430 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2011). Ressalta-se que esta atividade é 
de responsabilidade do gerador, ou seja, a construtora responsável pela obra deve realizar a 
correta coleta e tratamento desse efluente. 

O efluente proveniente da água residual da lavagem de betoneira, objeto de análise deste 
artigo, apresentam em sua composição, materiais para preparação de concreto, tais como: 
brita, areia, cimento e aditivo em alguns casos. De acordo com Su, Miao e Liu (2002, apud 
PAULA; ILHA, 2014) a água residuária de concreto apresenta elevados valores de pH 
(entre 11 e 12) e por conseguinte elevado valor de alcalinidade, devido à presença de 
hidróxidos e carbonatos. Além disso, pode conter agregados pulverolentos, materiais 
orgânicos e elevada turbidez (entre 200 NTU e 700 NTU), de acordo com a finalidade da 
obra. (CARDOSO, 2015; PAULA; ILHA, 2014) 

De acordo com a Resolução 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 
2011), a água em contato com materiais cimentícios torna-se altamente alcalina, ou seja, 
com pH elevado (entre 12 e 13), além de apresentar um alto teor de sólidos dissolvidos, 
fator que inviabiliza o despejo direto em redes de esgoto e águas pluviais. (CARDOSO, 
2015) 

Para Lopes e Santos (2012) a infiltração desse efluente no solo pode ocasionar 
modificações em sua estrutura, alterando sua capacidade de infiltração através da obstrução 
dos poros e formação de crosta superficial. Além disso, o despejo incorreto de efluentes 
industriais pode provocar o assoreamento dos corpos hídricos, obstrução da rede de 
drenagem e a diminuição de escoamento de rios, lagos e condutos. (POLETO; 
MARTINEZ, 2011) 

O assoreamento é um problema preocupante, uma vez que afeta o volume de água de 
lagos e rios. Este impacto ocorre pelo transporte de sedimentos pela água pluvial na qual 
ao atingirem os corpos hídricos, esses resíduos se depositam às margens dos rios e lagos, 
causando a diminuição da lâmina de água e a contaminação do ecossistema. (CABRAL, 
2005)  

Em vista disso, alguns sistemas de tratamento de efluentes têm sido desenvolvidos e 
implantados a fim de criar alternativas para minimizar os impactos ambientais. Já é 
possível identificar centrais de tanques de decantação e caixas separadoras de água e 
resíduos instaladas em canteiros de obras, as quais captam o efluente gerado em processos 
de lavagem de betoneiras, ferramentas, maquinários, e o trata com o objetivo de reutilizar 
essa água para fins não potáveis, como limpeza de calçadas e vias. (PAULA; 
FERNANDES, 2015)  

A literatura consultada apresenta alguns sistemas de tratamento de efluente de betoneira 
já implantados. Um exemplo é o caso do sistema de lavagem de caminhões betoneira 
instalado em uma empresa no município de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul, 
onde a água proveniente da lavagem é destinada a um tanque e, em seguida, encaminhada 
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para 3 (três) decantadores com o intuito de remover os sólidos presentes no efluente gerado 
e possibilitar o reuso da água após esse tratamento físico. (UCKER et. al, 2013) 

De acordo com Ucker et. al (2013), o sistema de decantação foi dimensionado com base 
no volume de efluente a ser tratado, visto que o dimensionamento correto do comprimento 
e largura do decantador é de extrema importância para diminuir o arraste de partículas 
sólidas. Contudo, ao comparar os resultados obtidos na análise do efluente de entrada com 
o efluente de saída, constatou-se a ineficiência do sistema, uma vez que foi registrado um 
acréscimo de 63% no valor de pH e aumento de 44 vezes da turbidez na amostra coletada 
após o sistema de tratamento. Portanto verificou-se a necessidade de aperfeiçoamento do 
projeto.   

Todavia, o estudo desenvolvido por Paula e Ilha (2014), o qual analisa a qualidade da 
água residuária de um sistema de tratamento por sedimentação do efluente gerado por 
usina de concreto, situada na região sudeste de Goiás, apontou resultados satisfatórios. 
Comparando-se os resultados dos ensaios realizados com o efluente do tanque de entrada 
(sem tratamento) e do afluente do tanque de saída (tratado), verificou-se uma diminuição 
de 87% na turbidez, determinando a eficiência na retenção de sólidos, no entanto os 
parâmetros para reuso de água não se adequaram aos recomendados pela ABNT-NBR 
15900:2009, na qual estabelece os requisitos mínimos para a água ser considerada 
adequada ao preparo do concreto. 

Tendo por pressuposto os sistemas similares apresentados acima, desenvolveu-se um 
dispositivo intitulado desarenador. Este equipamento tem por finalidade realizar o 
tratamento físico da água decorrente de lavagens de betoneiras através de processo de 
decantação, o qual permite a retenção de uma parcela dos sólidos totais (suspensos e 
dissolvidos), além de possivelmente permitir o reuso da água para amassamento. Nesse 
sentido, este trabalho objetiva analisar a eficiência do desanerador implantado no 
departamento de Engenharia Civil do Centro Universitário Filadélfia, no município de 
Londrina-PR.  

 

2. Materiais e métodos 
 

O equipamento em estudo foi desenvolvido para atender a demanda do laboratório de 
materiais, do Bloco da Engenharia Civil do Centro Universitário Filadélfia, Londrina – PR. 
Adotou-se como vazão de projeto o valor de 100 l/s, a qual corresponde ao despejo da 
lavagem de uma betoneira de capacidade de 150 litros. Este dispositivo tem por objetivo 
realizar o tratamento de águas residuais que estiveram em contato com materiais 
cimentícios, a fim de remover a maior quantidade de sólidos dissolvidos no efluente e 
garantir uma melhoria na qualidade da água para ser lançado nas galerias ou, ainda, ser 
reutilizado. 

No que se refere ao método de funcionamento, ocorre da seguinte forma: a primeira 
etapa consiste na redução da velocidade de escoamento, com a remoção dos sólidos 
grosseiros, através da passagem pelas chicanas, as quais são obstáculos que funcionam 
como um labirinto, conforme demostra a Figura 1 (ponto 1). Em seguida, o efluente é 
direcionado para a primeira caixa de decantação (ponto 2), cuja finalidade é promover a 
sedimentação dos sólidos. Logo após, o efluente segue para o segundo decantador (ponto 
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3), o qual possui o objetivo de garantir a sedimentação das partículas sólidas 
remanescentes na água, de forma a garantir uma maior eficiência ao sistema.  

Os dois reservatórios de decantação foram dimensionados com 0,80 m de comprimento 
e 0,50 m de largura. Salienta-se ainda que o equipamento, de 2,20 metros de comprimento, 
possui inclinação necessária para que o escoamento do efluente ocorra através da 
gravidade. Além disso, há orifícios nas caixas de decantação abertos apenas após o tempo 
previamente estipulado para o fim do processo. O tempo de decantação médio usado nos 
ensaios foi de 10 horas.  Por fim, a água tratada é transportada até um tanque de 
armazenamento (ponto 4) através de tubulações.  

 

 
Figura 1: Desarenador para tratamento de água residuária em canteiro de obras e pontos de coleta da 
amostra para caracterização da qualidade da água: (1) chicanas, (2) câmara de decantação primária, 

(3) câmara de decantação secundária, (4) reservatório.  Fonte: dados do projeto. 

 

As amostras retiradas para análise foram coletadas semanalmente, entre os meses de 
setembro de 2016 e janeiro de 2017, após a lavagem da betoneira e de outros 
equipamentos. Para realizar as comparações, 09 amostras foram validadas, sendo estas de 
entrada (representada pelo ponto 2 da figura acima – efluente bruto) e de saída 
(representada pelo ponto 3 – efluente tratado). Após as coletas, as amostras foram 
identificadas com a data de sua retirada e em seguida transportadas ao laboratório. Para o 
armazenamento foram utilizados recipientes com tampas e as amostras foram mantidas sob 
refrigeração, a fim de prevalecer suas características.  

Para a análise da qualidade dos efluentes, os valores de pH, alcalinidade e sólidos 
(totais e dissolvidos) foram estudados de acordo com a metodologia descrita em APHA 
(2005).  

Na Tabela 1 estão apresentados os ensaios utilizados com seus respectivos métodos. Os 
ensaios de Imhoff e de Sólidos Totais foram realizados com o objetivo de analisar a 
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quantidade de sólidos que o sistema de tratamento retém, a fim de determinar a eficiência 
do equipamento. 

 

Ensaio Método – APHA (2005) 
pH Potenciométrico 

Alcalinidade Titulação potenciométrica 
Imhoff Volumetria 

Sólidos Totais Gravimetria 
Tabela 1: Metodologia dos ensaios realizados de acordo com APHA (2005). Fonte: elaborada pelos 

autores. 

 

Na literatura existem outros projetos semelhantes ao elaborado, com objetivos 
similares, porém não se utilizou como base nenhum destes para a execução do desarenador 
proposto pelo Projeto de Pesquisa. Cita-se como exemplo de projeto similar o sistema de 
decantação apresentado por Ucker et. al (2013). 

Para a apresentação dos resultados foram consideradas as médias dos valores 
encontrados nos ensaios, estes foram comparados com os parâmetros dispostos na 
Resolução CONAMA no 430 e em valores encontrados na literatura.  

 

3. Resultados  
 

A Tabela 2 resume os principais resultados dessa pesquisa, pH, alcalinidade, cone 
Imhoff, sólidos totais, sólidos totais fixos e sólidos totais voláteis para as amostras 
coletadas nos pontos de entrada (efluente bruto) e saída (efluente tratado) do equipamento. 
 

Amostra pH Alcalinidade 
(mgCaCo3.𝐋 𝟏) 

Cone Imhoff 
(ml.𝐋 𝟏) 

Sólidos Totais 
(mg.𝐋 𝟏) 

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 
Amostra 1 11,9 11,1 288 145 35,0 1,6 4914 581 
Amostra 2 11,0 10,6 58 28 14,0 0,6 3590 732 
Amostra 3 11,1 10,7 78 23 7,0 0,4 2050 850 
Amostra 4 10,6 10,0 113 75 6,5 0,2 2093 40 
Amostra 5 11,6 9,7 158 13 36,5 0,2 2995 640 
Amostra 6 8,5 7,9 45 38 0,8 0,1 675 455 
Amostra 7 8,5 7,8 48 30 0,7 0,1 1425 1625 
Amostra 8 10,0 7,6 35 18 3,8 0,2 3610 2120 
Amostra 9 10,5 8,7 45 20 13,0 0,1 905 170 

Tabela 2: Resultados de ensaios. Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Com base nos resultados apresentados, na Tabela 2, é possível identificar que os valores 
de pH e alcalinidade encontrados na amostra de entrada e na amostra de saída apresentam 
pequenas variações. Esse fato ocorre em razão do sistema de tratamento aplicado ser 
apenas físico, não apresentando nenhum tipo de tratamento químico. Portanto era esperado 
que tais valores não sofressem mudança. 
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Entretanto, ao observar os valores resultantes dos ensaios de sólidos e cone Imhoff, 
constatou-se que comparando as amostras de entrada e saída houve uma redução dos 
valores, ou seja, após o tratamento, o efluente apresentou uma eficiência na remoção dos 
sólidos.  

A diminuição dos valores iniciais em relação aos finais, especificamente do ensaio de 
Cone Imhoff, representa a eficiência do sistema em reter os sólidos sedimentáveis. A 
Figura 2 demonstra, de maneira qualitativa, a mudança do efluente ao longo de cada etapa 
do tratamento, representados pelos pontos de 1 a 4, sendo, respectivamente: chicanas; 
decantador primário; decantador secundário e reservatório.  

 

 
Figura 2: Análise qualitativa do efluente. Fonte: dados do projeto. 

 
Apesar dos resultados expostos na Tabela 2 estarem de acordo com o previsto, 

observou-se grande variabilidade entre as amostras. Isso decorre em razão da diversidade 
dos materiais utilizados para a fabricação do concreto na betoneira que recebeu a lavagem, 
inclusive observou-se a presença de solo em algumas amostras. Outro fator determinante é 
em relação às questões climáticas, algumas amostras de saída ficaram expostas à chuva, 
ocasionando uma diluição do efluente, causando mudança em suas características.  

Uma vez que, o objetivo do equipamento é realizar a retenção dos sólidos, fez-se 
necessário realizar uma análise mais criteriosa em relação a esses resíduos presentes no 
efluente. A Tabela 3 indica a eficiência do sistema em relação à remoção dos sólidos totais, 
sólidos totais fixos (minerais) e sólidos totais voláteis (matéria orgânica). 

 

Amostra Sólidos Totais (mg.𝐋 𝟏) Sólidos Totais Fixos (mg.𝐋 𝟏) Sólidos Totais Voláteis 
(mg.𝐋 𝟏) 

Entrada Saída Eficiência Entrada Saída Eficiência Entrada Saída Eficiência 
Amostra 1 4914 581 88% 4454 420 91% 460 161 65% 
Amostra 2 3590 732 80% 2994 422 86% 596 310 48% 
Amostra 3 2050 850 59% 585 235 60% 1465 615 58% 
Amostra 4 2093 40 98% 1759 34,5 98% 334 5,5 98% 
Amostra 5 2995 640 79% 2845 520 82% 150 120 20% 
Amostra 6 675 455 33% 385 185 52% 290 270 7% 
Amostra 7 1425 1625 -14% 535 930 -74% 890 695 22% 
Amostra 8 3610 2120 41% 1950 1400 28% 1660 720 57% 
Amostra 9 905 170 81% 755 80 89% 220 135 39% 

Tabela 3: Eficiência do desarenador quanto à retenção de sólidos. Fonte: elaborada pelos autores. 
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As porcentagens de eficiência apresentadas na Tabela 3 indicam valores altos em sua 
maioria, apontando a elevada capacidade do sistema em reter os sólidos totais, fixos e 
voláteis. É possível identificar algumas amostras com eficiência baixa ou negativa, esse 
fato é decorrente da variabilidade dos efluentes ou de variações climáticas. Além disso, 
pode-se perceber nos casos em que as porcentagens obtiveram valores reduzidos, o ensaio 
de Cone Imhoff realizado nessas amostras também apresentou alterações.  

Ademais, no que se refere aos sólidos voláteis, pode-se perceber que as amostras três e 
oito apresentaram altos valores de entrada, apontando a presença de matéria orgânica no 
efluente bruto. No entanto, apesar do sistema ser físico, a matéria orgânica é removida 
devido a sua aderência aos sólidos retidos pelo sistema. 

No estudo realizado por Paula e Ilha (2014) percebeu-se que as amostras apresentaram 
uma alta eficiência na remoção de sólidos após o tratamento proposto pelo equipamento 
instalado na usina de concreto em estudo. De maneira similar, os resultados alcançados na 
pesquisa objeto deste artigo, obtiveram altas porcentagens de remoção, superiores a 50%, 
com exceção das amostras seis, sete e oito. 

Por sua vez, os resultados de pH e Cone Imhoff, foram comparados com os valores 
dispostos na Resolução 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2011) 
para lançamento do efluente em corpos hídricos. Quanto ao parâmetro de pH, os resultados 
encontrados na Tabela 2 não atenderam os requisitos descritos na Resolução (entre 5 e 9). 
Além do mais, os valores de sólidos sedimentáveis foram superiores ao recomendado 
(1m/L), com exceção da amostra um. 

Apesar do dispositivo não atender a legislação pertinente, o mesmo demonstrou 
eficiência na remoção de sólidos, ressaltando que o equipamento ainda se encontra em 
estudo. Destaca-se ainda que, devido a eficiência verificada, é possível que este dispositivo 
trabalhe em conjunto com outros tipos de tratamentos, colaborando com a redução dos 
parâmetros estudados. É possível citar como exemplo, a diluição do efluente do 
desarenador em água pluvial, a fim de atender os parâmetros CONAMA. Em vista disso 
objetiva-se, através do Projeto de Pesquisa, efetuar o constante monitoramento do sistema, 
a fim de promover melhorias, bem como realizar novos ensaios do efluente. A análise da 
turbidez pode ser inserida neste contexto, assim como por Ucker et. al (2013). Salienta-se 
ainda que, devido à pesquisa estar em estágio inicial, a possibilidade de reutilização da 
água para fins não potáveis, como água para amassamento, ainda está sendo estudada. 

 

4. Conclusão  
 

Com base nos resultados apresentados no presente trabalho, foi possível constatar a 
eficiência do dispositivo desarenador na remoção de sólidos totais. A passagem da água 
pelo sistema de tratamento, composto por chicanas e câmaras de decantação, proporcionou 
a melhoria da qualidade da água. As análises do efluente de entrada e saída do sistema 
apresentaram uma remoção em média com eficiência de 85% para sólidos totais, além da 
redução de até 99% dos sólidos sedimentáveis. Ressalta-se que apesar da eficiência obtida, 
o efluente ainda não se enquadrou dentro da legislação pertinente, indicando que as 
pesquisas devem continuar, com o aprimoramento do dispositivo. 
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Em dias chuvosos pode-se perceber que as características do efluente foram alteradas, o 
que influencia na análise real da eficiência na remoção de sólidos, mudança também 
comprovada por meio do ensaio de Cone Imhoff. Por se tratar de um sistema de tratamento 
exclusivamente físico, os índices de pH e alcalinidade não apresentaram significativa 
alteração. Assim sendo, a remoção de sólidos promovida por esse sistema contribui para 
reduzir a quantidade de sólidos lançados aos corpos hídricos de forma incorreta, 
minimizando os impactos ambientais causados pelos mesmos. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é discutir algumas estratégias tradicionalmente adotadas no projeto de 
mobiliário, como a modularidade e a padronização, que inicialmente visavam a racionalização 
produtiva e a viabilização da fabricação industrial seriada, mas que hoje se revelam como possíveis 
recursos para alcançar requisitos de sustentabilidade na indústria moveleira. Inicialmente serão 
apresentadas questões relativas à sustentabilidade na produção e no projeto de mobiliário junto a 
um breve histórico sobre o desenvolvimento e evolução do móvel modular seriado, em especial os 
de utilização para armazenagem. Para exemplificar como o tema foi abordado no início da 
industrialização do móvel no Brasil trataremos de analisar a produção pertinente de três 
importantes personagens do período: Michel Arnoult, Geraldo de Barros e Jorge Zalszupin. 
Finalmente, discutiremos de que maneira as experiências desses designers com a modularidade e 
racionalização produtiva apontam soluções possíveis para a sustentabilidade no projeto do 
mobiliário no cenário contemporâneo. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Modularidade; Móvel moderno brasileiro. 
 

Abstract 

This paper aims to discuss some strategies traditionally adopted in furniture design, such as 
modularity and standardization, initially aimed at productive rationalization and the viability of 
serial industrial manufacturing, but which today are revealed as possible resources to achieve 
sustainability requirements in furniture industry. Initially, issues related to sustainability in 
production and furniture design will be presented together with a brief history of the development 
and evolution of the modular series furniture, especially those for storage use. To exemplify how 
the theme was approached at the beginning of the industrialization of furniture in Brazil we will try 
to analyze the pertinent production of three important characters of the period: Michel Arnoult, 
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Geraldo de Barros and Jorge Zalszupin. Finally, we will discuss how the experiences of these 
designers with modularity and productive rationalization point to possible solutions for 
sustainability in the design of furniture in the contemporary setting. 

 
Keywords: Sustainability; Modularity; Brazilian Modern Furniture. 
 

1. Introdução 
 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Inteligência de Mercado (IEMI, 2016), o 
mercado de móveis no Brasil em 2015 era composto por 20,2 mil indústrias que 
produziram, somente neste ano, um montante de 430 milhões de peças. Deste total, 96% da 
produção industrial foram para atender o mercado interno, com 67% desta produção 
voltados para os móveis de uso residencial. Do mesmo modo, no cenário contemporâneo 
muito tem se discutido sobre a confluência entre design e meio ambiente, em que se faz 
necessário, entre outras questões, discutir estratégias de projeto que apontem para métodos 
de produção industriais alinhados com o conceito de sustentabilidade em seus três pilares, 
ambiental, econômico e social (MANZINI e VEZZOLI, 2011). 

Desta forma, à luz da preocupação contemporânea com a sustentabilidade e diante de 
um cenário industrial com tamanha relevância, este artigo busca resgatar soluções de 
modularidade adotadas no projeto de mobiliário brasileiro durante segunda metade do 
século XX, e apontá-las como possíveis estratégias de produção sustentável para o cenário 
industrial contemporâneo. A partir da criação de um referencial histórico do móvel 
modular brasileiro, pretendemos apontar características de produção que possam ser 
alinhados com a sustentabilidade, buscando subsídios para produção do móvel em 
indústrias de pequeno, médio e grande porte, com projetos e produtos que sejam mais 
ecológicos e eficientes.  

De natureza qualitativa e exploratória, esse artigo buscou retomar e debater experiências 
e estratégias de projeto adotadas por alguns dos principais pioneiros na industrialização do 
móvel no Brasil. Acredita-se que estas soluções, nascidas de uma visão voltada para a 
industrialização e racionalização produtiva, podem, transpostas para a atualidade, gerar 
subsídios para o desenvolvimento de soluções de sustentabilidade, levando em conta o 
emprego racional da matéria prima, a otimização de recursos e processos industriais, além 
de economias no armazenamento e transporte e diminuição de perdas na montagem dos 
produtos.  

 
2. Móvel Modular: origens e principais conceitos 

 
O século XX trouxe para o campo do design de produto significativas alterações na 

maneira como os objetos passaram a ser produzidos. No Brasil, entre estas alterações 
destacam-se as realizadas no campo design do móvel que, impulsionado pela nova 
arquitetura moderna e o esforço de reformulação do espaço doméstico, passou, 
gradativamente, da produção artesanal de herança portuguesa a processos industriais de 
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produção em série, com a proposta de atender a demandas da crescente população 
(SANTOS, 2015). 

Segundo a autora, para compreender o processo de modernização e transformação 
produtiva pelo qual passou o móvel brasileiro é necessário fazer um recuo no tempo para 
considerar alguns aspectos específicos da história e da cultura brasileira que foram 
fundamentais para essa transição. São eles: o patrimônio artesanal da madeira na produção 
dos móveis e sua forte herança colonial portuguesa; a interrupção de importações 
motivadas pelas duas grandes guerras; a industrialização, urbanização e modernização 
econômica, impulsionadas pela política desenvolvimentista do presidente Juscelino 
Kubistchek; e, em especial, a modernização da arquitetura e das artes, iniciada na Semana 
de Arte Moderna de 1922 e a relação que o design brasileiro estabeleceu com a Arte 
concreta. 

Quanto ao emprego da madeira na produção de móveis no Brasil, Lima (2006, p.86) 
afirma que esta tradição deve-se ao fato “da madeira constituir o mais antigo material 
utilizado pelo homem, sendo até hoje explorada pela facilidade de obtenção e pela 
flexibilidade com que permite ser trabalhada”. Soma-se a isso o fato de que o Brasil possui 
a maior superfície de floresta tropical do mundo (LEITE, 2001) e ao passado colonial 
brasileiro, com a herança portuguesa de utilização de madeira no mobiliário (SANTOS, 
2015). Entretanto, o uso da madeira maciça na produção seriada em larga escala apresenta 
algumas desvantagens, o que tornou necessária sua gradativa substituição por painéis de 
madeira reconstituída, como os compensados laminados, o aglomerado e o MDF 
(FRANCO, 2010). O autor aponta que o uso da madeira maciça, com seus diferentes tipos 
e propriedades, requer o uso de técnicas e ferramentas adequadas, são de mais difícil 
padronização e, por se tratar de um recurso natural, com algumas espécies extintas ou com 
longa fase de reflorestamento, tem custo elevado de produção e uma demanda incapaz de 
acompanhar a velocidade da produção em grandes séries. A madeira reconstituída, por ser 
produzida industrialmente, é padronizada e mais barata, e permite a utilização de técnicas e 
processos produtivos industriais que agilizam e barateiam o custo de produção, tornando o 
produto final economicamente mais viável. 

Nos Estados Unidos, no início do século XX, com a opção no mercado dos painéis em 
compensado, a modularidade se tornou uma nova maneira de se pensar e produzir o móvel. 
Esse novo conceito nasceu inspirado pelo princípio de padronização – condição 
fundamental para a produção industrial em série – que, trasposto do insumo básico para a 
unidade manufaturada, tornou possível a construção de unidades tridimensionais de área 
padronizada: os módulos. A mesma lógica utilizada para a padronização dos insumos da 
indústria foi aqui adotada para a construção de unidades independentes com diferentes 
funções, mas que obedecem a uma mesma razão construtiva, a um denominador comum 
que as tornam compatíveis e intercambiáveis, permitindo que sejam arranjados e 
combinados de modo flexível para atender a diversas necessidades e espaços. (HESKETT, 
2006).  

Segundo o autor, o primeiro registro de um sistema pré-modular foi desenvolvido pelo 
empresário norte americano Otto Wernicke, em 1880. O projeto que ele desenvolveu 
consistia em uma série de unidades intercambiáveis feitas de painéis de madeira em 
dimensões pré-definidas e que possibilitavam a montagem de diferentes estantes, 
denominadas por seu criador de “estantes elásticas”.  
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Na figura 1 é possível perceber a lógica de industrialização relacionada ao projeto do 
móvel. Uma mesma peça numerada poderia ser usada em variadas partes do produto, o que 
possibilitaria múltiplas composições “personalizadas”, conforme as aspirações do cliente, 
característica valorizada no cartaz de divulgação (Figura 2).  

 

     
Figura 1: Registro de patente das estantes de Otto Wernicke (1892). Disponível em: 

www.patentlyamerican.com 

Figura 2: Cartaz com a propaganda das estantes de Otto Wernicke. Disponível em: 
www.periodpaper.com 

 
Ainda, segundo Heskett, os primeiros sistemas totalmente modulares começaram a ser 

adotados a partir da década de 1930 em diversos países como Holanda, Alemanha e 
Estados Unidos. Esses sistemas modulares encontraram sua maior expressividade no 
segmento de móveis para cozinha e armazenagem, possivelmente graças às transformações 
do espaço doméstico durante o século XX, que tinham como principal enfoque a 
otimização, organização e a racionalização das tarefas do lar. Moraes (1999) remete a este 
momento da história das cozinhas modulares como uma referência tecnológica, em que, à 
semelhança das cozinhas compactas das locomotivas a vapor e dos depósitos de navios, o 
conceito de compacidade e modulação foi transferido para o projeto da cozinha residencial, 
adaptando-se ao uso doméstico. 

 
3. O móvel modular seriado no Brasil 
 

No Brasil, assim como a semana de Arte Moderna em 1922 foi um marco histórico na 
busca pela modernização em diversas áreas, a década de 1940 foi um período de intensa 
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atividade criativa, no campo da arquitetura, das artes e do design. Segundo Cardoso 
(2008), durante a segunda guerra mundial, a indústria nacional se expandiu 
significativamente para atender demandas locais de produtos que até então eram 
importados da Europa. Neste cenário, os sistemas modulares, como as estantes e móveis de 
armazenagem exerceram um importante papel, não somente na composição dos novos 
arranjos domésticos, mas no incentivo da produção industrial local, intensificada pela onda 
imigratória europeia. Algumas personalidades desempenharam importante papel no 
desenvolvimento do móvel moderno e na tentativa de consolidação de sistemas que 
pudessem ser eficientes do ponto de vista industrial e atingissem, com qualidade, uma 
parcela maior da população. 

Um importante papel na indústria de móveis foi a do arquiteto francês Michel Arnoult, 
que chegou ao Brasil em 1951 para estagiar com Oscar Niemeyer. Arnoult havia 
trabalhado com Marcel Gascoin, um dos pioneiros na fabricação de mobiliário em série na 
França, e com o qual desenvolveu sistemas modulares de cozinha para as unidades de 
habitação de Marselha, projetadas por Le Corbusier. (SANTANA, 2010). 

Segundo Leon (2016), o processo de verticalização e industrialização pelo qual passou 
as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro na metade do século XX provocaram profundas 
transformações no modo de viver e na configuração das casas e apartamentos da época, o 
que impulsionou a demanda da crescente população urbana por móveis que estivessem 
mais alinhados à essa nova realidade. Impulsionado por essas mudanças, Arnoult decide 
colocar em prática o conhecimento apreendido na sua experiência com Gascoin para criar 
móveis mais acessíveis, compactos e flexíveis e, em 1954, ele funda, com outros dois 
sócios, a Mobília Contemporânea. Quanto ao conceito de móvel modulado defendido por 
Arnoult, a autora destaca: “a defesa do modulo se faz a partir de referências a Le Corbusier 
e à Bauhaus, fazendo repercutir entre nós o ideário do design moderno” (ARNOUT apud 
LEON, 2016, p.37). 

 

 
Figura 3: Detalhe da estante MC, vendida em bancas de jornal.  Fonte: LEON (2016, p.52) 
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A produção industrial em série, a padronização e a modulação foram as estratégias 
adotadas pelo arquiteto-designer para atender ao grande público, oferecendo móveis com 
múltiplas funções, desmontáveis, componíveis, de fácil reposição e resistente a modismos. 
(SANTOS, 2015). A racionalidade construtiva do sistema modular com painéis de madeira 
reconstituída tornava o processo de montagem relativamente simples, otimizando a 
armazenagem das peças e possibilitando a montagem do móvel pelo próprio usuário.  

 

  
Figura 4: Manual de instrução da estante modelo MC, em dois passos. Parceria com a Editora 

Abril (década de 1960).  Fonte: arquivo dos autores 

 
Iniciativa similar de racionalização da produção e da tentativa de criação de móveis para 

o grande público partiu de Geraldo de Barros, artista ligado ao movimento de Arte 
Concreta e que tinha na escola Bauhaus, a base para a execução de seus ideais. 
(SANTANA, 2010). Barros viveu na França, Suíça e Alemanha e participou, em São 
Paulo, da fundação da Unilabor, uma cooperativa operária formada pela parceria entre uma 
igreja e uma fábrica de móveis. No período de treze anos em que desenvolveu móveis para 
a Unilabor, o designer criou uma série de móveis utilizando a lógica dos sistemas 
modulares que, como aponta Santos (2015), veio não somente promover a flexibilidade das 
composições, mas resolver problemas de espaço para armazenagem das peças, aumentando 
a produção e reduzindo custos. 

A modularidade do móvel desenvolvido por Geraldo de Barros para a Unilabor foi 
importante por permitir múltiplas composições a partir de poucas unidades, princípio 
fundamental para a industrialização de seus produtos (CLARO, 2004).  

 Notam-se nas figuras 6, 7 e 8 momentos diferentes da mesma estrutura de um móvel: 
na figura 6 a versão de um móvel fechado, para armazenagem. Na figura 7, uma versão de 
móvel aparador, com nichos abertos para suporte de peças decorativas, e, nas ilustrações da 
figura 8, percebe-se que a estrutura da peça se mantém, como uma matriz e, conforme sua 
configuração, de nichos, portas ou gavetas, surgem novas possibilidades de uso, como 
cômodas, aparadores, criado mudo e até penteadeiras, produtos comuns na época.  
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Figuras 6 e 7: Móvel modular desenvolvido por Geraldo de Barros na Unilabor, ilustrando a 

flexibilidade de uso. Fonte: CLARO (2004, p. 118) 
Figura 8: Ilustração do catálogo da Unilabor com as possibilidades de composição dos móveis. 

Fonte: CLARO (2004, p. 119) 

 

Da mesma forma, outro destaque na produção de Barros foram as estantes modulares, 
que possuem arranjos flexíveis, de acordo com a necessidade do espaço e do usuário 
(Figura 9). Na figura abaixo é possível perceber que a lateral em aço, as prateleiras e as 
caixas (para o gaveteiro e para o nicho) são três elementos fixos, mas o princípio modular 
permite múltiplas composições. Sob este aspecto, Claro (Ibid. p.112) destaca: 

 
As pranchas de compensado utilizadas tanto nas prateleiras para as estantes como em todas as 
caixas tem largura única de 39 cm, o que facilita o aproveitamento da matéria-prima e o 
processo de usinagem e estocagem das peças e faz com que o tipo de intercâmbio entre móveis 
diferentes seja possível. 

 

 
Figura 9: Ilustração do catálogo da Unilabor com as possibilidades de composição dos móveis. 

Fonte: CLARO (2004, p. 116) 
 

Após a saída da Unilabor, Geraldo de Barros leva sua experiência com esse tipo de 
sistema e cria, em 1964, a móveis Hobjeto, empresa especializada em mobília modular 
para casa e escritório. Por questões comerciais e administrativas, o projeto se encerra 
poucos anos depois e Geraldo de Barros, retorna para as artes. Entretanto, a relevância do 
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trabalho que desenvolveu no desenho do móvel moderno brasileiro e no uso do sistema 
modular é um legado de muito valor e que certamente definiu novos rumos para a 
industrialização dos móveis no país, no uso racional da matéria-prima e na incorporação da 
comunidade no processo industrial. 

 

 
Figura 10: Foto ambientada para o catálogo de produtos da Móveis Hobjeto. Fonte: SANTOS 

(2015, p.194) 

 
Jorge Zalszupin foi outro designer que buscou estratégias de projeto para racionalizar a 

produção e conseguir fabricar móveis em série. O arquiteto polonês formado na Romênia 
chegou ao Brasil em 1949 e, em 1959, percebendo o crescente potencial do mercado 
moveleiro, fundou a L’Atelier Móveis (SANTOS, 2014). Inicialmente produzindo móveis 
com processos tradicionais de marcenaria, Zalszupin sempre procurou, nas tecnologias, 
nos materiais e no próprio projeto, soluções que viabilizassem uma produção industrial em 
série e, dentro dessa busca, desenvolveu estratégias que nos dias de hoje podem ser 
consideradas sustentáveis.  

 
Figura 11: Exemplo do “taqueamento” na escrivaninha de Jorge Zalszupin para a L’Atelier, 

década de 1960. Fonte: Fonte: www.1stdibs.com - divulgação. 

 

http://www.1stdibs.com/
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Uma de suas soluções mais conhecidas é chamada de “tijolinhos” ou “taqueamento”, 
técnica que Zalszupin usou largamente para revestir móveis de apoio e de armazenamento, 
como tampos de mesa, buffets e estantes, e que acabou por se tornar uma de suas 
assinaturas. Inspirada nas técnicas de marchetaria e utilizando uma lógica de modularidade 
na superfície dos móveis, Zalszupin revestiu seus produtos com pequenos retângulos de 
tamanho padronizado e posicionados de forma intercalada.  

Essa solução diminuiu a perda de material nas folhas de jacarandá, resolveu problemas 
de uniformidade de cor e desenho nos diferentes módulos de um mesmo móvel, ampliou as 
possibilidades de revestimento de superfícies diversas e, por último, barateou os custos de 
produção da peça, uma vez que grandes folhas de jacarandá eram mais caras e difíceis de 
encontrar. Além da aplicação do principio da modularidade na superfície dos móveis, nas 
figuras 12 a 15, nota-se o potencial inovador do sistema de modulação proposto por 
Zalszupin para a época: a partir de um pequeno número de componentes (portas, gaveteiros 
e nichos abertos), surgem inúmeras composições que se ajustam a qualquer tipo de 
necessidade. 

 

 
Figura 12, 13 e 14: Catálogo da L’Atelier com exemplos de montagem, por meio de módulos, de 

diversos tipos de estantes, armários, aparadores e até bancos. Fonte: Catálogo de produtos da 
L’Atelier, década de 1960. 

 

 
Figura 15: Exemplo de estante obtida a partir de módulos componíveis.  Fonte: www.1stdibs.com -

divulgação. 

 

http://www.1stdibs.com/
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4. Considerações Finais 
 

Em primeiro lugar é importante destacar que a produção moveleira dos três designers 
investigados neste trabalho refere-se a um período histórico anterior à definição do 
conceito de sustentabilidade, elaborado em 1987. Sendo assim, a preocupação quanto aos 
aspectos ecológicos da produção de um produto anterior a esta data talvez partisse de uma 
abordagem diferente quando comparada aos dias atuais. Entretanto, a produção destes 
designers merece ser resgatada, pois foi possível identificar soluções projetuais e criativas 
que apontam para estratégias que podem ser empregadas na produção moveleira atual 
visando a sustentabilidade em seus três pilares, ambiental, econômico e social. 

Quanto aos critérios ambientais e de uso dos materiais, a modularidade é um recurso de 
projeto que possibilita um menor desperdício de matéria-prima, pois a padronização dos 
componentes pode ser planejada de acordo com o tamanho da superfície da matéria-prima, 
aproveitando o material em sua totalidade. Esta característica pode ser particularmente 
notada nos projetos dos componentes modulares criados por Geraldo de Barros, Jorge 
Zalszupin e Michel Arnoult, que otimizam o aproveitamento da matéria-prima e o tempo 
de produção dos móveis e além de torná-los mais duradouros e atemporais, uma vez que 
sua flexibilidade de uso atende a diferentes espaços e necessidades. Os móveis compactos 
e desmontáveis desenvolvidos por Michel Arnoult também atendem a questões de 
transporte e armazenamento, otimizando esses processos. No trabalho de Zalszupin 
também podemos apontar a estratégia de aproveitamento das folhas de madeira criada 
através da transposição do conceito de modularidade de componentes para o contexto da 
marcenaria, com o uso de uma paginação racionalizada para o revestimento das diferentes  
superfícies de seus móveis. 

Embora no período analisado a madeira maciça fosse bastante frequente nas criações 
dos designers, os painéis de laminado moldado, os compensados e o revestimento de 
superfícies, como os laminados plásticos da empresa Fórmica, foram amplamente 
utilizados. Uma grande novidade para a época, os revestimentos melamínicos eram 
utilizados com o objetivo de trazer cor e criar superfícies fáceis de limpar e mais 
resistentes à riscos e abrasões, mas também consistiam em uma importante estratégia para 
viabilizar economicamente os produtos e reduzir o uso da madeira nativa também no 
revestimento. Neste contexto, merece destaque o revestimento modular da superfície ou o 
“taqueamento”, criado por Jorge Zalszupin, estratégia que pode ser facilmente transposta 
para o cenário contemporâneo pois é uma técnica que se mostra adequada para 
revestimentos de diferentes superfícies e que é potencialmente eficiente no aproveitamento 
de retalhos de madeira comumente descartados pelas indústrias, podendo, dessa forma, 
reduzir o montante de resíduos sólidos não aproveitados.  

Quanto aos critérios econômicos, em termos industriais, a produção de módulos e 
componentes padrões é um recurso de simplificação de processos na linha de produção, 
uma vez que as peças terão as mesmas características produtivas e, desta forma, podem ser 
produzidas em grandes quantidades. Sendo assim, os componentes dos produtos podem ser 
produzidos antes dos pedidos chegarem às fábricas, o que traz economia de tempo e 
dinheiro. Também, por se tratar de peças padrões, a negociação com os fornecedores de 
insumos pode ser vantajosa na compra de lotes de matéria-prima, o que pode baratear o 
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custo final dos produtos e possibilitar o acesso a um maior número de pessoas de produtos 
de qualidade.  

A possibilidade de um desmembramento racional do móvel em unidades menores é uma 
característica que favorece significativamente o armazenamento, o manuseio e o transporte 
das peças, tornando-os mais simples e sem a necessidade de grandes estruturas, o que 
beneficia, inclusive, as revendas e os pequenos empresários independentes, na medida em 
que diminui a necessidade de grandes deslocamentos entre os centros produtores e os 
locais de venda dos produtos. Da mesma forma, em caso de avarias, a existência de 
componentes padrões nos produtos favorece a eventual reposição de peças, o que viabiliza 
que o produto dure mais tempo em situação de uso. 

A montagem de diferentes móveis a partir do arranjo dos seus componentes permite 
uma grande flexibilidade de uso do espaço e uma maior adaptação do móvel a momentos e 
a necessidades diversas, representando um aumento considerável na vida útil do produto, 
bem como de autonomia do usuário, que pode, em certa medida, personalizar o módulo de 
acordo com as suas demandas. Outra característica dos móveis modulados produzidos 
pelos designers investigados é a resistência a modismos, o que atribui aos produtos certo 
caráter de perenidade, tema discutido no desenvolvimento de produtos sustentáveis 
contemporâneos, à medida que muito tem se falado sobre produtos com baixo ciclo de vida 
e que se tornam obsoletos com pouco tempo de uso. 

Destaca-se aqui também o interesse de Michel Arnoult em oferecer para o grande 
publico móveis duráveis e de qualidade. Da escolha dos materiais à simplificação do 
projeto do produto – o que permitia uma montagem fácil e intuitiva pelo próprio usuário – 
Arnoult pretendia que o design e produtos de qualidade fossem acessíveis a um maior 
número de pessoas. De maneira similar, a ideologia de Geraldo de Barros e a sua iniciativa 
de incorporação da comunidade na produção dos móveis e a tentativa da implantação de 
um sistema de autogestão operária certamente podem ser consideradas como referências 
quanto aos critérios de sustentabilidade social nos dias atuais, que visam a valorização do 
capital humano e a diminuição das desigualdades entre as pessoas. 

Por fim, estratégia resultante da busca pela racionalização produtiva voltada à produção 
industrial em série, a modularidade pode ser identificada como uma das principais 
características comuns ao trabalho de Michel Arnoult, Geraldo de Barros e Jorge 
Zalszupin. A racionalidade construtiva, a simplificação do projeto, o uso adequado dos 
materiais e não apenas marcaram a produção de uma época, mas fizeram com que seus 
trabalhos perdurassem no tempo constituindo um importante legado com o qual se deve 
aprender e lembrar: a sustentabilidade no design nasce com o projeto. 
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Resumo 

O presente estudo busca entender, através do confronto de idéias, como podemos acrescentar             
aos projetos de produtos um entendimento ecológico. Conscientizar sobre a          
responsabilidade de pensar e compreender um produto sob uma ótica ecológica. Relacionar            
a existência do homem, da sociedade e da natureza com o desenvolvimento de produtos.              
Este Artigo Científico foi desenvolvido durante a graduação em Design Industrial, nas            
disciplinas de Projeto de Graduação 1 e 2, da UDESC.  

 

Palavras-chave: design; ecologia; projeto; ecodesign; produto. 

 

Abstract 
The present study seeks to understand, through the confrontation of ideas, how we can add to                

the product projects an ecological understanding. Raise awareness of the responsibility to            
think and understand a product from an ecological perspective. Relate the existence of             
man, society and nature with the development of products.. This Scientific Article was             
developed during the graduation in Industrial Design, in the disciplines of Graduation            
Project 1 and 2, of UDESC. 
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1. Introdução 

 

Este Artigo foi desenvolvido durante os Projetos de Graduação 1 e 2, ministrado             
pelos professores Célio Teodorico e Ricardo Silva – UDESC. Aborda de forma geral a              
ecologia, mais especificamente os conceitos de ecodesign. O ecodesign vem sendo           
utilizado por autores de saber científico consagrado que visam focar na ecologia voltada             
para o desenvolvimento de produtos. Este artigo almeja buscar referências que transitam            
entre a ecologia e o ecodesign, e posteriormente, selecionar ferramentas de projeto que se              
encaixam nessas diretrizes. 

 

2. Problema de pesquisa 

 

O termo Ecologia vem sendo lapidado ao longo de décadas. Congressos como o             
ECO-RIO 92, implementaram diversas medidas sustentáveis a nível mundial. No entanto,           
algo de pouco visível ocorreu no meio do design, que somente nos últimos anos começou a                
se impulsionar. Que caminho devemos seguir dentro do projeto de produto para atingir as              
metas sustentáveis que já conhecemos? 

 

2.1 Hipótese 

 

Quando falamos de Ecodesign, transitamos em uma atmosfera confusa. Vivemos          
algo conceitual e pouco prático. Dentro das limitações dos próprios designers, vemos uma             
dificuldade em implementar métodos de forma eficaz. Por meio da pesquisa proposta será             
possível selecionar ferramentas de projeto que possam esclarecer melhor as complexidades           
de um projeto em termos sustentáveis, partindo para o Ecodesign em termos de excelência. 

 

3. Justificativa 

 
Entender a importância do Ecodesign no desenvolvimento de produtos para um           

maior número de produtos sustentáveis, contribuindo para um mundo melhor, mais limpo e             
mais são. 
 

4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo geral 

Descrever e analisar conceitos sustentáveis, contextualizar o design dentro do          
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cenário sustentável e selecionar uma linha a ser seguida. Compreender o conceito de             
Ecologia e suas derivações, bem como a aplicação de métodos e ferramentas de projeto. 
 
 

4.2 Objetivo específicos 

 

Entender o conceito de Ecodesign, suas ferramentas e entender a sua importância            
para o desenvolvimento de produtos.  

- Definir os conceitos de Ecologia e Ecodesign; 
- Elencar métodos e ferramentas baseadas nos princípios da Ecologia; 

 
5. Metodologia 
 

A partir da coleta documental será selecionada a bibliografia direcionada para os            
temas propostos, Ecologia e Eco-design. 

 
5.1 – Classificação da pesquisa 

Pesquisa de natureza exploratória, baseada em levantamento bibliográfico. 
 
5.2 – Métodos de procedimentos 

Leitura e fichamento dos livros, artigos e dissertações selecionadas. 
 

6. Desenvolvimento 

 

     6.1 – Ecologia e design 

Ecologia, termo derivado do latim, traduz os anseios do homem de viver em             
equilíbrio com o mundo ao seu redor. Diversos princípios foram criados com base na              
Ecologia e, através do design e da arquitetura é possível pensar e agir ecologicamente.              
Victor Papanek abordou durante sua vida diversas vezes a Ecologia, e em um de seus               
livros, diz que:  
 

“A Ecologia e o equilíbrio ambiental são os esteios básicos de toda a vida humana na 
Terra; não pode haver vida nem cultura humanas sem ela. O design preocupa-se com o 

desenvolvimento de produtos, utensílios, máquinas, artefatos e outros dispositivos, e esta 
atividade exerce uma influência profunda e direta sobre a ecologia. A resposta do design 

deve ser positiva e unificadora, deve ser a ponte entre as necessidades humanas, a cultura e 
a ecologia.” (PAPANEK, 1995). 
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O designer deve orientar como um produto pode ser projetado para estar em equilíbrio com               
o meio ambiente. 
 

Sem ainda usar o termo ecodesign, Papanek fala dos processos envolvidos no            
desenvolvimento de produto voltado para ecologia. Partindo da escolha de materiais, tanto            
o designer quanto o fabricante irão tomar decisões que podem ter consequências ecológicas             
de longo alcance e a longo prazo. Devemos prestar atenção aos processos fabricos e              
estarmos atentos se esses processos podem botar em risco o local de trabalho ou os               
operários, e o quanto de energia é utilizada durante todo o processo de fabricação. Após ser                
produzido, o produto precisa ser embalado e Papanek afirma:  
 
“O designer tem pela frente diversas opções ecológicas quando cria a embalagem em que o 
produto é transportado, comercializado e distribuído. Os plásticos esponjosos, que causam 

problemas graves ao equilíbrio ecológico, são usados pelos designers para proteção de 
produtos frágeis. Sabe-se agora que os gases propulsores (CFC) usados em aerossóis e 

outros produtos estão diretamente implicados na destruição da camada de ozônio.” 
(PAPANEK, 1995). 

 
Ezio Manzini também aborda o tema em uma de suas publicações, introduzindo o termo              
ciclo de vida do produto. No livro O Desenvolvimento de produtos Sustentáveis, 2007, ele              
cita:  
 

“Considerando o ciclo de vida de um produto em análise, trata-se de melhorar a sua 
eficiência global em termos de consumo de matéria e de energia, além de facilitar a 

reciclagem de seus materiais e reutilização dos seus componentes.” (MANZINI, 2007) 
 

 
 
           6.2 Ciclo de vida do produto 
 

A logística do produto também pode e deve ser pensada pelo designer, pois o              
consumo de combustíveis e a criação de estradas, ferrovias aeroportos e armazéns afetam             
diretamente o meio ambiente. Após terminada a utilidade do produto, o mesmo pode trazer              
consequências negativas para o meio ambiente. Se as matérias não são recicladas ou             
reutilizadas acabam se depositando muitas vezes em meio a natureza e agredindo o meio              
ambiente.  
 
É importante avaliarmos cada etapa desse ciclo, pois cada uma é potencialmente perigosa             
em termos ecológicos.  

 
“A “avaliação do ciclo de vida do produto” abarca todas elas, desde a aquisição original 
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das matérias-primas, passando pelo processo de transformação e montagem, a compra do 
produto acabado (que inclui também expedição, embalagem, publicidade e a publicação de 

manuais com as instruções), o uso, a recolha do produto após o uso e, finalmente, a 
reutilização ou reciclagem e tratamento final.” (PAPANEK, 1995).  

 
Em seu livro Arquitectura e Design, 1995, Papanek associa à Matriz Hexagonal ao ciclo de 
vida do produto, abordando aspectos sociais, ambientais e tecnológicos, dando uma 
perspectiva equilibrada ao desenvolvimento de produto. 

 
 
 

 
 
 

Figura 1: Matriz Hexagonal da Função 
 

A matriz apresentada por Papanek busca o equilíbrio entre o homem, a sociedade, a 
natureza e o produto. Cada vértice representa uma função que pode ser atribuída. Mais do 
que buscar o equilíbrio perfeito, é importante compreender quais são os atributos 
relacionados às funções que um produto tem ou possa vir a ter.  
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   6.3 – O Ecodesign 
 
A discussão sobre o tema ecologia ultrapassa décadas e, atualmente, o tema Ecodesign             
também vem se mostrando assunto recorrente. Dentro desse cenário, para conceituarmos           
Ecodesign, recorreremos a Ezio Manzini (2007), “mas que coisa se entende sob o termo              
Ecodesign? (…) Eco-design é um modelo “projetual” ou de projeto (design), orientado por             
critérios ecológicos.”  
 
De modo mais específico, para Fiksel, Ecodesign é “(…) um conjunto de práticas de              
projeto orientadas à criação de produtos e de processos ecoeficientes, o Ecodesign tem             
como objetivo principal a redução do impacto ambiental do produto nas fases do ciclo de               
vida: matérias-primas, produção, distribuição, utilização e destino final (FIKSEL, 1996).”  
 
Atualmente, também podemos apoiar-nos em autores nacionais, que entendem a          
complexidade do Ecodesign, baseados na Ecologia: 

 
“A busca de harmonização entre a produção industrial, a natureza e as demandas de 

qualidade de vida das sociedades revela uma necessidade de revisão dos projetos de design 
de produtos, que, em essência, apresenta-se como uma atividade geradora de massa com 
influência direta no meio natural, requer considerações mais abrangentes, além da esfera 
econômica, devendo responder de modo integrado a questões de ordem social, cultural, 

ambiental e tecnológica.” (SOUZA, Paulo F. de A., 2007)” 
 
Dentre os autores supracitados, Manzini aponta que design se faz de forma abrangente, e              
consequentemente, abrindo espaço para que o designer possa tomar atitudes sustentáveis:           
“O termo design industrial deve ser entendido no seu significado mais amplo e atual , que                
não se aplica somente a um produto físico (definido por material, forma e função) mas que                
se estende ao sistema-produto. Isto é, ao conjunto integrado de produto, serviço, e             
comunicação com que as empresas se apresentam ao mercado.” (MANZINI, 2007).  
 
          6.4 – Ferramentas projetuais adequadas ao Eco-design 
 
Utilizando-se de ferramentas de projeto que contemplam todo o ciclo de vida do produto e               
o conjunto de atividades relacionadas a ele, faz-se possível adquirir critérios sustentáveis            
ao longo do projeto. Durante o 2° Simpósio Brasileiro de Design Sustentável, 2009,             
Adriana De Azevedo Oliveira Costa e Leonardo Augusto Gómez Castillo apresentaram           
uma ferramenta que avalia a eco-efetividade de um determinado produto, e contextualizam            
o momento que essas novas ferramentas de projeto fizeram-se necessárias: 
 

(...) A partir do momento em que as variáveis ambientais foram inseridas na definição e 
objetivos do problema, surgiram diversas novas ferramentas, como a análise do ciclo de 

vida, aspectos da montagem e desmontagem, embalagem e transporte, reciclagem após o 
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descarte, geração de resíduos durante a vida útil, processos de fabricação, matéria-prima 
utilizada e suas fontes, energia gerada/gasta, seriam inseridos durante a análise de similares 

e desenvolvimento.” (De Azevedo Oliveira Costa, Adriana; Augusto Gómez Castillo, 
Leonardo, 2009).  

 
O artigo apresentado no 2° Simpósio Brasileiro de Design Sustentável demonstra que, com             
base nos conceitos de ecologia e ecodesign, medidas positivas foram tomadas ao longo dos              
anos: 

 
“Diversas fórmulas, ferramentas e certificações já foram desenvolvidas como forma de 

atestar as características ambientais de produtos e serviços. (...) Nos anos 90 a criação das 
normas ISO 9000 implementou o conceito de qualidade total nas empresas, o que 

favoreceu a abordagem transdisciplinar da produção, levando à posterior gestão ambiental, 
porque já incluía questões como racionalização da produção e redução de desperdício.” 

(De Azevedo Oliveira Costa, Adriana; Augusto Gómez Castillo, Leonardo, 2009).  
 
Porém, para o campo do design, é importante a criação de ferramentas e o              
desenvolvimento continuado de métodos que auxiliem de forma prática o desenvolvimento           
de produtos. “Além destas medidas adotadas pela indústria, houve um avanço no estudo             
das metodologias de design, sendo inseridos conceitos ambientais em diferentes etapas do            
processo.” (De Azevedo Oliveira Costa, Adriana; Augusto Gómez Castillo, Leonardo,          
2009). Adriana e Leonardo se baseiam no conceito de outros dois autores para a criação de                
planos cartesianos (demonstrados nas figuras 2 e 3) baseados em duas variáveis, evoluções             
tecnológicas e evoluções culturais:  

 
“A ferramenta se baseia no conceito de eco-efetividade de McDonough e Braungart 
(2007), e propõe critérios de análise para as variáveis definidas pelos autores. Para a 

variação tecnológica (ΔT), foi adotada a ferramenta design do ciclo de vida dos produtos, 
e, para a variação cultural (ΔC), alguns parâmetros encontrados no conceito de inovação 
social” (Meroni, 2007 apud  Azevedo Oliveira Costa, Adriana; Augusto Gómez Castillo, 

Leonardo, 2009) 
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Figura 2: Localização do conceito de eco-efetividade 

 
 

A utilização de parâmetros tecnológicos e culturais a partir da ferramenta de análise 
proposta torna capaz ao designer validar as características sustentáveis do produto em 
análise. Portanto, a ferramenta apresentada é orientada para Projeto de Produto (PDP) e 
baseia-se nos critérios tecnológicos desenvolvidos pelos autores nos critérios de mudanças 
culturais apontados por Anna Meroni, no artigo publicado em 2007, pela Universidade de 
Milão: 

“Os critérios de mudanças culturais foram adotados dos comportamentos encontrados no 
documento Creative Communities (Meroni, 2007), por ser esta obra não apenas uma lista 

de bons exemplos a seguir, mas um estudo sistemático de modelos de inovação social, 
promovido por um centro de design (Politécnico de Milão).”(De Azevedo Oliveira Costa, 

Adriana; Augusto Gómez Castillo, Leonardo, 2009). 
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Figura 3: Diagrama de análise de eco-efetividade. 

 
 
 

7. Conclusão 
 
Através dos autores citados, foi possível notar que existe uma base sólida que relaciona              
ecologia, design e Eco-design. Tanto Victor Papanek como Ezio Manzini afirmam que o             
designer tem grande responsabilidade ecológica e que o produto deve ser pensado para             
contribuir para o equilíbrio e não degradar o meio ambiente. Porém, não é uma tarefa fácil                
transportar os conceitos estudados para a prática. As ferramentas de projeto somente foram             
desenvolvidas muitos anos após que iniciaram as primeiras discussões sobre o tema.            
Vemos que, a âmbito nacional, em 2008 acontece o 1º Simpósio Brasileiro de Design              
Sustentável, e é de 2009 a ferramenta de projeto apresentado. Portanto, é importante que os               
estudos ao redor dos temas apresentados continuem, para que possamos desenvolver mais            
ferramentas efetivas que preservem e beneficiem o meio ambiente, através do design. 
 
Mostrando-se sempre como visionário, Mazini prospecta: “Até o momento, o encontro           
entre o design industrial e o tema ambiental tem focalizado e praticado principalmente os              
primeiros dois níveis de interferência inicialmente apontados (o redesign ambiental e o            
projeto de novos produtos em substituição àqueles existentes). Esta atividade foi, e ainda é,              
útil e necessária para a questão ecológica. Porém, hoje sabemos que seu papel isolado não               
é mais suficiente, pois, para atingir a sustentabilidade ambiental, não é suficiente o que              
antes já existia, mas sim pensar em produtos, serviços e comportamentos diversos dos             
conhecidos até hoje.” 
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Resumo 

O Brasil conta com algumas leis de proteção ambiental específicas ao descarte de resíduo 
industrial, no entanto, estas ainda são muito brandas para penalizar casos de descarte 
incorreto e pouco diferenciam cada tipo de material. O resíduo têxtil e o de borracha por 
exemplo ainda são muito preocupantes, uma vez que estes são geralmente incinerados ou 
aterrados, gerando danos a natureza. Este trabalho sugere a utilização destes materiais com 
a criação de um produto útil a sociedade menos favorecidas da região de Jaraguá do Sul. 
 

Palavras-chave: responsabilidade socioambiental; resíduo industrial; resíduo têxtil; borracha. 

 

 

Abstract 

Brazil has some specific environmental protection laws for the disposal of industrial waste, 
however, these laws are very frivolous regarding the penalty of incorrect disposal or the 
instruction of discard of each type of material. Textile and rubber waste, for example, are 
still worrying, since they are usually incinerated or grounded, causing damage to nature. 
This work suggests the use of these materials with the creation of a very useful product to 
the less favored society, of the Jaraguá do Sul region. 
 

 

Keywords: Socio-environmental responsibility; industrial waste; textile waste; rubber.  
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1. Introdução 
 
Levando-se em conta o RDH - Relatório de Desenvolvimento Humano de 2014, pode-

se constatar o aumento do número de pessoas que se encontram no nível de pobreza. 
Observa-se então o menor favorecimento financeiro de uma expressiva parte da população 
mundial, este dado se dá considerando a renda dos indivíduos em questão, a qual seria de 
menos de US$1,25 por dia para as pessoas consideradas pobres. Isto sugere o crescimento 
da desigualdade social e o descaso de autoridades com relação a estas pessoas. (PNUD, 
2014) 

Como demonstrado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no 
mundo existem 2,2 bilhões de pessoas pobres ou quase pobres, sendo que destas 1,5 
bilhões de pessoas em 91 países vivem a baixo do nível da pobreza, como relatado pelo 
programa em julho de 2014. Segundo a ONU (Organização das Nações unidas), de 1980 a 
2013, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do Brasil foi o que mais cresceu entre 
os países da América Latina e do Caribe, com alta acumulada de 36,4%, um crescimento 
médio anual de 0,95% no período. Porém atualmente o Brasil ainda se encontra na 79º 
posição no ranking do IDH, entre 187 países avaliados. Mesmo com os dados apontando 
evoluções, no Brasil ainda se encontram muitas pessoas em condições de miséria, as quais 
necessitam até mesmo dos itens básicos de sobrevivência, como calçados, roupas, 
alimentos e material de higiene. (PNUD, 2014) 

Dentre os diversos problemas sociais do Brasil e do mundo, pode-se perceber a má 
gestão no descarte de materiais recicláveis, mesmo com as diversas cooperativas em 
atividade para a coleta e separação dos materiais descartados. (RIBEIRO, FREITAS, 
CARVALHO e OLIVEIRA FILHO, 2014) Pode-se dizer que neste contexto, o maior 
desafio encontrado é a otimização da utilização do plástico já em circulação e a criação de 
maneiras mais efetivas de reciclagem e reaproveitamento deste material. Essa medida só se 
tornaria possível, com a conscientização das pessoas, e seria extremamente eficiente por 
diminuir os gastos energéticos e a extração de recursos. 

Do mesmo modo, constata-se a dificuldade que a indústria de estofados e de 
recapeamento de pneus tem para o descarte ou reutilização de resíduos sólidos 
provenientes de sua produção. Segundo Barros (2013), os resíduos de borracha são difíceis 
de serem eliminados, uma vez que não podem ser re-derretidos ou dissolvidos em 
solventes orgânicos. Deste modo o material teria que ser desvulcanizado, para possibilitar a 
ruptura de suas ligações cruzadas. Da mesma forma, SINDITÊXTIL-SP (apud, ZONATTI 
2012) relata que em confecções brasileiras são produzidas 175 mil toneladas de aparas 
têxteis provenientes somente do corte de enfesto. Destes, estima-se que mais de 90% tem 
como destino aterros sanitários ou o descarte ambientalmente incorreto. 

Verificando-se este contexto, o presente trabalho objetiva a criação de um calçado para 
o público carente, confeccionado manualmente a partir de materiais de descarte das 
indústrias de estofado e recapeamento de pneus, da região de Jaraguá do Sul.  

Para tanto desenvolveu-se esta pesquisa de natureza qualitativa, visto que seu foco 
estava em levantar dados acerca das características de pessoas sem preocupar-se com 
valores numéricos. Como relatam Gerhardt e Silveira(2009, p.31), “esse tipo de pesquisa 
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se atem a se aprofundar em conhecimentos sobre a sociedade, organizações, grupos, entre 
outros.” 

A metodologia projetual de design utilizada baseou-se na sequência de fases de Löbach 
(2006), na fase de preparação, com a finalidade de levantar informações sobre os materiais 
utilizados na pesquisa e seus respectivos processamentos, compreender a realidade de 
pessoas carentes e as tecnologias para a produção de calçados, utilizou-se da pesquisa 
bibliográfica. Macedo (1996, p.13) afirma que a Pesquisa bibliográfica pode ser definida 
como “[...] seleção de documentos que se relacionam com o problema da pesquisa[...]”.  

Em seguida realizou-se a fase de Geração (Löbach, 2011) com a adoção de duas 
ferramentas de Baxter (2011) a de Esboço de Ideias e a Analogias, estas responsáveis pelo 
processo criativo das alternativas. A fim de aprofundar o estudo relativo as características 
físicas específicas dos materiais utilizados, especialmente quando submetidos ao aumento 
de pressão e temperatura, adotou-se o método experimental. Este que na teoria 
fundamentada de Prodanov e Freitas (2013) se configura por “submeter o objeto de estudo 
à influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador”. 

Por fim realizou-se as fases de Avaliação e Realização nesta parte do processo, as ideias 
de alternativas escolhidas serão finalmente concretizadas. Segundo Löbach (2006), esta é a 
última fase do processo de design e se configura como a materialização das alternativas 
escolhidas, culminando na construção do modelo e no registro técnico do produto.  

 

2. Resíduos Industriais 
 
Em todos os processos industriais para a confecção de um produto até o seu descarte, 

pode-se constatar em algum momento a geração de resíduos, os quais devem ser 
submetidos ao tratamento e destinação corretos. Resíduos industriais podem ser 
classificados em três grandes grupos, resíduos industriais gasosos, sólidos e líquidos. 
(SISINNO, 2003) 

De início, pode parecer simples controlar o processamento e tratamento de cada tipo de 
resíduo. O fato destes resíduos possuírem diferentes propriedades físicas e químicas, mais 
o volume gerado somado a toxidade de cada tipo de material, faz com que estes devam ser 
especificados antes e após o tratamento, isto para que seja realizada a adequada disposição 
no ambiente. Tal especificação, possibilita que a periculosidade de cada material seja 
identificada e tratada de maneira eficaz. Conforme Sisinno (2003), diversas substâncias 
comuns nos resíduos industriais são tóxicas e algumas têm a capacidade de bio-
acumulação nos seres vivos, podendo entrar de tal maneira na cadeia alimentar que chegam 
até o homem. 

Em se tratando de resíduos industriais percebe-se que, em sua maioria, eles podem e 
devem entrar novamente nos ciclos produtivos para a sua reciclagem. Em casos como 
vidro, alumínio e outros metais os resíduos podem ser reciclados retornando ao mesmo 
ciclo de produtos. Em contrapartida para produtos que resultam em descarte de tecidos e 
borracha não há esta possibilidade, sendo necessário desenvolver uma nova maneira de 
reutilizar os materiais descartados. 
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2.1 Resíduos têxteis 
 

O ramo de indústrias têxteis é importantíssimo para o Brasil, em Santa Catarina seu 
desenvolvimento é mais expressivo no Vale do Itajaí. Conforme apresenta SEBRAE 
(2010), são 1.702 empresas do segmento têxtil e 6.452 empresas do segmento de confecção 
situadas no Vale do Itajaí, esta região é a que tem a maior concentração de empresas do 
setor no estado. 

Além da pujança regional, o setor também é responsável por grande parte do consumo 
de água, energia elétrica, matérias primas, e consequentemente se configura num grande 
produtor de resíduos. Berlim (2012, p. 32), relata que para a produção de uma camiseta de 
algodão básica, são utilizados 160 gramas de agrotóxico e energia, o que causa danos 
sérios ao solo, à água, e às pessoas que trabalharam no cultivo do algodão, sem contar o 
que é causado na própria fábrica ou nas lavações de cada peça nas casas dos consumidores. 

Neste segmento de confecção encontra-se o setor de estofados, o qual também 
representa um número significativo na produção e no descarte têxtil. Visto que em apenas 
uma empresa em de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, descarta-se aproximadamente 700Kg 
de resíduo têxtil por mês (BELL’ARTE, 2015). Avalia-se que para as treze indústrias de 
estofados, registradas na EBGEBRASIL (2016) o montante final do estado pode superar as 
100t ano. 

Diante de tais fatos, pode se compreender a relevância de estudos e projetos que 
utilizem o resíduo sólido das indústrias têxteis, como base para a reutilização de novos 
materiais e produtos, viabilizando a reutilização deste material. 

 
2.2 Resíduos de Borracha 
 
Os elastômeros, ou mais popularmente chamados de borrachas são substâncias elásticas, 

podendo ser de origem natural ou artificial. O material natural, vem da coleta da seiva de 
alguns tipos de árvores, esta que após processos de tratamento térmico é enriquecida com 
enxofre, o qual se configura como responsável pelas características elásticas desejadas. 
(CRQ-IV, 2016)  

Outro tipo de borracha é o produzido de maneira artificial, este têm como material base 
o petróleo, diferencia-se do anterior basicamente pela forma de processamento. Dentre as 
borrachas artificiais destacam-se três tipos: a borracha de nitrila, borracha de butila e a 
borracha de estireno, sendo a última também utilizada na produção de artefatos 
pneumáticos.  Segundo Rippel e Bragança (2009), a alta demanda desse material, devido 
ao rápido crescimento do mercado relacionada a quantidade de matéria prima disponível e 
aliada ao preço do petróleo faz seus consumidores ficarem com algumas incertezas 
relativas ao uso e futuro descarte. 

Rippel e Bragança (2009) reiteram que, as propriedades da borracha natural e da  
sintética são muito similares, no entanto, em alguns produtos a qualidade da borracha 
natural é superior a sintética, como é o caso de produtos como: luvas cirúrgicas, 
preservativos, pneus e revestimentos diversos. 
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 Atualmente são poucos os destinos dados aos pneus ao final de sua vida útil, o principal 
é como parte integrante de manta asfáltica, segundo G1 (2012), o uso do resíduo de pneus 
em asfaltos causa menos ruídos, menos “spray” e reduz o número de reparos na pista, uma 
vez que a pavimentação se torna mais resistente. Porém não é o suficiente dado o volume 
de material descartado, este fato faz com que o acumulo de pneus se transforme num 
grande problema ambiental aumentando os volumes em depósitos, aterros, ou áreas 
impróprias, impactando diretamente na sociedade. 

 
3. Situação Social  
 

A pobreza e as consequências decorrentes da falta de recursos em um país capitalista, 
não podem ser vistos com descaso pelas pessoas e muito menos pelo governo. Essa 
carência financeira pode ser responsável pela privação destes indivíduos aos recursos 
mínimos como alimentação, saneamento básico, saúde, roupas e calçados. Conforme 
afirma Yasbek (apud GOMES e PEREIRA, 2005), são pobres aqueles que, de modo 
temporário ou permanente, não têm acesso ao mínimo de bens e recursos sendo portanto, 
excluídos em graus diferenciados da riqueza social. 

Em novembro de 2010, o PNUD divulgou um método de apontar de modo quantitativo 
o índice de carência da população, denominado de Índice de Pobreza Multidimensional – 
IPM. Este indice apresenta dados sobre privações em educação, saúde e padrão de vida, as 
mesmas dimensões adotadas no cálculo do IDH esta relação pode ajudar a canalizar os 
recursos para o desenvolvimento de forma mais eficaz. O levantamento do PNUD (2010), 
se baseia num sistema de pontuação levando em conta dez fatores: nutrição, mortalidade 
infantil, anos de escolaridade, crianças matriculadas, gás de cozinha, sanitários água, 
eletricidade, pavimento e bens domésticos. Com estes dados, pode se perceber que no 
Brasil, 8,5% da população vive em pobreza multidimensional, e 13,1% correm risco de 
entrar nessa categoria. Conforme o programa, 5,2% das  pessoas consideradas pobres, 
vivem com menos US$ 1,25 por dia. (PNUD, 2010) 

O Portal Brasil (2015), apresentou o resultado de pesquisas feitas pelo IPEA, revelando 
a significativa melhora, dos anos 2000 à 2011, no que se refere ao Índice de 
Vulnerabilidade Social - IVS que mede o estoque de capital humano.   Este se baseia em 
fatores como mortalidade infantil, crianças e adolescentes até 14 anos fora da escola, mães 
precoces, mães chefes de família, com baixa escolaridade e com filhos menores de idade, 
baixa escolaridade domiciliar estrutural e a presença de jovens que não trabalham nem 
estudam. O mapa representado na figura 1, retrata em tons de azul, o baixo ou muito baixo 
índice da capital humano e em tons de vermelho o alto ou muito alto. 
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Figura 1: Mapa de índice do capital humano. Fonte: PORTAL BRASIL. 

 
Analisando-se o mapa de índice do capital humano, percebe-se que as regiões do Brasil 

em áreas menos favorecidas, são o norte e o nordeste, verificando especialmente o baixo 
crescimento do norte ao longo destes 11 anos. De acordo com BRASIL (2016), na região 
norte a economia se baseia em agricultura e no extrativismo vegetal e mineral, segundo 
Brasil Escola (2016) nesta área o clima é predominantemente equatorial e tropical se 
caracterizando pelas elevadas temperaturas em relação ao restante do país. Ainda se 
tratando desta região, onde a principal fonte de renda pode ser influenciada pelo clima, 
pode-se perceber a dificuldade da população em realizar tais atividades econômicas dada a 
condição de carência em que se encontram e sobrepostas as condições climáticas e 
geográficas que inviabilizam várias atividades. 

Levando em conta as atividades econômicas predominantes nas áreas citadas na figura 
1, e a carência social identificada, é de suma importância, o desenvolvimento de suportes 
sociais que favoreçam essas pessoas, oportunizando o acesso ao saneamento básico, 
materiais de higiene pessoal, roupas e calçados.  

Neste contexto o calçado se configura como o foco da pesquisa, visto que, representa o 
subsídio mínimo para a realização das atividades diárias nas condições extremas as quais 
estão expostos os indivíduos.  

Historicamente a finalidade dos calçados se configurava apenas pela proteção dos pés, 
no decorrer dos séculos alcançaram funções distintas, tornando-se em alguns casos objetos 
de desejo, não mais por sua função primária, mas pela forma ou valor percebido. 

Michaelis (2016), afirma ser o calçado “[...] uma peça de vestuário ordinariamente de 
couro, que cobre e protege os pés. ” No entanto, nota-se o destaque dado para o artefato 
pelo mundo da moda nos dias atuais, o salto alto por exemplo, é sem dúvidas um 
representante de apelo estético. Mais do que a estética do próprio calçado, o produto 
também interfere nas formas corporais de seus usuários. 

Conforme disserta Valente (2008, p.5) o valor das marcas, hoje, em muito tem a ver 
com as bandeiras que elas levantam, relaciona-se com o que dizem, mas, principalmente, 
com o que fazem pelo meio ambiente e pelo bem-estar social. Verificando a tendência de 
preocupação ecológica do consumidor, muitas marcas e empresas se mobilizam em busca 
de novas ações para minimizar os prejuízos já causados ao meio ambiente. (VALENTE, 
2008) 

Tendo em vista as novas tecnologias, que possibilitam a implantação de novos 
materiais, e a tendência de as pessoas comprarem cada vez mais conscientes da origem do 
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material que estão adquirindo, serem oriundos de recursos ecologicamente corretos, pode-
se considerar um novo nicho de mercado, o de calçados ecologicamente corretos.  

 
5. Análises 
 
Nesta parte do trabalho, a análises foram realizadas a fim de alicerçar o posterior 

desenvolvimento do produto. Iniciou-se pela análise da relação social a qual, fez com que 
se compreendesse que o projeto do produto deveria se adaptar as necessidades das pessoas 
das comunidades carentes anteriormente verificadas, adequando-se tanto em aspectos 
físicos como de suas ocupações. 

Para Löbach (2011) a análise de relação com o ambiente, possibilitou a compreensão, 
de que devido ao clima e atividades da região onde vivem estas pessoas, no calçado devem 
conter aberturas para evitar a proliferação de bactérias, e gerar conforto. No entanto 
também deve ser bem preso aos pés gerando a proteção necessária para estas regiões. 

Na análise funcional e estrutural, se pode compreender a estrutura e as partes do 
calçado, assim podendo nortear e seleção das partes utilizadas para a confecção e sua 
funcionalidade. (LÖBACH, 2011) 

 

6. Desenvolvimento 
 
Nesta etapa da pesquisa, analisou-se as características físicas do pneu e do tecido, bem 

como os meios possíveis de viabilizar a execução do produto. A banda de pneu foi usinada 
com diferentes ferramentas e de diferentes formas, dentre elas, estilete, bico de solda, lixa, 
esmeril e furadeira. Sempre considerando os meios de produção reais, sendo eles 
industriais ou manufatureiros. Sendo assim também se pode compreender o tipo de dureza 
e outras características importantes específicas de cada material e sua utilização. 

Realizaram-se testes de temperatura e pressão para a fixação do tecido no solado 
percebendo-se que o material mais adequado era o tecido de algodão, este prensado em um 
equipamento de sublimação manual por 8 minutos a 180ºC como demonstra a figura 2 a 
seguir. 

 

 
Figura 2: Algodão com borracha. Fonte: elaborado pelos autores. 
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A borracha utilizada para o solado, proveniente de banda de rodagem de pneus, foram 

testados elementos de fixação não permanentes, figura 3, para facilitar o descarte após o 
termino de sua vida útil. Isto se fez necessário após identificar que o tamanho da banda não 
seria adequado para calçados maiores do que o número 40 e para a fixação do cabedal. 
 

 
Figura 3: Fixação do cabedal com parafusos e buchas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Para evitar o rápido desgaste do tecido, se fez necessário o uso de ilhoses que foram 

testados no material como demonstra a figura 4 a seguir. 
 

 
Figura 4: Testes com ilhoses. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Para a criação do modelo se teve como inspiração o modelo utilizado pela tribo Norte 

Africana denominada Masai que, de acordo com G1(2016), é composto por duas tiras de 
material cruzando-se na parte dianteira do cabedal e uma tira na parte traseira do pé.  

Posterior ao processo de criação e escolha do modelo mais adequado as exigências: fácil 
modelagem, produção manufatureira, descarte individualizado dos componentes, foi 
construída a modelagem plana do calçado e confeccionados moldes. O material utilizado 
trata-se do tecido de algodão descartado da empresa de estofados, deste modo as peças 
também foram projetadas para aproveitar os tamanhos das aparas que em sua maioria são  
tiras e pedaços retangulares relativamente pequenos como ilustra a figura 5. 
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Figura 5: Moldes posicionados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Em seguida, selecionou-se os meios mais eficientes para a produção manufatureira do 
artefato bem como para a união das partes, sempre levando em conta as análises citadas 
anteriormente. Conforme mostra a figura 6 a sandália é composta por solado de borracha, 
cabedal de tecido de algodão e atacador também de algodão, para amarração na parte 
superior do pé. O cabedal é fixo na sola por meio de parafusos estes que transpassam o 
tecido entre ilhoses metálicos, garantindo maior durabilidade do tecido nas áreas de 
fixação. 

 

 
Figura 6: Produto final - Sandália . Fonte: elaborado pelos autores. 

 
7. Conclusão 
 
Aprofundar-se em assuntos como reuso e responsabilidade social, associados a criação 
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de calçados para pessoas carentes, se mostrou de suma importância para a definição das 
propostas a serem desenvolvidas. Do ponto de vista social, esta pesquisa apresentou um 
modelo de confecção de calçado de modo manufatureiro como uma solução adequada. 
Também demonstrou ser possível amenizar um problema social com soluções que não 
necessariamente envolverão investimentos de grande porte, visto os materiais e 
ferramentas necessários à sua produção. 

Durante o processo de análise das informações bibliográficas e dos testes realizados 
com os materiais estudados, foi possível compreender as características físicas e 
estruturais, percebendo as possibilidades de aplicação. Na borracha do pneu, pode se 
perceber rigidez em algumas partes e flexibilidade em outras, oferecendo ao calçado 
ajustar-se ao pé durante o uso, tornando-o mais ergonômico e confortável. 

Compreender o modo de vida do público alvo e suas relações com clima e temperatura, 
que influenciariam na funcionalidade do calçado, bem como levantar as principais fontes 
de renda e estilo de vida também foi de extrema importância. Deste modo, pode ser levado 
em conta outros pontos do projeto, como a importância de se usar elementos de fixação e 
ferramentas comuns e possivelmente acessíveis em várias regiões do país. 

Apesar do resultado alcançado ser positivo, cabe apontar que este trabalho abre a 
possibilidade de novas pesquisas, avaliando as características de outras regiões do país por 
exemplo, verificando matérias primas e necessidades funcionais características de cada 
localidade.  
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Resumo 
O design tem um papel importante para o desenvolvimento sustentável ao projetar novos produtos e 
serviços sustentáveis. Assim, o uso da abordagem ACV (Análise do Ciclo de Vida) no design é de 
grande ajuda para este desafio. Este artigo objetiva apresentar um levantamento de dados e análise 
sobre ACV aplicada ao design no Brasil, considerando a sua importância no processo projetual e o 
desenvolvimento sustentável. Assim, foi realizado o mapeamento bibliográfico dos últimos 3 anais 
dos respectivos congressos: Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D) 
e do Simpósio Brasileiro de Design Sustentável (SBDS). Os resultados apontam que a ACV tem sido 
pouco utilizada e pesquisada pelo design, representando apenas 1,7% dos trabalhos publicados, com 
autorias concentradas nas regiões Sul e Sudeste. Finalmente, pode ser verificado o potencial de 
crescimento de pesquisas de ACV aplicadas ao design no desenvolvimento de projetos sustentáveis 
e com isso estimular a sua consolidação no Brasil. 
 
Palavras-chave: Análise de Ciclo de Vida; ACV; Sustentabilidade; Design 
 
Abstract 

Design plays an important role in sustainable development by designing new sustainable products 
and services. Thus, the use of the Life Cycle Analysis (ACV) approach in design is a great help for 
this challenge. This article aims to present a survey of data and analysis on LCA applied to design 
in Brazil, considering its importance in the design process and sustainable development. Thus, the 
bibliographic mapping of the last three annals of the respective congresses was carried out: 
Brazilian Congress of Research and Development in Design (P&D) and the Brazilian Symposium 
on Sustainable Design (SBDS). The results show that LCA has been little used and researched by 
design, representing only 1.7% of the published works, with authorship concentrated in the South 
and Southeast regions. Finally, it is possible to verify the potential for growth of LCA research 
applied to the design in the development of sustainable projects and with that stimulate its 
consolidation in Brazil. 

 
Keywords: Life Cycle Assessment; LCA; Sustainable; Design. 
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1. Introdução 

 
1.1- A problemática ambiental 

Segundo Schumacher (1973), os primeiros movimentos sociais em defesa do meio 
ambiente surgiram a partir da década de 60, com a movimentação pública causada pelas 
pesquisas e discussões internacionais sobre a problemática ambiental da época. Dando início 
a propostas de desenvolvimento econômico mais consciente. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez no início da década 
de 70 com o nome de “Ecodesenvolvimento” (ROMEIRO, 1999), buscando mostrar a 
necessidade de mudanças no estilo de vida da população, com o objetivo de garantir a 
adequada qualidade de vida do planeta e de seus habitantes (CAVALCANTI, 2003). 
“Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem às suas necessidades” é a atual definição para o conceito, de 
acordo com o Relatório Brundtland, em 1987. (BRANDÃO, 2012) 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável fez com que em 1972 ocorresse a 
primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, seguida 
de suas próximas edições, RIO - 92 em 1992, RIO+10 em 2002, e RIO+20 em 2012. Tais 
discussões internacionais propuseram diversas medidas visando respeitar o ecossistema em 
que vivemos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. A grande repercussão desses 
eventos, entre outros, gerou a atual consciência coletiva sobre a responsabilidade de proteger 
a saúde e o bem-estar desse ecossistema. (ONU, 2016) 

O crescimento de opinião pública no tema sustentabilidade paralelamente foi afetando 
também a opinião do consumidor: 

Isso ocorreu porque o ciclo de vida dos produtos e serviços tornou-se mais complexo, ou pelo 
menos a sociedade e em especial os geradores da demanda notaram que aquilo que consumiam 
tinha muito mais do que o poder de satisfazer uma necessidade ou desejo. O ciclo de vida do 
produto ganhou tantos acessórios que passou a criar diferentes valores no mercado consumidor, 
entendendo aqui valor, inicialmente, como o benefício recebido ao comprar um produto, sem 
esquecer também de todo o custo que foi necessário para tê-lo. (PAVELOSKI, 2006) 

Nesse contexto de pressão política e de consciência pública, diversas normas foram sendo 
criadas para empresas que oferecem serviços ou produtos se tornarem mais sustentáveis, 
como a família de normas ISO 14000 que trata de gerenciamento ambiental, a ISO 26000 e 
a SA 8000 que tratam de responsabilidade social, a OHSAS 18001 sobre sistemas de gestão 
de segurança e higiene ocupacional, a AA 1000 sobre responsabilidade socioambiental, a 
Global Reporting Initiative, o Pacto Global da ONU e a P+L ou Produção Mais Limpa. 
Considerando o Triple Bottom Line, em que a sustentabilidade é o balanço entre o Social, 
Ambiental e Econômico. (The Economist, 2009) 

 
1.2- Análise do Ciclo de Vida (ACV) no projeto de produtos 

 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta de gestão ambiental, que mostra 
que todo produto provoca mudanças e impactos no meio-ambiente e tal impacto “pode 
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ocorrer durante a extração das matérias-primas utilizadas no processo de fabricação do 
produto, no próprio processo produtivo, na sua distribuição, no seu uso, ou na sua disposição 
final” (IBICT, 2006). 

De acordo com a ISO 14040, que trata do conjunto de normas para conduzir análises de 
ciclo de vida de produtos e serviços, a ACV é uma técnica para avaliar aspectos ambientais 
e impactos potenciais associados a um produto mediante: 

- a compilação de um inventário de entradas e saídas pertinentes de um sistema de produto; 

- a avaliação dos impactos ambientais potenciais associados a essas entradas e saídas; 

- a interpretação dos resultados das fases de análise de inventário e de avaliação de impactos em 
relação aos objetivos dos estudos. (NBR ISO 14040:2001) 

Segundo Moreno et al. (2011) e Gmelin e Seuring (2014) a ACV avalia os impactos 
ambientais e de saúde humana associados ao ciclo de vida de um produto, processo ou 
serviço, desde o berço ao túmulo, tais como alterações climáticas, acidificação, eutrofização, 
toxicidade humana, uso da terra e depleção de recursos. 

A importância de ferramenta pode ser constatada pelas suas diversas aplicações como: 
comparar o perfil ambiental de um produto em relação a outro existente, apoiar a tomada de 
decisão na concepção de produto eco eficiente, avaliar alternativas de design, avaliar 
estratégias de melhoria em produtos, definir estratégias de marketing, pesquisa e 
desenvolvimento e inovação sustentável (Luz et al, 2016). Luz et al (2016) também destaca 
que, “além de permitir a integração dos requisitos ambientais no desenvolvimento do 
produto, a ACV pode fortalecer a tomada de decisões e gestão do processo de 
desenvolvimento sustentável de produtos”. 

Retomando que para o desenvolvimento sustentável é importante que sejam produzidos 
novos produtos sustentáveis e que segundo Leão (2003) o design é responsável por 
aproximadamente 60% dos impactos ambientais das atividades industriais, o 
desenvolvimento de Análises de Ciclo de Vida é muito importante para o design e, mais 
especificamente, para o Design Sustentável. 

Diferente do design tradicional, o design sustentável surge com uma abordagem 
caracterizada por adotar aspectos projetuais que o design tradicional atualmente não adota. 
(ALVES, 2010; MANZINI E VEZZOLI, 2002). O Design Sustentável pode ser considerado 
como uma evolução do processo de inovação utilizando as abordagens multidisciplinares de 
design no desenvolvimento de produtos e cujos objetivos consideram as variáveis 
socioambientais do projeto, além das variáveis técnicas e econômicas, comumente 
consideradas (ESTAREGUE, 2009). 

Tais variáveis socioambientais e técnicas, como o uso de materiais e energia, redução de 
custos, eficiência, redução de disposição de resíduos, redução de riscos, entre outras, são 
fornecidas por ACV’s. Deve-se considerar também os potenciais benefícios obtidos pela 
organização, que incluem identificação de novos produtos, atingir ou superar expectativas 
de clientes, melhorar a imagem da organização e/ou marca, incremento do conhecimento 
sobre o produto, melhoria das relações com agências reguladoras, melhoria na comunicação 
interna e externa. (ISO 14062). 

Atualmente a aplicação de Design Não Sustentável é incabível e visto que o uso de ACV’s 
não apenas auxiliam, mas facilitam o processo do Design Sustentável, este artigo tem como 
preocupação a evolução das pesquisas de Análises de Ciclo de Vida nos últimos seis anos. 
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2. Objetivo 
 

O objetivo desta pesquisa é mapear e analisar a atual situação das Análises de Ciclo de 
Vida (ACV) realizadas no Brasil, compreendendo assim a consolidação da linha de pesquisa 
no segmento do desenvolvimento de projetos em design, devido a importância da ACV para 
o processo projetual e o desenvolvimento sustentável. 

 

3. Metodologia 
 
A pesquisa foi realizada via mapeamento bibliográfico dos últimos 3 anais de dois 

importantes eventos de design realizados no Brasil, são eles: P&D (Pesquisa & Design) nos 
anos de 2016, 2014 e 2012 e, SBDS (Simpósio Brasileiro de Design Sustentável) nos anos 
de 2015, 2013 e 2011. Tal mapeamento foi realizado com base nas seguintes palavras-chave: 
“ciclo de vida”, “Life cycle”, “Análise de Ciclo de Vida”, “ACV”, “LCA”, “Life Cycle 
Assessment”, “Simapro”, “Gabbi” e “Umberto” (Softwares de ACV). Após o levantamento 
geral, os artigos encontrados passaram por triagem para seleção daqueles que, realmente, 
realizavam ACV e, portanto, consolidam a linha de pesquisa no segmento do design. 

 

4. Resultados e Discussões 
 

Para melhor compreensão, deve-se considerar que as palavras-chave com o mesmo 
significado como “ACV”, “LCA” e “Análise de Ciclo de Vida” foram agrupadas, artigos 
que contêm “ACV” também estão contabilizados em “ciclo de vida” (“artigos ACV” 
pertencem a “artigos ciclo de vida”) e variações dos termos também foram pesquisadas (ex: 
“Avaliação do Ciclo de Vida"). 

Ao longo do mapeamento, foram percebidos quatro tipos de artigos: 

x Artigos que não tratam de sustentabilidade e/ou citam superficialmente o termo “ciclo 
de vida” (devido a sua irrelevância para os objetivos, estes não foram considerados nas 
análises); 

x Artigos com o termo “ciclo de vida” que tratam de sustentabilidade, comentando 
aspectos do ciclo de vida de um produto, sugerindo melhorias, comentando impactos, 
entre outros (referidos a seguir como “Artigos ciclo de vida”); 

x Artigos com o termo “Análise de Ciclo de Vida” que não se aprofundam no assunto, 
sugerindo o uso da ferramenta, comentando sua importância, mas de forma superficial 
(“Artigos com ACV”); 

x Artigos com o termo “Análise de Ciclo de vida” que tratam de Análises de Ciclo de 
Vida ou pesquisas e discussões sobre o assunto, nos quais foi possível encontrar 
alguma referência aos Softwares (“Artigos sobre ACV”). 

O P&D Design - Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e o 
SBDS – Simpósio de Design Sustentável, possuem uma clara diferença entre seus conteúdos, 
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enquanto o P&D trata de diversos assuntos do design, entre eles sustentabilidade, o SBDS 
foca exclusivamente na sustentabilidade. Nesse sentido, apesar do maior volume de artigos 
no P&D, como pode ser observada na Tabela 1, a quantidade de artigos voltados para 
sustentabilidade é menor. 

 

Tabela 1: Resultados do Mapeamento. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No Gráfico 1, percebe-se que a quantidade de artigos “ciclo de vida” apresentou grande 
variação ao longo das edições dos eventos, apresentando-se em quantidade considerável no 
SBDS 2011 e em especial no P&D 2012 por ser multidisciplinar, com 31,4% e 27,6% 
respectivamente, e em menor quantidade nos outros, variando entre 5% e 20%. 

 

 
Gráfico 1: Porcentagem por evento. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Aplicando a triagem simples das palavras-chave “ACV”, “LCA”, “Análise de Ciclo de 
Vida” e Life Cycle Assessment”, já se percebe uma diminuição significativa na proporção 
de artigos, sendo o mais representativo o SBDS 2013, com 9,8%, e o menos representativo 
o P&D 2016, com 0,9%. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Anais P&D
2016

Anais P&D
2014

Anais P&D
2012

Anais SBDS
2015

Anais SBDS
2013

Anais SBDS
2011

Porcentagem por Evento

Artigos ciclo de vida Artigos com ACV Artigos sobre ACV

 
Total de 
artigos 

Artigos ciclo 
de vida 

Artigos com 
ACV 

Artigos 
sobre ACV Software 

Anais P&D 2016 531 43 5 2 1 
Anais P&D 2014 322 17 6 3 0 
Anais P&D 2012 145 40 13 7 1 
Anais SBDS 2015 41 8 2 1 0 
Anais SBDS 2013 61 12 6 3 0 
Anais SBDS 2011 102 32 7 3 0 

TOTAL 1202 152 39 19 2 
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Passando por um filtro com avaliação de conteúdo sobre quais artigos realmente tratavam 
de ACV, os resultados se mostram ainda menores, sendo o maior valor 4,9% no SBDS 2013, 
seguido de 4,8% P&D 2012, de 2,9% SBDS 2011, de 2,4% SBDS 2015, caindo para 0,9% 
P&D 2014 e, finalizando com 0,4% P&D 2016 de representatividade. Dentre esses artigos 
foi encontrada referência à apenas um dos softwares, o Simapro, em dois artigos, um no 
P&D 2012 e outro no P&D 2016. 

Avaliando os resultados reunidos, (Tabela 2), percebe-se que nos últimos seis anos dos 
eventos, apenas 12,6% dos artigos foram destinados a discutir questões de ciclo de vida, 
dentre estes 3,2% citaram ACV entre os quais cerca de 1,7% realmente tratavam de Análise 
de Ciclo de Vida, o equivalente à 19 dentre os 1202 artigos publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Artigos compilados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Outro dado que pode ser extraído é que dentre os 152 “artigos ciclo de vida” 19 são 
“artigos sobre ACV”, o equivalente a 12,5%, então aproximadamente 1 a cada 8 artigos que 
trata de sustentabilidade no ciclo de vida usou da ferramenta. Considerando aqui que os 
artigos selecionados estão separados (“Artigos ACV” não pertence a “Artigos ciclo de 
vida”), o Gráfico 2 demonstra a faixa de representatividade das ACVs. 

 

 
Gráfico 2: Porcentagem total dos artigos. Fonte: elaborado pelos autores. 

A pesquisa deu também insumos para uma análise mais detalhada da atual situação da 
Análise de Ciclo de Vida (ACV) no Brasil fazendo uma relação Região/Tempo/Artigos 
sobre ACV. Os dados estão apresentados na Tabela 3. 

87,2% - Outros

9,4% - Artigos ciclo de 
vida

1,7% - Artigos com ACV
1,7% - Artigos sobre ACV

Porcentagem total

Outros

Artigos ciclo de vida

Artigos com ACV

Artigos sobre ACV

Todos os Anais Artigos % 
Total de artigos 1202 100,0% 
Artigos ciclo de vida 152 12,6% 
Artigos com ACV 39 3,2% 
Artigos sobre ACV 19 1,6% 
Outros 991 82,5% 
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 Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte 
Anais P&D 2016 1 0 0 1 0 
Anais SBDS 2015 0 1 0 0 0 
Anais P&D 2014 3 0 0 0 0 
Anais SBDS 2013 0 2 1 0 0 
Anais P&D 2012 3 4 0 0 0 
Anais SBDS 2011 2 1 0 0 0 
Total 9 8 1 1 0 

Tabela 3: Artigos/ Região/Tempo. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Dos dados da Tabela 3 foi elaborado o Gráfico 3, mostrando a distribuição regional 
das pesquisas: 

 
Gráfico 3: Artigos sobre ACV/Região. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

De acordo com o Gráfico 3, a região sul e sudeste são as que mais desenvolveram 
artigos no assunto, representando 89,5% de todos os artigos, enquanto Centro-Oeste e 
Nordeste dividem os 10,5% restantes e a região Norte não desenvolveu nenhum artigo sobre. 
Avaliando a linha de tempo dos últimos seis anos nesses dois eventos em porcentagem, 
percebe-se uma queda a partir de 2014, mas como a análise em porcentagem é relativa ao 
total de artigos é importante ressaltar que com exceção do ano de 2012 em que foram 
desenvolvidos sete artigos, todos os eventos se mantiveram numa margem de um a três 
artigos sobre ACV. 
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Gráfico 4: Artigos sobre ACV/Tempo. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Considerando a definição da ISO 14040:2006, “A ACV trata os aspectos ambientais e os 
potenciais impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida de um produto desde a 
aquisição da matéria prima passando pela produção, uso, tratamento final, reciclagem e 
disposição final”, os resultados alcançados com este mapeamento são preocupantes. 

Tal preocupação se dá primeiramente pela necessidade deste mapeamento, sem 
considerar os dados, a dificuldade de encontrar artigos que tratam de ACV no design foi 
significativa, os dados apresentados neste artigo são uma confirmação da hipótese, onde a 
proporção de artigos dos eventos varia entre 5% e 0,5%. 

Em dados totais, observou-se que em seis anos foram desenvolvidos apenas 19 artigos 
dentre os 1202 publicados nos eventos, 1,7%, equivalente a um artigo ACV a cada 63 outros, 
aproximadamente.  Tal dado poderia ser atribuído à interdisciplinaridade do P&D, mas 
avaliando apenas o SBDS a representatividade também é baixa, de 3,4%. A interpretação 
ideal é dada a partir dos dados numéricos, onde a média é de cerca de três por evento. 

Um ponto importante que deve ser considerado é referente aos artigos “ciclo de vida” que 
mostraram ter uma representatividade eventualmente grande, chegando a 30%, mostrando 
que a preocupação com o Ciclo de Vida de produtos e serviços tem sido abordada, mas, em 
controvérsia, sem o uso de ferramentas de ACV presente em um de cada oito destes artigos. 

A regionalidade e a temporalidade dos artigos são outros aspectos evidentes desta 
pesquisa. Dos 19 artigos sobre Análise de Ciclo de Vida 17 foram produzidos por 
universidades nas regiões Sul e Sudeste, um no Nordeste e um no Centro-Oeste. Na linha do 
tempo percebe-se uma aparente queda na quantidade de artigos produzidos, mas sem 
permitir conclusões, considerando que pode ser causado apenas pelo pico no P&D 2012. 

De acordo com o apresentado, pode-se perceber que a comunidade acadêmica do design 
fez poucas pesquisas em Análises de Ciclo de Vida nos últimos anos e que, sendo uma 
ferramenta importante para o ciclo de vida de um produto ou serviço, existe uma controvérsia 
entre a quantidade de trabalhos que tratam de ciclo de vida e os que tratam de ACV. Assim, 
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existe um grande potencial para o desenvolvimento de novas pesquisas de ACV aplicadas 
ao design no Brasil. 

 

5. Conclusão 
 

Dado o desenvolvimento sustentável e o design, o uso e a pesquisa de ferramentas como 
a ACV tem um papel importante para o desenvolvimento de novos produtos sustentáveis. A 
partir do mapeamento realizado é possível verificar a atual situação dos trabalhos em Análise 
de Ciclo de Vida no Brasil. 

Os resultados permitem verificar que a ACV, nos últimos anos, foi pouco utilizada e 
pesquisada na área do design, tendo apenas 1,7% de representatividade dentro dos anais 
analisados. A análise se estendeu a aspectos gerais e específicos dos artigos, avaliando 
também as regiões do Brasil com maior produção e o comportamento ao longo do tempo. 
Pode-se verificar também o potencial de crescimento de pesquisas de ACV para o 
incremento dos projetos de design, incrementando assim a sustentabilidade dos mesmos. É 
importante salientar que o trabalho não aborda eventos de engenharias, áreas que dedicam 
pesquisas em ACV, colaborando para a consolidação da mesma. Assim, o trabalho realizado 
colabora para que o design se atente para a viabilidade da ACV nos projetos e invista mais 
pesquisas nessa área no brasil. 
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Resumo 
O presente artigo descreve um projeto que propõe uma solução simples para resolver o problema 
de desperdício que ocorre ao final do uso do produto nas embalagens plásticas do tipo bisnaga 
existentes no mercado. O projeto foi desenvolvido baseado na metodologia de Fábio Mestriner, em 
razão da especificidade do tema. Assim, foi pensado em um produto que proporcionasse economia 
(diminuindo o desperdício), que fosse sustentável (acarretando menor impacto ao meio ambiente) e 
que promovesse praticidade (podendo ser levado dentro de bolsas e nécessaires). Deste modo, 
como resultado foi criada a ECO Beauty, uma embalagem que apresenta o conceito de cuidar da 
natureza e do consumidor. 

 

Palavras-chave: Embalagem; Design; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

The present article describes a project that  proposes a simple solution to solve the problem of 
waste caused at the end of the use of tube type plastic packages currently available on the market. 
The development of this project was based on Fabio Mestriner's methodology, due to the specificity 
of the subject. Therefore, it was thought of a product that could result in less expenses (reducing 
the waste), that could be sustainable (leading to less impact on the environment) and be more 
practical to the consumer (by being able to carry it on purses and necessaries).  Thus, as a result, it 
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was created the ECO Beauty, a package that introduces the concept of looking after the 
environment and the consumer.  

 

Keywords: Packaging; Design; Sustainability 

 

1 Introdução: embalagens uma questão de sustentabilidade 
 

Desde que foi percebida a necessidade de transportar e acondicionar mercadorias, as 
embalagens começaram a fazer parte da vida da sociedade. Com o crescimento 
populacional ao longo dos anos houve também um notório crescimento no consumo e as 
embalagens passaram a se tornar um elemento importante de vendas em supermercados. 

Esse consumo exacerbado teve como consequência o aumento de resíduos, tendo em 
vista o descarte inadequado das embalagens, prejudicando o meio ambiente e preocupando 
a comunidade com questões relacionadas à sustentabilidade. 

A sustentabilidade como âmbito ambiental, social e econômico, está cada vez mais 
presente em nossa sociedade. As empresas, hoje, atribuem o conceito de sustentabilidade 
em seus produtos, agregando valor a sua marca e apresentam a seu consumidor produtos, 
ideias e ações ambientalmente corretas, contribuindo assim para o desenvolvimento social 
e econômico de uma nação. 

 Assim, torna-se importante o design em um projeto de embalagem para o sucesso do 
produto. É ele que será capaz de transmitir para o consumidor todos os conceitos e valores 
da marca e influenciará diretamente na hora de decisão da compra. Além disso, o design 
também pode ser influente na questão do consumo consciente. 

As preocupações com a sustentabilidade e com as consequências da degradação da 
embalagem no meio ambiente fizeram com que as indústrias procurassem métodos de 
reciclagem do material com o intuito de reutilização. Essa mesma preocupação das 
indústrias deve estar presente nas atividades dos designers, pois o conceito design for 
environment, busca o uso de processos mais limpos, utilização de menos material e a 
prioridade do uso de materiais recicláveis (MESTRINER, 2002). 

Tendo em vista a importante questão da sustentabilidade e as preocupações com o meio 
ambiente, uma embalagem sustentável deve cumprir pelo menos a três questões: 1) 
garantir a proteção do produto; 2) escolher aquela que implica em menos impactos 
ambientais, medidos segundo a Análise do Ciclo de Vida (ACV) do produto e 3) saber 
como os materiais presentes na embalagem são descartados no fim de sua vida útil, seja 
por compostagem, aterro sanitário, reciclagem química, reciclagem mecânica ou 
reciclagem energética (ECOD, 2012). 

O mercado de embalagens sustentáveis cresce significativamente, devido à preocupação 
com as consequências geradas ao meio ambiente, desperdícios e com as necessidades, 
preferências e interesses dos consumidores. Portanto, a relação embalagem e meio 
ambiente tem se tornado importante à medida que recebemos informações, do próprio 
meio ambiente, sobre seu esgotamento. Os últimos desastres ambientais são manifestações 
inequívocas disso (INSTITUTO DE EMBALAGENS, 2011). 
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No Brasil, aproximadamente um quinto do lixo é composto por embalagens. São 25 mil 
toneladas de embalagens descartadas todos os dias. Esse volume encheria mais de dois mil 
caminhões de lixo que, colocados um atrás do outro, ocupariam quase 20 quilômetros de 
estrada (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE [MMA], [201-?]). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente ([201-?]), as embalagens, quando 
consumidas de maneira exagerada e descartadas de maneira regular ou irregular, ao invés 
de serem encaminhadas para reciclagem, contribuem e muito para o esgotamento de 
aterros e lixões, dificultam a degradação de outros resíduos, são ingeridos por animais 
causando sua morte, poluem a paisagem, e muitos outros tipos de impactos ambientais 
menos visíveis ao consumidor final (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, [20--]). 

Estudos revelam que mais de dois terços dos consumidores, preferem embalagens 
recicláveis ou estariam dispostos a pagar mais por embalagens ambientalmente 
responsáveis. Para focar na redução do impacto ao meio ambiente, as indústrias estão 
minimizando as embalagens, maximizando o uso de material reciclado já utilizado, 
aplicando material que pode ser reciclado, criando um design de embalagem cujas partes 
podem ser separadas para a reciclagem e utilizando materiais inovadores para produzir as 
embalagens biodegradáveis (RONCARELLI; ELLICOTT, 2010). Com o design 
sustentável, surgiram maneiras de tornar as embalagens ambientalmente bem sucedidas, 
seja pelo uso de materiais, seja pelo processo de fabricação ou pelo seu consumo 
consciente (ECOD, 2012). 

Discorrido a importância e os impactos causados pelas embalagens, via abordagens do 
design sustentável, o foco desse projeto será na redução do desperdício do produto 
embalado, repensando a embalagem para essa otimização, transformando-a em um 
instrumento de sustentabilidade social, ambiental e econômica.  

 

2 Design e embalagens sustentáveis 
 

O design sustentável tem como premissas básicas projetar, desenvolver ou criar um 
produto usando os conceitos e princípios de sustentabilidade: 1) preocupação com o meio 
ambiente, 2) cuidado na extração da matéria-prima, 3) energia necessária para a fabricação, 
4) resíduos gerados, etc. (SALDANHA; COVALESKI, 2012). O termo ecodesign também 
é bastante utilizado no design sustentável, pois faz parte de um processo que busca tornar a 
economia mais “leve”. Chamado também de ecoconcepção que trata da redução do 
impacto de um produto no meio, conservando suas qualidades de uso (funcionalidade, 
desempenho) para melhorar a qualidade de vida dos usuários (CAVALCANTI et al., 
2012). De acordo com Saldanha e Covaleski (2012), embalagens-refil, biodegradáveis, 
com menor utilização de cola e maior quantidade de encaixes ou o uso mínimo de 
materiais tem sido uma preocupação crescente na hora de pensar um produto. No entanto, 
uma embalagem, para ser sustentável, não precisa necessariamente ser minimalista.  

Outro ponto, também essencial, para se alcançar uma embalagem sustentável, está no 
seu poder de reciclabilidade, ou seja, a capacidade que ela tem de ser aproveitada depois de 
utilizada. Atualmente, com a grande preocupação ambiental, muitas indústrias estão 
priorizando a fabricação de embalagens recicláveis, agregando valor aos seus produtos 
(ECOD, 2012).  
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Apesar das embalagens sustentáveis ainda não serem a principal razão de compra de um 
produto, elas se tornam uma das expectativas do consumidor. Muitas empresas já aderiram 
às práticas sustentáveis, aplicando em seus produtos a impressão sustentável, diferentes 
opções de plásticos e papel, criaram embalagens multiuso, embalagens recicláveis e 
biodegradáveis (RONCARELLI; ELLICOTT, 2010). A seguir alguns exemplos de 
embalagens sustentáveis: 

A figura 1 apresenta embalagens ecologicamente amigáveis pelo seu processo de 
produção não ser oriundo do petróleo. Apresentam o selo I’m Green como indicação do 
tipo de material que é feito, no caso, polietileno verde. 

 

 
Figura 1: Painel de embalagens de polietileno verde. Fonte: elaborado pelo autor 

 

As embalagens apresentadas na figura 2 foram produzidas utilizando menos material, 
com uma estratégia de diminuir os custos de produção e ajudar o meio ambiente na hora do 
descarte. 

 

 
Figura 2: Painel de embalagens que usam menos materiais. Fonte: elaborado pelo autor 
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As imagens da figura 3 mostram duas embalagens com a finalidade de serem 
biodegradáveis, uma biodegrada em 60 dias e a outra se dissolve na água. 

 

 
Figura 3: Painel de embalagens biodegradáveis. Fonte: elaborado pelo autor 

 

3 Objetivo e metodologia 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar o estado da arte das embalagens e sua relação 
com a problemática ambiental e, a partir deste levantamento, propor uma embalagem 
ecologicamente correta, por meio do design sustentável, que maximize o uso do produto 
embalado, sem causar desperdícios no descarte final.  

Para o alcance do objetivo proposto, a pesquisa baseada na metodologia de Fábio 
Mestriner (2002) e foram utilizadas ferramentas abordadas por Pazmino (2015). A 
metodologia utilizada consiste das seguintes etapas (Figura 4): (1) O Briefing, (2) O Estudo 
de Campo, (3) A Estratégia de Design, (4) O Desenho, e (5) A implantação do projeto. 

 

 
Figura 4: Metodologia de projeto. Fonte: elaborado pelo autor 
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Assim, dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas sobre embalagens, 
design de embalagens e embalagens sustentáveis e definido o público alvo. No estudo de 
campo, foram observadas as deficiências e falhas da concorrência, foi realizada uma 
análise sincrônica de seis produtos em circulação no mercado, que foram analisados a 
partir dos critérios de marca, produto, peso líquido, preço, tipo de embalagem, material e 
reciclabilidade. Nessa etapa também foi realizada a análise da tarefa, mostrando o corte da 
embalagem, a quantidade de produto restante e a embalagem após o uso. Na estratégia de 
design foram determinados os requisitos básicos do projeto, foram reunidos os requisitos 
de embalagens, os de embalagens sustentáveis e os requisitos do problema real. Na fase de 
desenho, alternativas de embalagens foram criadas cumprindo os requisitos estabelecidos 
no passo anterior. Assim, obteve-se o máximo de cada componente, garantindo o melhor 
desempenho da embalagem final. Finalmente, na implantação do projeto, foi produzido um 
mock-up para representar o produto real.  

 

4 Resultados 
 

4.1 Definição de público alvo 
 

Para a definição de público alvo foi aplicado online, por meio do Google Forms, um 
questionário que permaneceu aberto por um período de dez dias, tendo um total de 49 
respostas. Os resultados mais relevantes obtidos foram: 1) 76% dos respondentes são do 
sexo feminino, 2) 73% possuem entre 18 e 26 anos, 3) 96% usam cremes hidratantes, 4) 
49% das embalagens utilizadas são to tipo frasco, 35% do tipo bisnaga e 16% do tipo pote, 
5) 49% dizem haver desperdício ao final do uso e 6) 37% cortam a embalagem para retirar 
o restante. Com base nos resultados do questionário (Figura 5), para esse projeto, foi 
definido como público alvo, mulheres entre 18 e 26 anos, que utilizam cremes hidratantes 
tanto para o rosto quanto para o corpo e que, se importam com o desperdício e com um 
planeta mais sustentável. 

 

 
Figura 5: Resultados do questionário online. Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2 Requisitos de projeto 
 

De acordo com Pazmino (2015), os requisitos de projeto orientam o processo em 
relação às metas a serem atingidas. Reunindo os requisitos de embalagens, os de 
embalagens sustentáveis e os requisitos do problema real, foram definidos 8 requisitos 
finais, apresentados na figura 6. Assim, os requisitos surgiram das etapas do processo 
metodológico, como, pesquisa teórica, questionário, análise da tarefa e análise sincrônica. 

 

 
Figura 6: Requisitos de projeto. Fonte: elaborado pelo autor 

 
4.3 Conceitos 
 
Para esse projeto foram definidos como principais conceitos para o produto: 1) 

sustentável; 2) econômico; 3) prático. Deste modo, a embalagem final apresenta um 
conceito ecológico e econômico, oferecendo completa reciclabilidade, material 
biodegradável, possibilidade de reutilização, além de ser produzido com menos material e 
ser possível a total retirada do produto embalado. Devido ao seu tamanho reduzido, há 
também o conceito de praticidade, onde os consumidores têm a melhor portabilidade do 
mesmo. 

 

4.4 Geração de alternativas e aprimoramento da alternativa escolhida 
 
A etapa de geração de alternativas corresponde às soluções criadas para atender os 

requisitos propostos anteriormente para que o produto final alcance as necessidades do 
público alvo. A figura 7 mostra as alternativas geradas para esse projeto. 
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Figura 7: Geração de alternativas. Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por meio de Matriz de decisão GUT, decidiu-se pela alternativa a 4, pois além de 
cumprir quase todos os requisitos de projeto, observou-se a capacidade de reutilização da 
embalagem, possibilitando o usuário de comprar um produto em refil e reintroduzi-lo pela 
abertura superior. Pensou-se em aplicar nessa solução a tampa da alternativa 2, mas como 
aumentaria o custo de produção, resolveu-se manter a tampa flip tradicional. A figura 8 
mostra o sketch das opções de tampa e o sistema abre e fecha aplicado na parte superior. 

 

 
Figura 8: Sketch da alternativa escolhida. Fonte: elaborado pelo autor 
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Foi considerada a segurança da embalagem durante o transporte e até mesmo para antes 
da compra, mas não idealizada, já que o presente projeto foi focado no problema do uso. A 
solução encontrada seria a aplicação de um lacre na parte superior, evitando possíveis 
acidentes de abertura indesejada do sistema. A ideia basear-se-ia nas embalagens de 
azeitonas (Figura 9) que só depois de retirar o lacre, o consumidor tem acesso ao sistema 
de abre e fecha. 

 

 
Figura 9: Modelo abre e fecha com lacre. Fonte: 

http://www.embalagemmarca.com.br/2016/04/azeitonas-gallo-tem-stand-pouch-abre-fecha/ 

 

4.5 Produto final 
 

Como resultado final, criou-se a embalagem ECO Beauty (Figura 10), com ela os 
consumidores usarão o produto normalmente, como em qualquer outra bisnaga. Ao 
perceberem que o mesmo está terminando, terão a possibilidade de abrir a embalagem pela 
parte superior, devido ao sistema abre e fecha aplicado no modelo ZIP, que possibilitará o 
acesso à base da embalagem, fazendo com que todo o conteúdo seja retirado. Para esse 
alcance a altura da embalagem foi alterada, baseando-se nas medidas antropométricas das 
mãos das mulheres. 
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Figura 10: Produto final. Fonte: elaborado pelo autor 

 
Estruturalmente, o produto é composto pela tampa tipo flip, corpo plástico e sistema 

abre e fecha superior no modelo ZIP. O tamanho está adequado para facilitar o transporte e 
armazenagem da embalagem, podendo ser colocado dentro de bolsas e nécessaires. Por 
fim, o produto possui uma funcionalidade diferenciada em relação aos concorrentes, por 
permitir a retirada de todo o conteúdo embalado. 

O material escolhido para a tampa da embalagem foi o polipropileno (PP), material 
bastante utilizado para esse tipo de peça, é reciclável, fácil de moldar, durável e duro e 
possui baixo custo ($0,90 – 1,00/Kg). A tampa é produzida pelo processo de injeção 
(ASHBY; JOHNSON, 2011). Para o corpo, o material escolhido foi o poli-
idroxialcanoatos (PHAS), material derivado de fontes renováveis, insolúvel em água, 
atóxico, biodegradáveis em compostagem doméstica e industrial, resistência à radiação UV 
e flexíveis. O corpo é produzido pelo processo de extrusão (Idem). A junção da tampa com 
o corpo é feita pela união roscada. 

E para o sistema de abertura é aplicado na parte superior da embalagem o modelo zip 
lock com fechamento deslizante. A abertura e fechamento são feitos com um fecho que 
“abraça” a “boca” da embalagem. Por dentro o sistema de alinhamento é em forma de “V”.  

 

 
Figura 11: Materiais. Fonte: elaborado pelo autor 
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A embalagem ECO Beauty traz o fator ambiental como o mais importante, além de 
apresentar componentes de fácil separação para reciclagem, como a tampa, produzida em 
polipropileno (PP), seu corpo é produzido de material biodegradável, o que facilita esse 
processo e traz um baixo impacto ambiental. 

Outro aspecto da embalagem é que por apresentar o sistema de abertura superior, torna-
se possível a reutilização da mesma, assim, qualquer produto pode ser reintroduzido 
repetidas vezes. A disponibilidade de acessar a base da embalagem faz com que todo seu 
conteúdo seja retirado, assim, em um posterior descarte, não agredirá o meio ambiente. 

Como fator social, o produto final atinge seu objetivo de solucionar problemas 
relacionados ao usuário, cobre a necessidade de evitar o desperdício do produto embalado 
e a responsabilidade social em se preocupar com o futuro ambiental das próximas 
gerações, pensando em um mundo mais sustentável. 

 
5 Conclusão 
 

As embalagens são de grande importância para os produtos de consumo e, 
consequentemente, para a economia vigente. Sendo as mesmas utilizadas como indicadores 
de consumo e economia, assim, em função do alto consumo de embalagens no mercado, os 
critérios de sustentabilidade podem ser considerados importantes para o design de 
embalagens para que reduzam o impacto ambiental das mesmas. 

Vale ressaltar que durante o desenvolvimento do projeto, notou-se que os requisitos 
foram considerados pertinentes ao levantamento bibliográfico e à pesquisa de campo 
desenvolvida, e serviram de suporte para o resultado final. Outro detalhe que merece ser 
mencionado é que no projeto foi possível unir design e sustentabilidade, para que 
colaborem com uma mudança ambiental no mercado de embalagens. 

Dessa maneira, foi desenvolvida uma embalagem baseada em critérios sustentáveis que 
colabora com a redução do problema de desperdício, do produto embalado, encontrado nas 
embalagens atuais e, portanto, encontra-se condizente com conceitos de sustentabilidade 
referente ao desperdício de recursos naturais e energia. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é caracterizar a metodologia de projeto da arquiteta Zaha Hadid. Os 
procedimentos metodológicos foram levantamentos bibliográficos, realizados em artigos, revistas, 
livros, documentários, entrevistas cedidas por Hadid e sócios. Conclui-se que o pintor moderno 
Kazimir Malevich foi uma influência seminal para a arquiteta. A paisagem natural, e seus elementos 
também serviram como inspiração para Hadid; os seus desenhos e pinturas foram muito utilizados 
para a elaboração de projetos no começo de sua carreira. Um novo estilo arquitetônico foi nomeado 
por Patrik Schumacher, o parametricism; estilo que reflete formas da paisagem natural. 

 

Palavras-chave: Zaha Hadid; Kazimir Malevich; Metodologia de projeto; Parametricism 

 

 

Abstract 

The objective of this article is to characterize the design methodology of the architect Zaha Hadid. 
The methodological procedures were bibliographic surveys made in articles, magazines, books, 
documentaries, interviews given by Hadid and partners. It is concluded that the modern painter 
Kazimir Malevich was a seminal influence for the architect. The natural landscape, and its elements 
also served as inspiration for Hadid; her drawings and paintings were widely used for the 
development of projects at the beginning of her career. A new style was named by Patrik 
Schumacher, the parametricism; stile which reflects natural landscapes forms. 

Keywords: Zaha Hadid; Kazimir Malevich; Design methodology; Parametricism 

 

 

 

 

mailto:cs.amaral@faac.unesp.br


  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

1. Introdução 
 

A problemática deste estudo refere-se a metodologia de projeto da arquiteta Zaha Hadid 
e seu escritório: Zaha Hadid Architects. Desde a sua formação pela Architectural 
Association, a AA, em Londres (GUCCIONE, 2011), Hadid construiu sua metodologia de 
projeto por meio de experimentações. O pintor moderno Kazimir Malevich, precursor do 
suprematismo russo, foi uma inspiração para Hadid em experiências com desenhos e 
pinturas. A arquiteta elaborou seu projeto do quarto ano da faculdade sob esta influência, o 
projeto é nominado de Malevitch’s Tektonik, 1976-7 (GUCCIONE, 2011). Tal inspiração 
também foi encontrada no primeiro projeto de concurso que Hadid venceu, o The Peak, 
Hong Kong (1982-1983). Em seu processo de criação foi possível enxergar a metodologia 
de Hadid: diversos croquis, e pinturas com características semelhantes às de Malevich, além 
de conceitos projetuais sobre a manipulação do solo – a implantação do projeto no meio 
natural das montanhas (JODIDIO, 2013).  

Hadid quando foi questionada como se inicia um projeto, respondeu que primeiramente 
realiza-se uma pesquisa para o uso do prédio, uma abordagem funcional. Após tal estudo, 
será realizado um diagrama que se desenvolverá no projeto. “O diagrama responde aos 
pedidos do cliente e ao terreno. Daí trabalhamos para elucidar o máximo possível para que 
se torne uma configuração legível” (FIGUEROLA, 2012). Patrik Schumacher explicou 
melhor que este diagrama é um desenho que vem a ser mudado diversas vezes para ser 
compreendido como projeto, isto é chamado por ele de processo diagramático (LIMA; 
SCHRAMM, 2003). E, esta ferramenta foi encontrada nos projetos de Hadid, compondo sua 
metodologia; uma série de desenhos, pinturas, que resultavam em desenhos técnicos para a 
execução do projeto. 

Por um longo período os desenhos e pinturas permaneceram fortemente em sua 
metodologia, porém com o avanço das tecnologias dos computadores, os projetos 
começaram a ser realizados mais rápidos e com muita precisão. O uso intenso dos 
computadores levou a criação de um novo estilo arquitetônico, o parametricim. Assim, 
denominado por Schumacher, sócio e agora diretor do Zaha Hadid Architects. Mas para 
Hadid a fase dos desenhos e pinturas foi muito importante, ela relatou que o processo de 
desenhar sobre o papel manteiga, adicionando camadas sobre outras, proporcionou a ela o 
que hoje é sua arquitetura, enfatizou que “ainda nos guiamos por esses princípios, mas os 
avanços na tecnologia nos permitem explorar em milhares de maneiras as camadas de 
desenhos e criar diferentes conceitos de maquetes ou esboços em 3D” (GARCIA, 2014, 
p.19). Com a carência de estudos referentes a caracterização da metodologia de projeto de 
Hadid, este artigo faz-se presente com este objetivo. Identificando as inspirações e 
influências da arquiteta, que agora perduram em seu escritório. 

Para atingir o objetivo, o estudo foi viabilizado por uma metodologia qualitativa, sendo 
bibliográfica, de caráter textual, iconográfico e audiovisual (documentário). Sendo assim, 
foi realizado um levantamento de fontes primárias e secundárias referentes: Zaha Hadid e a 
relação com as pinturas de Kazimir Malevich; o processo criativo referente aos desenhos, 
pinturas e programas de vanguarda; os projetos The Peak, Vitra Fire Station, Landscape 
Formation One e Hoenheim-Nord Terminus. Esta busca foi realizada em livros, artigos, 
revistas, documentários e entrevistas cedidas pela arquiteta e parceiros.  
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2.  Zaha Hadid e Kazimir Malevich 
 

Hadid nasceu em Bagdá em 1950, em 1971 se formou em matemática pela Universidade 
Americana de Beirute, no ano seguinte ingressou na Architectural Association, em Londres 
(GUCCIONE, 2011). Completou sua graduação em Arquitetura em 1977, e no ano seguinte 
ingressou no OMA, Office for Metropolitan Architecture, escritório de Rem Koolhaas e Elia 
Zenghelis, e com esta parceria começou a lecionar na AA. Nos primeiros anos de sua 
graduação Zenhelis foi seu professor, apresentando-a para Vanguarda Russa e 
consequentemente à Malevich (GMURZYNSKA et al., 2012). Em entrevista para a revista 
Florense, Hadid confirmou o interesse no trabalho do pintor respondendo que “Kasimir 
Malevich – uma grande influência para mim no que diz respeito à sua representatividade na 
vanguarda artística e na intersecção entre arte e design” (GARCIA, 2014, p. 17). 

O movimento artístico denominado suprematismo por Malevich, foi definido como 
“identidade entre ideia e percepção, fenomenização do espaço num símbolo geométrico, 
abstração absoluta” (ARGAN, 2013, p.324). Com uma ideologia revolucionária perante a 
sociedade, o artista utilizava seus quadros como ferramenta mental para expor estruturas e 
signos que simbolizavam a vida - o que ocorre no mundo interior e exterior de cada indivíduo 
(ARGAN, 2013).  

O Quadrado Preto sobre o fundo branco (1915), uma obra suprematista marcante de 
Malevich, “foi a primeira forma de expressão do sentimento não-objetivo: o quadrado sendo 
o sentimento e o fundo branco o “Nada” exterior a esse sentimento” (MALEVICH, 1996, p. 
347). Argan, sobre as obras do pintor disse que “o quadro não é senão um meio para 
comunicar o estado não apenas de equilíbrio, mas também de identidade entre um sujeito e 
o objeto, [...] um instrumento mental, uma estrutura, um signo, que define a existência como 
equação absoluta entre o mundo interior e o exterior” (ARGAN, 2013, p.324-325). Portanto, 
o Suprematismo é uma arte não-objetiva, Malevich executava tais pinturas com o propósito 
de promover sensações, contrário de uma arte figurativa, que é compreendida de primeira 
instância. Malevich aplicou seu conceito de arte em também em formas tridimensionais, em 
maquetes de estudo espacial, denominadas architectons.  

 
Graças ao Suprematismo, abrem-se às artes plásticas novas possibilidades, na medida em que, 
abandonando as assim chamadas “considerações práticas”, um sentimento plástico, reproduzido 
sobre a tela, pode ser transposto para o espaço. O artista (o pintor) não mais está preso à tela (à 
superfície do quadro) e pode transpor suas composições para o espaço (MALEVICH, 1996, p. 
350-351). 

 

 
Figura 1: Kazimir Malevitch, alpha architecton, 1920. Fonte: Sailko, 2016 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sailko
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Hadid no final de sua graduação projetou o Malevitch’s Tektonik (1976-7), um hotel na 
cidade de Londres, sobre o Rio Tâmisa. O projeto foi totalmente inspirado em uma obra 
específica de Malevich, chamada Architecton Alpha - uma escultura produzida pelo pintor, 
em uma fase que o mesmo começou a transpor suas pinturas em objetos tridimensionais.1 
Nesse projeto, Hadid realizou uma pintura representando a locação do objeto em planos e 
inseriu tal imagem da escultura como conexão das margens do rio. O projeto tinha em seu 
programa quatorze níveis que aderiam à forma tectônica da escultura, e possíveis 
possibilidades de uso dos espaços foram gerados pelas restrições que a mesma concebeu 

(SCHUMACHER, Patrik et al, 2004, p.11). Todo esse desenvolvimento fez a arquiteta 
desenvolver sua leitura pelo desenho abstrato, que posteriormente a forneceu uma 
capacidade de executar formas livres, pois ela havia se libertado de todas as regras de como 
projetar2. 

 

 
Figura 2: Malevitch’s Tektonik, 1976-7. Fonte: Zaha Hadid Architects3 

 

Por meio do documentário “The Russian Revolutionary Zaha Hadid on Kazimir Malevich 
BBC Documentary” complementou-se o entendimento da inspiração de Hadid com 
Malevich. Foi relatado no documentário, que a arquiteta conseguiu enxergar as formas 
geométricas em diferentes escalas: como um globo, objetos voando à deriva, paredes ou 
móveis flutuando.4 Hadid interpretou os quadros de Malevich pelo seu ponto de vista; 
                                                 
1Disponível em: <https://www.royalacademy.org.uk/article/zaha-hadid-ra-on-the-influence-of>. Acesso em 
nov. 2016. 
2 “I was very fascinating by abstraction, and how… at really could lead to abstracting planes, moving away of 
kind… certainly dogmas about what architecture is… that project really liberated me, sent me free forms of all 
these rules” (BBC, 2014, transcrição nossa). 
3 Disponível em: <http://www.zaha-hadid.com/architecture/malevichs-tektonik/>. Acesso em nov. 2016. 
4“But this could be seen many different scales, I mean could be, a scale of a very large globe, a scale of a kind 
moving spaceship, or moving object in space, moving object in space, or could be seen as a massive scale 
where they’re lines or wall, or desk, or a chair” (BBC, 2014, transcrição nossa). 
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denotou-se que os mesmos transmitiram ideias criativas, e assim ela conseguiu enxergar o 
propósito desta arte - pinturas que provocam um pensamento. 

 

 
Figura 3: Suprematismo. Fonte: Tsavena, 2013 

 

A arquiteta possuía uma virtuosa leitura de desenhos abstratos, sabendo-se que a 
inspiração de Malevich foi essencial, visualiza-se que a conexão acontece por meio das 
pinturas e esculturas que ele concebeu. “Eu era fascinada por seu uso da abstração como 
princípio que impulsiona a criatividade a outros níveis de invenção” (GARCIA, 2014, p. 17). 
Seus primeiros trabalhos envolveram pinturas similares as de Malevich, sempre com o 
intuito da transposição para arquitetura. 

Segundo Schumacher et al. (2004, p. 57), o movimento dos elementos que Hadid fazia 
nas pinturas, da perspectiva isométrica para uma projeção distorcida do espaço, resultava na 
ruptura da axonometria em fragmentos, uma experimentação audaciosa; mas foi neste 
processo de experimentação, que ela e seus companheiros de escritório puderam descobrir 
novas formas arquitetônicas. Desta maneira, de projeto em projeto, com a interpretação dos 
desenhos e pinturas a serem executados, resultou-se em obras construídas. 

Hadid promoveu sua metodologia de projeto expondo a essência abstrata, manifestando 
contemporaneidade, “desde o início, sempre explorei o conceito de fragmentação, baseado 
na ideia de abstração e explosão, para desconstruir o que já vinha sendo exaustivamente 
repetido na produção em massa da arquitetura do século 20”. (GARCIA, 2014, p. 17). A 
abstração anula o jeito de ler-fazer tipologias, não reconhece elementos comuns como 
janelas e portas, sendo assim Hadid recriou os limites dos planos e volumes 
(SCHUMACHER, 2004, p.67). 

 

3. A influência da paisagem 
Com esta experimentação em pinturas, Hadid desenvolveu diversos projetos, Schumacher 

e Giusti demonstraram-nos no livro Zaha Hadid: projects documentation (2004), alguns 
exemplos são: Irish Prime Minister’s Residence (1979-80), Berlim 2000 (1988), Office 
Building on Kurfurstendamm 70 (1986), Azabu-Jyuban Building (1987), A New Barcelona 
(1989), Tokyo International Forum (1989), entre outros. Um projeto que ganhou destaque, 
foi o The Peak (1982-3), com ele Hadid venceu uma competição para projetar um clube de 
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lazer, na cidade de Hong Kong. Este foi seu primeiro prêmio internacional, e foi um marco 
em sua carreira. O projeto posteriormente foi exposto no MoMA, na exposição 
Deconstructivist Architecture, em 1988 (JODIDIO, 2013). Hadid produziu diversas pinturas 
para a concepção do projeto, a figura 4 demonstra o clube inserido no terreno, e na figura 5 
é possível notar quatro volumes que se sobrepõem, formando alguns vazios entre os mesmos. 
As pinturas foram denominadas pelo nome de “geologia suprematista”, sendo possível 
enxergar a referência de Malevich. A arquiteta produziu, além dessas pinturas, diversos 
croquis abstratos, que começavam a tomar forma nas telas; a arquiteta disse que sua 
“arquitetura é como uma faca cortando através do terreno, ela corta através dos princípios 
de organização tradicional e reconstitui novos, desafia a natureza e resiste a destruí-la”5 
(JODIDIO, 2013, p.53, tradução nossa). 

 

  
Figura 4: The Peak Club, 1982-3. Fonte: Dezeen, 2015 

 
Hadid demonstrou que seus desenhos e pinturas para este projeto eram um grande estudo 

de manipulação do solo (MOSTAFAVI, 2001). O solo foi modificado, reorganizado, os 
planos de lajes e as vigas, conformavam-se em uma resolução geométrica distorcida (RUBY, 
2006). O terreno do projeto localizava-se em uma região montanhosa de Hong Kong, para 
implantar o projeto o local seria escavado, as rochas retiradas e posteriormente depois de 
polidas, retornariam ao local compondo uma paisagem artificial, mesclando/borrando com 
a paisagem natural (JOHNSON; WIGLEY, 1988).  Jodidio (2013) disse que o “borrão”, esta 
mescla das linhas projetuais do The Peak com a natureza (o penhasco), estão presentes nos 
trabalhos mais recentes de Hadid, e que este projeto foi considerado seminal na carreira da 
arquiteta. A arquiteta se referia ao projeto como uma “mudança sísmica suave”, que de fato 
foi representada pelo seus desenhos e pinturas, que mudaram a visão do que a arquitetura 
poderia vir a ser, isto antes dos computadores avançados quebrarem de vez os conceitos do 
modernismo (JODIDIO, 2013).  

Entende-se uma busca de mudança da forma arquitetônica, uma adaptação do projeto 
como uma paisagem. Hadid modificou na própria pintura sua visão do penhasco, do solo; 
deixando-o semelhante ao projeto. E a semelhança com a paisagem natural se configurou 
com o avanço das tecnologias dos computadores; essas máquinas com o passar do tempo 

                                                 
5 Original em inglês: […]the architecture is like a knife cutting through the site. It cuts through traditional 
principles of organization and reconstitutes new ones, defies nature and resists destroying it. 
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ficaram mais potentes; e os programas foram capazes de representar a nível de execução 
formas mais ousadas. 

 

 
Figura 5: The Peak Club, 1982-3. Fonte: Dezeen, 2015 

 

Como foi visto no projeto The Peak, a topografia foi uma influência para o projeto, por 
meio de um solo irregular o clube foi configurado conforme a manipulação do mesmo. Em 
outros projetos Hadid elucidou a influência da paisagem natural como partido arquitetônico 
para conferir a forma do projeto. Um exemplo é o seu primeiro projeto construído, o Vitra 
Fire Station (1991-1993), localizado na cidade Weil Am Rhein, Alemanha. Este projeto 
também possuiu diversos desenhos e pinturas em seu processo de criação, a metodologia de 
Hadid continuou a mesma; o uso de ferramentas que possibilitaram uma experimentação 
com a plástica do projeto. Segundo Jodidio (2013), Hadid observou e projetou levando em 
conta o entorno da indústria Vitra. O edifício foi "previsto como uma zona de paisagem 
linear, quase como se fosse uma extensão artificial, referente aos padrões lineares dos 
campos de agricultura e vinicultura adjacentes"6 (JODIDIO, 2013, p.119, tradução nossa).  

 

 
Figura 6: Vitra Fire Station, 1991-1993. Fonte: Zaha Hadid Architects7 

                                                 
6 Original em inglês: […] envisaged as a linear landscape zone, almost as if it were the artificial extension of 
the linear patterns of the adjacent agricultural fields and vineyards. 
7 Disponível em <http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/>. Acesso em nov. 2016. 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/
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Outro exemplo de projeto, é Landscape Formation One (1996-1999), localizado na 

mesma cidade que o Vitra Fire Station. O LF One, foi inspirado pelo entorno da paisagem 
natural, o projeto foi realizado para uma exposição de paisagismo, composto por um 
restaurante, salas para escritório e um ambiente de exibição (JODIDIO, 2013). Hadid disse 
que o projeto "vem de uma sequência de tentativas para extrair novas espacialidades fluídas, 
que derivam dos estudos sobre a formação da paisagem natural como os rios, montanhas, 
florestas, desertos, canyons, geleiras e oceanos"8 (JODIDIO, 2013, p.133, tradução nossa). 

 

 
Figura 7: LF One, 1996-1999. Fonte: Zaha Hadid Architects9 

Um terceiro exemplo é o projeto Hoenheim-Nord Terminus (1998-2001), na cidade de 
Strasbourg, França. Hadid projetou com bases de fluxos dos movimentos de carro, trens, 
bicicletas e pedestres um terminal de trem e ônibus, além de um estacionamento com 
capacidade para 700 veículos (JODIDIO, 2013). O projeto seguiu os experimentos 
realizados com Vitra Fire Station e o LF One, na ideia "da natureza artificial, que borra os 
limites dos ambientes naturais e artificiais"10 (JODIDIO, 2013, p.151, tradução nossa). 

Todas as minhas ideias vêm da observação: do lugar, da natureza, das pessoas se movendo pela 
cidade. É sempre sobre como as pessoas se movem por um espaço, e como o público vai usar o 
espaço. Ciência e natureza sempre foram inspirações frutuosas. Olhamos normalmente para os 
sistemas da natureza quando estamos trabalhando, observamos sua coerência e beleza 
(FIGUEROLA, 2012). 
 

                                                 
8 Original em inglês: […] is a part of a sequence of projects that try to elicit new fluid spatialities from the 
study of natural landscape formations such as river deltas, mountains ranges, forests, deserts, canyons, ice 
flows, and oceans. 
9 Disponível em <http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschau-landscape-formation-one/>. 
Acesso em no. 2016. 
10 Original em inglês: artificial nature […] one that blurs the boundaries between naural and artificial 
environments. 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschau-landscape-formation-one/
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Figura 8: Hoenheim-Nord Terminus, 1998-2001. Fonte: Zaha Hadid Architects11 

 

4.  O estilo parametricism 
Igualmente o The Peak, os últimos três projetos aqui citados possuíram desenhos e 

pinturas como ferramentas para a concepção projetual. A arquiteta explicou que “pintar, 
desenhar e esboçar foram ferramentas de suma importância na busca da minha expressão 
numa época em que softwares de desenho em 3D não existiam” (GARCIA, 2014, p.18). 
Posteriormente por meio de alguns programas básicos para representar os desenhos, os 
projetos chegavam em uma resolução de execução - com o passar dos anos, eles foram 
aperfeiçoados. Em determinado momento os desenhos feitos a mão e pinturas deixam de ser 
usados na metodologia de Hadid, e os programas mais avançados assumem a posição para a 
criação, mas a arquiteta defende que:  

Pintar e desenhar marcaram o começo de minha carreira. O desenho permitiu a experimentação 
intensa da forma e do movimento, conduzindo à nossa abordagem radical de desenvolver uma 
nova linguagem para a arquitetura. As pinturas e croquis sempre serviram como ferramenta de 
análise e de pensamento: tenha seu tempo e desenhe (FIGUEROLA, 2012). 

Beatriz de Abreu e Lima (2003) levantou uma questão para Schumacher quando Hadid 
mencionou a grande pesquisa acerca dos desenhos, mostrando imagens de projetos já com o 
uso de programas em uma palestra. Assim, Lima perguntou sobre o uso do computador no 
escritório, e ele respondeu: 

[...]é claro que usamos animações para visualizações internas e externas (walk-through, fly-
through), porque tornam o fluxo espacial geral muito mais claro e pode-se então ter mais certeza 
do resultado e conhecer a fenomenologia resultante. Embora isso também pudesse ser feito antes 
por meio de desenhos à mão, havia sempre um pouco de incerteza sobre o fato de se estar 
inventando demais ou se o resultado seria realmente como o desenho. Os projetos nos quais eu 
trabalhei e que foram construídos, confirmaram de maneira surpreendente que é possível 
antecipar os espaços por meio de desenhos 3D feitos à mão. Só que hoje em dia, os computadores 
fazem a mesma coisa mais rápido e com mais precisão (LIMA; SCHRAMM, 2003). 

Após a resposta, Lima (2003) deduziu que o computador chegou atrasado como 
ferramenta de projeto. Schumacher disse que “os trabalhos iniciais de Zaha, com suas 
pinturas, eram em grande parte analógicos e ainda era necessário projetar com maquetes ou 

                                                 
11 Disponível em < http://www.zaha-hadid.com/architecture/hoenheim-nord-terminus-and-car-park/>. Acesso 
em no. 2016. 
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plantas. As pinturas de Zaha permitiram ações mais liberais como, por exemplo, a distorção” 
(LIMA; SCHRAMM, 2003). Ainda explicou que atualmente, “é possível distorcer uma 
determinada figura, ou colidir duas figuras e depois alongá-las; algo que era desconhecido 
antigamente. Esta foi uma das audácias produtivas de Zaha” (LIMA; SCHRAMM, 2003). 
Sendo assim ficou claro que os desenhos e pinturas foram essenciais para a concepção de 
como Hadid e o escritório projeta; porém agora eles não são mais necessários, os 
computadores assumem a função do desenho, viabilizando a mesma experimentação que os 
desenhos e pinturas ofereciam.  

Com a velocidade, precisão e avanço tecnológico dos programas computacionais, as 
formas arquitetônicas que já eram inspiradas pela paisagem, tornam-se mais maleáveis, 
sinuosas. Schumacher explicou esta influência da natureza, dizendo que Hadid fizera uma 
analogia da paisagem com as formas arquitetônicas. Extraindo de tal inspiração apenas 
questões de elementos como as curvas, inclinações, sinuosidades; e não uma tentativa de 
imitar a natureza, no sentido literal. 

Zaha introduziu a noção de paisagem artificial há muito tempo e eu acho que esta é uma analogia 
poderosa que introduz muitos elementos novos e poderosos ao repertório arquitetônico. Portanto, 
em primeiro lugar, é importante que usemos o termo Paisagem Artificial para que possa ser 
tratado como um tema abstrato. Não estamos falando sobre uma imitação visual da natureza. 
Estamos falando apenas sobre certos elementos de composição como inclinações e curvaturas 
no sistema. Também estamos falando de definições espaciais mais indeterminadas e abertas 
como, por exemplo, cumes, vales, uma floresta com graus de densidade; elementos que marcam 
e organizam, o espaço com, digamos, gradientes, com divisas indefinidas e formas latentes 
(LIMA; SCHRAMM, 2003). 

Na Bienal de Veneza de 2008 Schumacher publicou um manifesto definindo o estilo 
parametricism. O autor definiu o uso de programas como o Mel-script, Rhino-script12, e 
também que o estilo deveria seguir determinadas regras como: evitar as formas geométricas 
comuns (quadrados, cubos, círculos, esferas, cilindros, cones e triângulos); evitar a repetição 
simples destes elementos e a justaposição sem relação dos mesmos; utilizar formas 
parametricamente maleáveis, com diferenças graduais (repetições) e que se relacionem 
sistematicamente. Schumacher ainda enfatizou que o estilo finalizou uma fase de transição, 
que foi composta pelos episódios do pós-modernismo, desconstrutivismo e minimalismo; e 
que estes estudos com animação digital foram realizados desde os anos de 1990 
(SCHUMACHER, 2009). 

Um projeto que exemplificou o fator das influências das linhas da natureza com o estilo 
parametricism é o Heydar Aliyev Cultural Center (2007-2013), localizado em Baku, 
Azerbaijão. O projeto abrange uma área de 52.417m², desde o edifício e sua área externa; o 
prédio comporta um grande hall, três auditórios, uma biblioteca e um museu (JODIDIO, 
2013). Hadid disse que o design do projeto é “uma forma fluida que emerge pela dobra da 
topografia natural da paisagem e pelo enrolar das funções individuais do Centro"13 
(JODIDIO, 2013, p.357, tradução nossa). 

                                                 
12 Mel-script, Rhino-script são programas para modelagem em 3D, utiliza-se códigos para desenhar, e não o 
cursor do mouse como referência para comandos como nos programas mais usuais. Geralmente o Rhino é 
acompanhado do Grasshopper, plugin para executar a programação – enquanto isto é feito em uma janela, o 
desenho é realizado em outra. 
13Original em inglês: fluid form which emerges by the folding of the landscape’s natural topography and by 
the wrapping of individual functions of the Center. 
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Figura 9: Heydar Aliyev Cultural Center, 2007-2013. Fonte: Zaha Hadid Architects14 

 

5. Considerações Finais 
 

O pintor moderno Malevich foi de influência seminal na metodologia de projeto de Hadid. 
A arquiteta enxergou a inventividade suprematista e proporcionou isto a seus projetos, sendo 
possível enxergar este conceito em seus desenhos e pinturas, que marcaram o começo de sua 
carreira. Estas ferramentas foram essenciais para a elaboração dos projetos mais atuais de 
seu escritório, pois apesar do âmbito artístico desaparecer por causa dos computadores, a 
liberdade de criação, e propulsão de experimentação resultou nas formas fluídas e de 
aspectos orgânicos. Juntamente com a inspiração provinda da natureza estabelece-se uma 
conexão com o parametricism, estilo que reflete formas da paisagem natural: curvas, 
sinuosidade e plasticidade orgânica. Classifica-se o estilo arquitetônico como paisagem 
artificial, por ser uma questão de projeto, realizada pelo homem, extraindo a essência da 
forma natural. 
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Resumo 

Este artigo apresenta algumas soluções que buscam a sustentabilidade social no projeto de 
qualificação dos espaços de uso coletivo do Conjunto Habitacional San Diego, realizadas a partir 
de análises e contato com os moradores através da disciplina de Assentamentos Urbanos Populares 
ministrada na quinta fase do Curso de Arquitetura e Urbanismo. O trabalho compreendeu saída a 
campo, diálogo com moradores, levantamento e leitura do lugar e elaboração do programa de 
necessidades, resultando em um estudo preliminar com esquemas gráficos, cartilha educativa e 
sistema cooperativo. De acordo com as solicitações dos moradores, foi proposta uma abordagem 
antropológica, evidenciando o pedestre e sua integração no espaço coletivo. O estudo aponta a 
importância da prática acadêmica e o papel das Instituições de Ensino Superior como um dos 
agentes de discussão, refletindo sobre a necessidade das políticas públicas incentivarem práticas do 
trabalho conjunto entre o setor acadêmico e o privado na qualificação de espaços subutilizados.  
 

Palavras-chave: Habitação social; Espaço livre coletivo; Apropriação 

 

Abstract 
This article presents some solutions that seek social sustainability in the project of qualification of 
the spaces of collective use of the Housing Set San Diego, carried out from analyzes and contact 
with the residents in the discipline of Popular Urban Settlements ministered in the fifth phase of the 
Course of Architecture and Urbanism. The work included field trips, dialogue with residents, 
survey and reading of the place and elaboration of the needs program, resulting in a preliminary 
study with graphic schemes, educational booklet and cooperative system. According to the requests 
of the residents, an anthropological approach was proposed, evidencing the pedestrian and its 
integration into the collective space. The study points out the importance of academic practice and 
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the role of Higher Education Institutions as one of the agents of discussion, reflecting on the need 
of public policies to encourage practices of joint work between the academic and private sectors in 
the qualification of underutilized spaces. 
 
 

Keywords: Housing; Public space; Appropriation  
 

1. Introdução 
 

O déficit e a precariedade habitacional caracterizam a história do Brasil há muito tempo. 
O problema surgiu principalmente com a migração da população do campo para os grandes 
centros impulsionados pela industrialização, pela crise da lavoura cafeeira e a abolição da 
escravatura, o cortiço surgiu como solução habitacional para a população mais carente. 
Com ele surgiram as doenças pelas condições insalubres em que os moradores viviam, 
levando a reformas urbanas que afastavam as pessoas pobres das áreas centrais de grande 
valor comercial, migrando assim para as encostas de morros, dando início às favelas. Além 
da expansão das favelas, o sonho da casa própria também colaborou com os loteamentos 
irregulares na periferia, sem incorporar qualquer legislação e infraestrutura.  

A partir da criação Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) por meio das COHABs, foram construídos enormes conjuntos nas 
periferias das cidades, localizados em áreas afastadas e sem infraestrutura urbana com 
objetivo de viabilizar moradias mais baratas para as famílias mais pobres e que se 
baseavam em financiamentos. 

Devido a expansão da população brasileira e desde a extinção do BNH, o Brasil carecia 
de novas políticas habitacionais que solucionassem o déficit habitacional, que, na maioria, 
atingia as famílias mais pobres. Surge então, no ano de 2009 o Programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV) com foco para a população de baixa renda, que caracteriza 
aproximadamente 90% do déficit habitacional do país. O programa previu a construção de 
um milhão de moradias num período de dois anos, além da promessa de promover 
emprego renda. Segundo Raquel Rolnik (2015), a habitação ganhou o papel na economia 
brasileira de ativar os financiamentos e reativar a economia.  

 Roberto Lobato Corrêa (1989) cita H. Coing que argumenta sobre a péssima qualidade 
da construção e do espaço coletivo dos Conjuntos Habitacionais e que ocorrem como 
forma de aumentar o lucro. Quanto mais ocupado, menor for o custo da construção e maior 
a escassez de habitação para aumentar os preços desses imóveis, mais rentável é a 
construção dos Conjuntos Habitacionais. 

A disciplina de Assentamentos Urbanos Populares da quinta fase do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 
localizado no município de Criciúma/SC, possui em seu plano de ensino exercícios de 
qualificação e requalificação dos Conjuntos Habitacionais de interesse social, propondo 
soluções urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas para espaços subutilizados encontrados 
nesses conjuntos. 

Essa atividade envolve alunos e a professora da disciplina, que seleciona os Conjuntos 
Habitacionais a serem analisados na cidade de Criciúma. Nesse processo, cada grupo 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

realiza visita “in loco”, promovendo a interação entre a comunidade acadêmica e 
residentes do Conjunto Habitacional de interesse social na qualificação do espaço livre 
coletivo. 

 

2. Objetivo 
 

O estudo desenvolvido teve como objetivo elaborar uma proposta de um projeto de 
qualificação para um espaço livre comunitário localizado no Conjunto Habitacional San 
Diego, bairro Quarta Linha, em Criciúma/SC. 

Durante as análises, intentou-se demonstrar a importância do morador na construção do 
lugar em que vive, propondo a reflexão sobre a dimensão humana na produção das cidades 
e dos seus espaços de convívio. Nesse sentido, ouvir os moradores de um conjunto e 
entender a vocação do lugar constituíram a principal diretriz de projeto. Assim sendo, a 
experiência nos levou a um agir compartilhado entre moradores, colegas e professora no 
intuito de transformar iniciativas e ideias em existências dentro dos Conjuntos 
Habitacionais.  

Trazer uma identidade para o Conjunto, que é isolado de seu entorno, buscando 
atividades coletivas para integração interna e externa. Dimensionar a grande área existente 
e ocupada por estacionamento e trazer a população para um espaço de convivência seguro. 

 

3. Justificativa 
 

O Programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo Governo 
Federal com parceira dos estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos 
para permitir as famílias de baixa e média renda o acesso a casa própria. Os objetivos além 
da aquisição do imóvel para também estimular a produção da indústria da construção e o 
comércio, além de gerar empregos e renda para milhares de trabalhadores. 

Sabe-se que o Brasil é um país com grande concentração populacional nas cidades e que 
as políticas públicas de habitação não conseguem atender às necessidades que emergem 
dessa realidade. Os novos conjuntos não ajudam a qualificar o território onde se inserem. 
Perde a qualidade urbana em detrimento da quantidade de unidades habitacionais, seguindo 
uma lógica de padronização da produção. O que poderia ser o encontro com a cidade é a 
barreira, bloqueando formas de implantação que resgatem a qualidade urbana desejada. 
Configuram-se como “carimbo” especialmente quando considerado o conjunto 
habitacional de faixa 1 (renda mensal de até 3 salários mínimos) do Programa Minha Casa 
Minha Vida, diante do padrão excludente da habitação brasileira. Daí a importância da 
participação dos usuários de forma que as conexões sociais apontem os suportes espaciais 
necessários. Soma-se a isso a importância da articulação entre ações educacionais, da 
iniciativa privada, e do poder público municipal no projeto de qualificação das áreas livres 
do Conjunto Habitacional. 

O Bairro Quarta Linha localiza-se às margens da Rodovia Luiz Rosso, importante via 
que liga o centro de Criciúma e outros municípios vizinhos da região carbonífera com a 
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BR 101. Essa Rodovia de grande importância industrial passa por diversos bairros da 
cidade e ao longo de sua extensão possui diversos equipamentos públicos. O Bairro Quarta 
Linha é pouco lembrado pelos poderes locais devido ao seu afastamento do centro da 
cidade e é desprovido de espaços de lazer qualificados e seu transporte público, 
principalmente o que abrange o Conjunto Habitacional em seu trajeto é escasso.  

O loteamento HG, pertencente ao bairro Quarta Linha, onde se encontra o Conjunto é 
ainda mais segregado. Há falta de postos de saúde, supermercado, farmácias, entre outros 
equipamentos de grande necessidade para uma comunidade que cresceu muito durante os 
últimos anos.  

Uma vez que as necessidades dos moradores é o ato propulsor do projeto, ressalta-se a 
importância da microescala na apreensão do espaço, através de ações que considerem o 
papel do habitante no seu ambiente, conforme propõe Duarte e Villanova (2013), 
resgatando a aproximação entre a arquitetura e antropologia numa abordagem projetual 
interdisciplinar. Sob essa ótica, a premissa de um planejamento voltado para pessoas, 
defendida por Gehl (2013), é absorvido por meio da Cartilha Social, Programa de 
cooperação para a produção de feiras mensais, oficinas artesanais, clube de mães, 
horticultura, priorização de áreas voltadas ao pedestre com a implantação do corredor 
verde, preocupação com espaços de transição, como também equipamentos de lazer, com 
ritmos e ruídos, com os sentidos e a comunicação e com a integração de atividades fixas, 
flexíveis e fugazes ao longo da proposta, potencializada com espaço amplo que permite 
diversos usos; visual para área verde e diferentes equipamentos coletivos. 

 Além disso, empregam-se as reflexões propostas por Jacobs (2011) no sentido de que a 
vida na cidade, no bairro ou no parque não depende de uma imposição arquitetônica. São 
as circunstâncias do lugar e a forma como as pessoas dele se apropriam que irão 
determinar um projeto bem sucedido. Nesse caso, o fato de se tratar de um espaço livre, 
antes priorizado para vagas de automóveis, dando lugar a uma “praça viva” com a 
participação ativa dos condôminos na sua discussão são bons indícios de uma futura 
apropriação pelos usuários. 

 

4. Método empregado 
 

Os estudos foram desenvolvidos a partir da denominação ao grupo do Conjunto 
Habitacional San Diego para análise. Primeiramente, o método se estruturou com base 
bibliográfica e estudo de referenciais de espaços públicos, fundamentando o processo.  

A referência principal foi a dissertação “Avaliação de parâmetros projetuais e potenciais 
de reciclabilidade de Habitações de Interesse Social em Criciúma”, onde aspectos como a 
composição, forma, implantação do conjunto são caracterizados.  

A partir do banco de dados disponível no Laboratório de Projetos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Unesc (LabProj) foi possível ter acesso às fichas técnicas com 
informações sobre o conjunto, desenhos técnicos (plantas de situação, plantas baixa, 
cortes) e fotografias resultantes do Projeto de Extensão "Habitação Social em Criciúma - 
levantamento de habitabilidade da produção do período de 1985-2010”. 
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Com base nas informações previamente levantadas, foi realizada a visita in loco no 
Conjunto Habitacional San Diego, localizado no bairro Quarta Linha, foram feitos 
levantamentos, leitura e proposições do espaço no âmbito urbano. As fotografias e contatos 
diretos com os moradores permitiram conhecer a visão de quem convive diariamente 
naquele espaço e também sobre as relações sociais. Nessa visita a campo, os moradores, 
por liberdade pessoal, expuseram suas necessidades e expectativas em relação ao espaço 
livre a ser projetado. A partir desse diálogo e do levantamento de dados, começou-se a 
estruturar o programa de necessidades. 

Na sistematização das informações foram considerados o perfil sócio econômico e 
cultural dos usuários, as condicionantes legais, espaciais e climáticas, buscando captar e 
traduzir a identidade do lugar. Após as análises foi elaborada a etapa de partido, expondo 
as ideias inicias por meio de apresentação de conceitos, esquemas gráficos, croquis e 
imagens. O estudo apresentado foi discutido no âmbito da disciplina, trazendo 
contribuições para a evolução da proposta até o nível de estudo preliminar.  

Essa etapa contou com o lançamento de uma Cartilha Social e o sistema cooperativista 
como solução para sociabilidade, além de desenhos técnicos e croquis. A proposta foi 
ainda complementada com a indicação das edificações a serem construídas, mobiliário, 
tratamento de piso, sinalização, iluminação e seleção de espécies vegetais.  

Com a conclusão do Estudo Preliminar, a etapa a ser executada corresponde à 
divulgação e discussão dos resultados junto aos moradores do Conjunto.  

        

5. Análises do Conjunto 
 

A área de intervenção conta com cerca de 16.051,91 m² e configura um espaço livre 
ocioso. O entorno imediato caracteriza-se por áreas agrícolas e quadras residenciais 
unifamiliares. O Conjunto se constitui como uma área segregada do entorno do bairro 
(figura 1). 

 

 
Figura 1: Localização do Conjunto Habitacional. Fonte: Google Earth. 

 

O espaço livre existente é marcado por uma “praça seca” que conforma vagas de 
estacionamento, salão de festa, academia, creches, parquinho, churrasqueira, duas torres de 
reservatório d´água.  
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A arquitetura preexistente está solta no miolo do Conjunto, propiciando a formação de 
locais residuais, conflito de automóveis e pedestres, lugar sem qualificação, falta de 
apropriação pelos usuários, sem conforto térmico. Assim, o espaço é atualmente 
conformado por áreas livres com pouco atrativo evidenciado e pelas vagas de 
estacionamento conforme ilustrado nas figuras 2 e 3. 

 

Figura 2: Espaço central com vagas de estacionamento. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Figura 3: Equipamentos e área de convívio. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

a) Síntese das deficiências e potencialidades 
 

5.1.1 Deficiências: 
 

x O Conjunto não se relaciona com a vizinhança, rua e nem com o bairro; 
x Espaço amplo negado pela arquitetura que o conforma. Possui espaços de convivência, 

mas que não geram uso por não ter nenhuma vegetação que amenize a irradiação solar; 
x Possui único acesso ao Conjunto habitacional; 
x Conflito entre fluxo de pedestres e automóveis no centro da quadra; 
x Ele se fecha para o entorno, que são matas virgens e algumas residências unifamiliares; 
x Não possui uma relação com o entorno, pois os equipamentos estão localizados longe 

do mesmo; 
x Serviço de transporte público precário; 
x As unidades habitacionais possuem a mesma forma e composição, como se fossem 

cópias; 
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x Todas as plantas são iguais. Área social/serviço próximo a porta de entrada do 
apartamento; 

x Não há um estilo definido para essa construção. Percebe-se a forma bem racional para 
facilitar e minimizar custos nas obras; 

x Arquitetura impactante na paisagem. 
 

5.1.2 Potencialidades 

x Espaço amplo que permite diversos usos; 
x Bons visuais com o entorno; 
x Área verde no limite do lote –APP. 
 

6. Memorial justificativo da proposta 
 

O Conjunto Habitacional San Diego é dividido em vinte blocos e cada bloco possui 
quatro pavimentos com quatro apartamentos por andar. No total, o conjunto abriga 320 
famílias. As edificações são construídas em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 
cobertura em telha de fibrocimento e beiral aparente, portas em madeira, janelas em 
alumínio. O projeto foi lançado em 10 de agosto de 2010 e entregue em junho de 2013 
acolhendo famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos (Faixa 1 do Programa 
Minha Casa Minha Vida). 

As unidades possuem a mesma forma e planta em H e são divididos em sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro e dois dormitórios. Além das unidades, o conjunto possui salão 
de festas, guarita, academia ao ar livre, playground e duas creches. 

De forma linear, os blocos circundam o perímetro do terreno e se voltam para um pátio 
central, praticamente todo concretado e lotado de vagas de veículos. Não há massa verde 
em toda sua área e não possui comunicação nenhuma com seu entorno, isolando os 
moradores. 

Com a necessidade de um planejamento paisagístico, foram relocadas algumas vagas de 
carros para os miolos entre os blocos e acrescentados corredores verdes para a circulação 
de pedestres, produzindo um espaço vivo e saudável. Acompanhando esse trajeto, 
mobiliário entre o paisagismo torna o espaço também de convívio e minimiza o 
desconforto visual que os veículos causam. Complementando, em frente às vagas relocadas 
criou-se faixa elevada para a circulação de pedestres, proporcionando maior segurança. O 
acesso aos blocos não possuia sinalização, então foi criado um pórtico de acesso com 
diferenciação da pavimentação, uma vegetação colorida e uso da madeira conforme mostra 
a figura 4.  
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Figura 4: Croqui da composição paisagística. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Outros espaços sem usos eram os extremos diagonais do lote, então foram pensados em 
espaços para os animais de estimação, conferindo maior cuidado com a saúde, tanto dos 
animais como das pessoas. 

A composição paisagística assume muito mais que um visual, mas insere também 
texturas e aromas que produz experiências sensoriais. A madeira aparece como opção que 
responde à necessidade dos moradores de revitalizar a praça, inserindo uma arquitetura 
modular, flexível e de fácil execução, por meio dos aprendizes da oficina de artes. Os 
pallets compõem a praça, sendo utilizado como deck, cercas, cachepôs, bancos, poltronas, 
luminárias, lixeiras, entre outros. Os pallets aparecem nos pergolados e também nos 
bicicletários. 

 
Figura 5: Croqui dos mobiliários. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

As oficinas de artes foram uma das maneiras encontradas para criar um laço de união e 
trabalho coletivo entre os moradores, produzindo para benefício de todos os residentes no 
conjunto. Além disso, a horta comunitária também possui essa função educativa, de saúde, 
rendimento, alimento e bem estar da comunidade. Torna os moradores agentes do espaço e 
responsáveis pelo seu cuidado, reforçando o sentido cooperativista. As hortaliças assumem 
posição de destaque na composição do paisagismo da praça, ora em cercas vivas, ora em 
cachepôs. 
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As feiras comunitárias são a junção dessa cooperativa. Toda sua estrutura é feita pela 
oficina de artes e seus produtos são colhidos no Conjunto. São abertas para toda a 
comunidade, comunicando essa população com todo o bairro. 

A partir de ilustrações e informações dispostas de uma maneira simples foi criado uma 
cartilha social, tornando possível compreender ações para uma boa convivência sem 
problemas com seus vizinhos. Todos esses incentivos foram feitos para aproximar a 
comunidade que é isolada tanto de equipamentos públicos como de todo o bairro. 

 

  
Figura 6: Cartilha Social. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

7. Proposta – Sustentabilidade social 
 

Existe um grande número de habitações de interesse social que vem sendo construídas 
para uma parcela expressiva da população. Porém, não é apenas a quantidade de habitações 
entregues que deve ser avaliada, toda a qualidade social que esse espaço precisa ter tem 
que constar no projeto, e é esse aspecto que está falho nesses programas sociais. Percebe-se 
esse ponto negativo quando o local é visitado. O Conjunto Habitacional San Diego não 
possui nenhuma qualificação, nos espaços de uso coletivo percebe-se a inviabilidade de 
apropriação pelos moradores, e é exatamente a palavra apropriação/interação que está 
faltando para essa comunidade. Nessa etapa do trabalho é apresentada uma proposta de 
projeto arquitetônico e paisagístico que leva estreitar os laços comunitários, através de 
sistemas cooperativos, clube de mães, oficinas, entre outros importantes para a boa 
convivência com os vizinhos chegando a apropriação desses espaços. 

A qualidade social relatada anteriormente remete a sustentabilidade social, termo 
bastante usual no decorrer do artigo. Essa sustentabilidade destacada na adequação dos 
locais onde as relações sociais se desenvolvem. Essa adequação está fortemente ligada a: 
acessibilidade, qualidade arquitetônica, flexibilidade da edificação, ambiente interno e 
relação com o entorno. Através dessa rápida análise de sustentabilidade social pode-se 
perceber nos diversos conjuntos de interesse social em nossos arredores que essa prática 
social está completamente inversa. Não há nenhuma preocupação com o tratamento 
arquitetônico e paisagístico que o local de uso coletivo deve possuir, aliás esses locais de 
convívio dos moradores acabam sendo espaços residuais no projeto.  

Outro ponto impactante relatado no artigo é em relação ao estacionamento de veículos 
desses conjuntos populares, em que a maior parte é destinado para essas vagas necessárias, 
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o que ocasiona em um mau projeto e funcionamento do mesmo. Essa falha de projeto 
resulta na eliminação de espaços abertos que seriam destinados ao lazer, prejuízo da 
acessibilidade do pedestre para sua moradia, falta de segurança, entre outros aspectos 
negativos. 

Após estudos, pode-se analisar melhor e perceber quais as melhorias cabíveis para o 
Conjunto San Diego. Inicia-se com a conscientização dos moradores através de uma 
cartilha social, e dessa maneira foram inseridas as mudanças que são fundamentais para 
esse complexo habitacional. Todas as propostas foram pensadas para os próprios 
moradores concretizarem e dessa forma haver a apropriação desses espaços. Práticas que 
envolvam a comunidade de fora do conjunto também foi inserida, pois é necessário a 
convivência do todo para ocorrer a melhor vivência com a vizinhança. 

Cooperativa: A ideia é estimular jovens e aposentados, morador do conjunto, com novas 
atividades de produção artesanal, em produtos originados a partir de pallets (peças de 
madeira de lei e tropical) provenientes de espécies como, a cambara, peroba, cumaru, 
jatobá, peroba rosa, sucupira, angelim e outros. Os pontos positivos da produção de móveis 
de casa é que é uma opção extremamente resistente e ecologicamente correta. Além da 
vantagem do custo/benefício, outra grande vantagem, é a aceitação dos produtos com peças 
vendáveis e criativa na feira do conjunto.  

 Hortas Comunitárias: Os resultados obtidos em hortas comunitárias têm sido 
satisfatórios, por atender o mercado com produtos naturais de boa qualidade, normalmente 
obtidos sem a utilização de agrotóxicos. As pessoas envolvidas trabalham na maior parte 
das vezes em regime de cooperativa, gerando renda e obtendo bons produtos agrícolas para 
consumo próprio da família. 

Clube de Mães: Implantar o Clube de Mães novamente no conjunto significa 
desenvolver projetos principalmente de capacitação profissional, inserindo as pessoas no 
contexto social a ponto de torna-las independentes economicamente, direcionando-as para 
o mercado de trabalho, estimulando o empreendedorismo e rendas alternativas, 
contribuindo com a qualidade de vida, o conhecimento cultural, ambiental e econômico. 

Cartilha Social: Um Conjunto Habitacional é um espaço de convívio coletivo. Por esse 
motivo, devem ser obedecidas regras comuns para que todos convivam em harmonia.  

Feiras San Diego: As feiras acontecem dentro do conjunto aberto ao bairro. Sua 
importância devido à diversidade de produtos produzidos no sistema cooperativo e com 
preços menores que atende principalmente as necessidades da população de baixa renda 
promovendo, por sua vez, o resgate da cultura e das tradições populares, na medida em que 
favorecem o encontro de pessoas da comunidade.  

 

8. Resultados 

As opções projetuais traduzem as diretrizes que orientaram a elaboração das etapas 
subsequentes de forma que a arquitetura consiga refletir as marcas do lugar e o discurso 
dos moradores. Nesse sentido reloca-se 38 vagas de estacionamento para os vazios 
(residuais) entre os blocos edificados. Ainda com reduzida relocação cria-se cinturões do 
centro para as edificações priorizando o pedestre com travessias elevadas – corredores que 
unem os moradores ao lugar e ao entorno com pista de caminhada. 
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Figura 7: Croqui do estacionamento e das travessias elevadas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A implantação da Cartilha Social objetiva harmonizar o convívio bem como a 
apropriação dos moradores na sua prática cotidiana que engendra as relações que os 
tornam responsáveis pelos cuidados e manutenção.  

O lugar transforma-se num espaço democrático de resistência à fragmentação do ser 
humano enquanto ser coletivo. E assim, Oficinas de marcenaria produzem o próprio 
mobiliário em pallets; O Clube de mães volta a produzir o artesanato em tecido e renda; O 
sistema de cooperativa organiza a produção de frutas e hortaliças para as Feiras mensais 
abertas ao bairro; O playground, a academia , churrasqueiras, pergolados recebem 
tratamento paisagístico com o cultivo de flores, frutas e verduras de entre cachepôs, 
canteiros, cercas viva, corredor verde, espaço pet, dentre outros elementos arquitetônicos 
que influenciam o físico-emocional do usuário. Por isso é necessário saber tirar partido 
desse atributo. A arquitetura e o paisagismo pensados para todos os sentidos. 

Uma cidade viva pressupõe ruas, praças, e parques tomados por pessoas e não por 
veículos. Dessa forma, o estacionamento deixa de ser prioridade com o recuo para o 
corredor verde que faz transição com o entorno.  

 

 
Figura 8: Locais para convívio. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

O paisagismo é pensado em termos de cores, texturas, aromas e sabores criando uma 
dinâmica na praça, alcançando a tão desejada sustentabilidade social – partido do projeto. 
Assume finalidades diversas no projeto, como: fonte de renda, sombra, educação ambiental 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

(hortas comunitárias), experiências sensoriais. As torres com reservatórios d`água recebem 
vegetação (trepadeira) para ocultar o paredão e proporcionar o conforto visual antes 
impactante ao adentrar no conjunto.  

 

9. Considerações finais 
 

Com o resultado deste trabalho, pode-se concluir a importância de um projeto planejado 
além da visão econômica, para um olhar social que prioriza uma moradia digna. Qualidade 
de vida, lazer e identidade com sua moradia reforçam o cooperativismo e promovem a 
integração social e vitalidade nos espaços coletivos, que traz junto segurança para o local. 

Conscientizar as pessoas sobre os espaços coletivos, todos têm direito de usar e o dever 
de cuidar, porém não é necessário um grande investimento financeiro, há materiais 
recicláveis e de fácil acesso que já podem dar vida para um local até então sem uso. 

O papel dos projetistas e dos poderes locais é fundamental para que projetos mais 
humanos sejam desenvolvidos e menos “carimbos”. Cada morador deve se identificar 
individualmente e sentir-se a vontade de chamar não somente sua casa, espaço privado, 
mas toda a área coletiva de um Conjunto Habitacional de seu lar.  

Desse estudo emerge a importância da prática acadêmica, assumindo um papel maior e 
mais efetivo na qualificação dos Conjuntos Habitacionais Populares. 
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Resumo 

A proposta deste artigo é entender se empresas que oferecem design gráfico em Chapecó              
apresentam itens sustentáveis em sua proposta de serviço, principalmente ecodesign. O estudo            
apresenta assuntos como o desenvolvimento sustentável, análise do ciclo de vida do produto,             
ecodesign. A pesquisa qualitativa foi realizada no primeiro semestre de 2016, entrevistas em três              
empresas que oferecem design gráfico em Chapecó. O resultado demonstra que existem ações de              
sustentabilidade e cuidados com meio ambiente em algumas empresas, principalmente pela           
necessidade de certificação ISO. No entanto, o design gráfico aplicado nas empresas não demonstra              
apresentar metodologias sustentáveis que questionam cada projeto desenvolvido individualmente.         
Ou seja, foram percebidas práticas empresariais e não ações de ecodesign efetivamente. 

Palavras-chave: Ecodesign; Design Gráfico; Desenvolvimento sustentável; Chapecó. 

 

 

Abstrac t 

The proposal of this article is to understand if companies that offer graphic design in Chapecó                
present sustainable items in their service proposal, mainly ecodesign. The study presents topics             
such as sustainable development, product life cycle analysis, ecodesign. The qualitative research            
was conducted in the first half of 2016, interviews in three companies that offer graphic design in                 
Chapecó. The result demonstrates that there are sustainability actions and environmental care in             
some companies, mainly due to the need for ISO certification. However, the graphic design applied               
in companies does not demonstrate the presentation of sustainable methodologies that question            
each individual project. That is, business practices and not ecodesign actions were perceived             
effectively. 
Keywords : Ecodesign; Graphic design; Sustainable development; Chapecó. 
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1. Introdução 

 

As questões ambientais se intensificam e geram novas formas de pensar o design, o              
desenvolvimento de produtos e projetos gráficos são meios interessantes para se trabalhar            
com a sustentabilidade, pois podem exercer e estabelecer uma produção limpa. Trabalhar            
com design é pensar em mudanças e inovação, é possibilitar benefícios para o mundo. Uma               
das ferramentas que contribui para uma melhor gestão é o ecodesign, útil para o              
desempenho ambiental do produto, mas concebem outros ganhos como a valorização da            
imagem da empresa, a diminuição de custos, e que propõe evitar os impactos ambientais de               
um projeto. Diante de uma pesquisa qualitativa, este trabalho aborda assuntos relacionados            
ao design sustentável e ecodesign. Com interesse no design com consciência ambiental,            
este artigo é importante para a formação acadêmica e conhecimento científico. Portanto,            
buscou-se identificar se existe o ecodesign em projetos gráficos na cidade de Chapecó-SC. 
 

2. O Desenvolvimento Sustentável 

Devido às preocupações com a preservação do meio ambiente, mais tarde surgiu o             
conceito de ecodesenvolvimento, onde depois foi substituído por desenvolvimento         
sustentável (MONTIBELLER, 2004). O termo “desenvolvimento sustentável” ganhou sua         
definição a partir dos anos 80, sob a direção de Gro Harlem Brundtland, pela comissão               
para meio ambiente da ONU. A comissão definiu o desenvolvimento sustentável como            
“aquele que satisfaz às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das            
futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades” (EDWARDS, 2005, grifo do           
autor). O desenvolvimento sustentável também depende de uma sociedade sustentável,          
optar por consumir produtos menos contagiosos ao meio ambiente, evitando o desperdício,            
e conservando os recursos naturais, implicará em um melhor desenvolvimento econômico           
e social, tanto no presente como no futuro. Para Boff (2013, p. 128) uma sociedade só é                 
sustentável se ela se comporta e se organiza de tal forma que ela consiga garantir a vida                 
dos cidadãos e dos ecossistemas. O termo desenvolvimento sustentável ainda possui outras            
interpretações, como é visto no quadro abaixo: 
 

                                      CONCEITOS                                                                         AUTORES 

“O termo desenvolvimento sustentável é apropriado para a eficiência empresarial,          
não levando em conta o princípio de equidade inerente ao conceito- equidade            
intrageracional (entre as gerações atuais); equidade intergeracional (com as         
gerações futuras); e equidade internacional”. 

 
 

(EDEN 1994, apud 
MONTIBELLER, 

2004, p.56). 

“Desenvolvimento sustentável também pode ser definido como um processo de          
aprimorar as condições de vida enquanto se minimiza o uso de recursos naturais e              
se causa o mínimo de distúrbios no ecossistema”. 

 

(RATTER, 1999, 
p.189) 
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“Um conjunto de processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a               
integridade da Mãe terra, a preservação de seus ecossistemas e de todos os             
elementos físicos, químicos e ecológicos [...]”. 

 
 

 (BOFF 2013, p.14) 

“Desenvolvimento sustentável significaria tornar as coisas permanentes ou        
duráveis, portanto, discutir a permanência ou durabilidade da estrutura de          
funcionamento de todo o processo produtivo”. 

 
 

(MERICO,1996, p.141) 

Tabela 1: Conceitos de Desenvolvimento Sustentável. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

A semelhança entre os conceitos atribuídos acima, é que o desenvolvimento sustentável            
melhora a qualidade de vida, Bingwarger (1997, p.41) cita o que o desenvolvimento             
sustentável pode ser visto como uma alternativa ao conceito de crescimento econômico, ou             
seja, “significa qualificar o crescimento e reconciliar o desenvolvimento econômico com a            
necessidade de preservar o meio ambiente”, Cavalcanti (1999, p.38) coloca que primeiro (a             
ecologia) sustenta o último (a economia).  

 
 

3. Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV) 

 
O Ciclo de vida do produto é importante para analisar todo processo do produto, desde a                

extração da matéria-prima até a entrega e uso. De acordo com Chehebe (1998, p.9) “a               
análise ciclo de vida é uma técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos               
potenciais associados a um produto”, o produto tem um ciclo, uma vida, e passa por etapas,                
durante essas etapas é possível avaliar os impactos que causam no ambiente, para Chehebe              
(1998, p.9) “todo produto, não importa de que material seja feito, madeira, vidro, plástico,              
metal ou qualquer outro elemento, provoca um impacto no meio ambiente”, ao menos que              
seus impactos sejam minimizados. Segundo as normas ISO 14040 (2001, p.5) existem            
quatro etapas descritas na análise do ciclo de vida, ver figura 1. 

 
Figura 1: Estrutura de avaliação do ciclo de vida. Fonte: ISO 14040 (2001, p.5) 

 
Os materiais gráficos produzidos podem ser catálogos, folders, revistas, folhetos,          

cartões de visita, entre outros. Esses materiais podem ter ciclo de vida curto ou longo.               
Ainda, nem sempre apresentam facilidade de reciclagem. Nicolau (2013, p. 160) cita que             
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“A expectativa é que os produtos físicos sejam progressivamente substituídos por soluções            
que visem às demandas de sustentabilidade”. O uso do papel na comunicação impressa é              
altamente elevado, mas tanto o meio impresso como o digital podem provocar impactos, é              
interessante analisar o ciclo de vida do produto para entender em qual etapa haverá mais               
dano, reduzindo então as agressões ao ambiente. Ciclo de vida de projetos gráficos             
impressos: 
 

        

   Pré-Produção 
        

      Produção 

        

   Distribuição 
      

        Uso  
       

      Descarte 

 
Aquisição de matéria 
prima. Cultivo de 
árvores. 
Corte e 
Carregamento. 
 

 
Extração das Fibras 
Processos mecânicos e 
químicos. 
Transformação do 
material/ produção 
gráfica/ 
papel/tinta/impressão. 

 
Meios de 
transporte 

Distribuidoras. 
CO2. 

 
Leitura e descarte 
imediato/ às vezes 
nem lido. 

 
Aterros/decomposição 
Reciclagem 

 Quadro 1: Etapas do ciclo de vida de um papel impresso. Fonte: Lage (2014, p.23) adaptado pelas autoras. 
 

De acordo com o quadro acima, pode-se perceber as etapas do ciclo de vida do produto.                
Desde a aquisição da matéria-prima até o seu descarte, na mídia digital o ciclo de vida é                 
diferente, são através de sites/blogs e páginas que as informações são distribuídas, as             
vantagens do meio digital podem ser maiores, pois uma das características é a agilidade da               
informação e a integração, mas com o mesmo objetivo de uma mídia impressa, que é               
informar. Com relevância para este artigo, a seguir será conceituado o termo “ecodesign”             
e sua contribuição para os serviços de uma empresa, pensando também na minimização             
dos recursos não renováveis e dos impactos ambientais. 

 
4. Ecodesign 

 
Com intenção de entender o ecodesign em Chapecó, foi utilizado um check list , ver              

anexo A, em algumas empresas para avaliar a ecoeficiência de um projeto gráfico, serão              
levantados conceitos de ecodesign, suas principais características e sua importância para o            
ambiente. Para entender o que é ecoeficiência e ecodesign vejamos o conceito de             
ecoeficiência por Oliveira (2006, apud Braun, 2007, p.3). As empresas que desejam            
alcançar a ecoeficiência devem começar adotando práticas, como redução de material e            
energia, e aumentar os processos de reciclagem. No design gráfico, é importante adotar os              
conceitos ecológicos em sua gestão, propiciando uma produção mais limpa e um consumo             
mais saudável do produto. Para Ullmann (2005, apud Braun, 2007, p.4) “o designer deve              
procurar alternativas racionais no uso de recursos naturais, procurando um impacto mínimo            
ao meio ambiente” também assumindo seu papel para encontrar novas soluções, para uma             
sociedade mais sustentável. 

Segundo o Manual Prático de ecodesign dos autores Vieira, Alves e Roque (2013) o              
Ecodesign, reúne semelhanças aos conceitos de ecologia e economia, e segundo autores,            
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pode significar, produtos, serviços e mudanças em um sistema minimizando os aspectos            
negativos durante e após o ciclo de vida de um produto. Os autores ainda colocam que “O                 
ecodesign consiste no desenvolvimento de produtos e métodos inteligentes, sistemas com           
soluções efetivas e design atrativo” (VIEIRA, ALVES, ROQUE, 2013, p.12) conservando           
a qualidade do produto como a funcionalidade. Abaixo podemos ver alguns elementos que             
o formam dando a ideia de seu significado: ecologia e economia em design é igual ao                
conceito de ecodesign segundo Manual Prático do Ecodesign (2013). Ainda, no Manual de             
Ecodesign (2011, p.9) “O ecodesign é a integração sistemática de considerações           
ambientais no processo de design de produtos (entendidos como bens e serviços)” o             
ecodesign contribui para a sustentabilidade através da redução dos impactos ao logo do             
ciclo de vida. Para Nicolau (2013, 155 p.) o “Ecodesign se refere ao design projetado com                
uma visão exclusivamente ecológica” se tratando de algo muito específico e restrito.            
“Normalmente se associa a idéia de ecodesign ao aproveitamento de materiais e resíduos             
da fabricação de produtos ou do descarte de produtos e restos sem utilização” (NAIME,              
ASHTON, HUPFFER, 2012, p.3), o reaproveitamento de resíduos e materiais descartados           
são algumas das funções do ecodesign, mas também auxilia da reeducação e            
comportamento humano diante dos procedimentos ambientais, suprindo a falta de          
informações e necessidades específicas durante a gestão. Uma empresa que utiliza o papel             
para projetos gráficos, embalagens, folders, revistas, utiliza um número elevado de           
impressões e descarte de material. Optar pela divulgação pela internet poupa alguns dos             
desperdícios, mas escolher os materiais para o projeto pode ser uma das alternativas, como              
a escolha do papel necessário para a impressão ou um equipamentos com menor gasto de               
energia.  
 

4. Análise do Ecodesign em Serviços de Design Gráfico em Empresas de Chapecó 

Três empresas que oferecem serviço de design gráfico em Chapecó foram entrevistadas            
no mês de maio de 2016. O padrão de abordagem em todas as empresas seguiu o mesmo                 
padrão: apresentação do objetivo do estudo, perguntas utilizando o padrão do Anexo A,             
anotações e fotos. Para garantir o sigilo foram nominadas de Empresa A, B e C. 

Empresa A , foi visitada no dia 16/05/2016 às 15:30 h, foi aplicado o check list por                
meio de uma entrevista presencial para obtenção dos dados. A empresa é um escritório de               
design gráfico que está atendendo há cinco anos em Chapecó, no ramo de serviços,              
contando com quatro designers na equipe. A empresa tem especialidade na criação de             
identidades visuais, mas sob demanda atende pedidos extras como criação de nome,            
rótulos, embalagens, tudo que envolve a marca na aplicação do produto. Um exemplo foi à               
criação do nome, da marca e da embalagem, para um cliente que tem seu segmento em                
produtos hidropônicos, foi feito todo o processo e pesquisa sobre embalagens para a             
aplicação da marca. Possuem metodologia própria para criação, onde tem clientes que            
aceitam processos mais longos e complexos, mas tem casos que devido ao curto tempo é               
preciso cortar alguns processos, a empresa tende a mostrar para os clientes a importância              
da metodologia, para a busca de uma melhor fonte, cor e pesquisa relacionada ao produto.               
A empresa tem como base algumas metodologias aprendidas durante a graduação, mas            
teve que se adaptar criando sua própria metodologia, devido ao curto prazo para entrega de               
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um serviço. O prazo médio para a entrega de uma marca, são de quinze dias úteis, onde são                  
realizadas pesquisas, testes, análises, e os últimos cinco dias são dedicados à parte gráfica              
do processo. Referente à sustentabilidade nos projetos, alguns clientes possuem essa           
característica de querer trazer a sustentabilidade para os produtos, mas segundo a empresa             
o que limita às vezes a produção desses projetos, é a dificuldade de aquisição de matéria                
prima e o custo de materiais reciclados que às vezes se tornam mais caros que os normais.                 
A empresa é contra as quantidades excessivas de flyers, folders, cartazes, justamente aos             
impactos ambientais que podem causar, além disso, utiliza muito o meio digital para a              
própria divulgação e divulgação dos materiais desenvolvidos. Em relação à adaptação do            
design gráfico a meios sustentáveis, a empresa acha difícil aplicar no meio em que está. A                
empresa acredita que produzir embalagens sustentáveis comercialmente ainda é inviável e           
muitos não conseguiriam aplicar esse meio no mercado na região, e que deve ter um               
convencimento das pessoas sobre a mudança. A tendência das marcas produzidas pela            
empresa A, é que possuem durabilidade devido ao conceito e aplicação. A empresa             
também não imprime pranchas para a apresentação, como boletos e outros e utiliza o meio               
digital para esses fins. 

Empresa B, foi visitada no dia 18/05/2016 às dez da manhã, foi aplicado o check list                
em forma de entrevista presencial para obtenção dos dados. A empresa é uma indústria de               
embalagem que tem especialidade na produção para diversos ramos, como exemplo,           
indústria frigorífica, de bebidas, indústrias alimentícias e outras, mas sob demanda trabalha            
na produção de panfletos, rótulos, etiquetas, possui um arte finalista sem formação. Em             
questões de metodologia projetual, a empresa não utiliza métodos de design, ela recebe na              
maioria das vezes o arquivo para impressão de agências, que passa pelas mãos do              
arte-finalista para possíveis reparos, logo após, segue as etapas de produção. A empresa             
utiliza uma máquina de gravação chamada CTP, uma máquina a laser que exclui os antigos               
materiais químicos utilizados, gravando o arquivo digital direto na chapa. Antigamente           
essa era uma das fases que mais gerava resíduos tóxicos, agora elimina o uso do fotolito,                
ganhando economia e qualidade, hoje também as tintas utilizadas são à base de água.              
Referindo-se ao processo de impressão, a empresa utiliza o processo de impressão em off              
set, impressão em papel plano que são feitos, caixas de hambúrgueres, caixas de             
espetinhos, e outros, e tem a flexografia, que é impressão em bobina, também utilizada              
para impressão de embalagens, etiquetas industriais ou rótulos, também possui outros           
processos como corte e vinco, que deixa os materiais acabados para o uso final. Em relação                
ao consumo de água e energia a empresa possui lâmpadas de Led e capacitores reduzindo o                
consumo de energia, e possui reaproveitamento de água da chuva, para alguns serviços             
dentro da empresa. A empresa B possui a coleta de perdas durante a produção e sobras que                 
vão para a reciclagem, os panos para limpeza das máquinas e outros antigamente eram              
descartados possibilitando a geração de resíduos, hoje uma empresa de Porto alegre            
recolhe esses panos para lavagem, que depois retornam. A entrega dos produtos é feita pela               
própria empresa e também por serviço terceirizado. A empresa B possui certificação da             
ISO 9001, participa de programas para produção mais limpa e também pretende instalar             
um sistema de monitoração de consumo de papel.  
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Empresa C, visitada no dia 19/05/2016 às dez e trinta da manhã, foi aplicado o check                
list pensado como perguntas para netravista para obtenção dos dados de forma presencial.             
A empresa C trabalha com eventos, marketing, acessórias, comunicação digital, e também            
com materiais gráficos, como flyers e folders, cartilhas, cartazes, outdoor, e outros, oferece             
os serviços há oito anos em Chapecó, possui cinco profissionais de design, sendo três com               
formação acadêmica. Em relação a metodologias, são utilizados alguns processos em           
projetos, principalmente os que precisam ser reformulados, e também é muito utilizado o             
método de criatividade de Luiz Vidal Gomes, que possui fases e etapas que vai desde a                
identificação até a verificação final do projeto. A empresa acredita que as mudanças em              
relação à sustentabilidade estão acontecendo, e devido ao acúmulo de informação, acaba-se            
percebendo que os materiais gráficos estão diminuindo, mas se não dessem resultados, iam             
deixar de serem impressos, portanto, é importante ter consciência e não produzir em             
excesso esses materiais. No caso de consumo de energia, há programa de redução de              
energia e trabalhos de conscientização, como a importância de desligar os equipamentos            
após sair, e também o aproveitamento dos papéis para rascunho e outros. A empresa              
também já trabalhou com campanhas sobre papel, lixo e desperdício de água. Os projetos              
impressos produzidos como cartazes, e outros tipos de papel, vão para a compostagem e              
adubo gerado contribui para o plantio de espécies florestais nativas. 

4.1 Reflexões Gerais dos Dados 

 
As entrevistas ocorreram em maio de 2016 usando como padrão itens do Anexo A,               

preenchido no check list para as empresas A, B e C. As empresas apresentam              
características diferentes porque estão com foco em produtos e serviços de design não             
equivalentes. Empresa B tem foco no processo de produção das embalagens enquanto a             
empresa A e C são voltadas apenas para serviços. Ao tratar da sustentabilidade não se fala                
apenas em reciclagem, mas de todo um ciclo no processo de produção que deve ser               
considerado e respeitado. Como estudado nesse trabalho, o produto tem um ciclo que passa              
por etapas e é através dessas etapas que se torna possível avaliar os impactos ambientais. A                
empresa B é uma indústria responsável que ao longo do tempo tem passado por mudanças               
e melhorias em seus processos produtivos, que hoje conscientemente trabalha para oferecer            
qualidade em seus produtos e serviços, respeitando o meio ambiente. Anteriormente           
apresentava práticas danosas ao meio-ambiente e, agora, possui uma produção mais limpa.            
Então, antes o uso de produtos tóxicos e o consumo de energia eram maiores, o que                
consequentemente a isso, fez a empresa pensar em mudanças econômicas e ambientais,            
além de adquirir gestos mais sustentáveis, como a troca das lâmpadas, eliminação dos             
produtos químicos, o reaproveitamento da água da chuva, a separação dos materiais            
descartados e outros que facilitam com que a empresa possa alcançar a ecoeficiência. A              
ecoeficiência como cita Oliveira (2006 apud Braun 2007) é a capacidade que uma empresa              
ou organização possui de realizar produtos causando o menor impacto possível ao meio             
ambiente. Tratando dessas mudanças busca-se uma melhor relação entre economia, custo e            
qualidade, que se tornam diferenciais para a comunicação e valorização da empresa,            
também incentivando novas práticas mais conscientes, tanto de produção quanto de           
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consumo. O papel é a matéria prima principal para a empresa B na produção de               
embalagens e outros processos, onde tem sua vida útil até a reciclagem. Muitas empresas              
estão procurando minimizar o que antes era excesso, como os materiais gráficos físicos,             
que estão sendo substituídos pelos meios digitais, enquanto outros ainda utilizam o            
impresso como forma de comunicação e informação, mas em menor quantidade, não            
conseguindo excluir totalmente de seus projetos devido à dificuldade de adaptação de um             
meio mais sustentável, que se tornaria uma nova forma de trabalhar e fazer produto. As               
embalagens são importantes para conter o produto e principalmente vender, onde a            
exclusão no mercado dificulta a conservação dos alimentos e principalmente as vendas.            
Apesar do tempo de vida de uma embalagem ser curta, muitas vezes rapidamente             
descartada, propor inovações pode ser um desafio para designers, como embalagens mais            
duradouras, com materiais mais sustentáveis, ou até mesmo a diminuição do peso e             
espessura ajudariam a definir melhor alternativas de aproveitamento das embalagens, mas           
que em regiões menores poderia ser dificultosa a inserção de novos padrões. 

As medidas tomadas têm sido bastante resultante para a empresa B, apesar de             
participar de programas para uma produção mais limpa, ainda é possível colocar mais             
objetivos e metas em relação ao meio ambiente se mantendo mais viva no mercado, e com                
o avanço da tecnologia acredita-se que é possível encontrar soluções cada vez mais             
eficientes, intensificando o apelo ecológico voltado ao ecodesign. Portanto, é possível           
validar o ecodesign em projetos gráficos, devido à diminuição de impactos como a             
indústria B está adotando, mas ainda é pequena a participação do designer dentro delas, por               
não estarem envolvidos em métodos e processos, ou não estar próximo dos interesses             
ambientais, e isso acaba tirando o verdadeiro papel do designer. De acordo com o check               
list aplicado, a empresa B indicou satisfação através dos critérios estabelecidos, apesar de             
possíveis reformulações e questionamentos para novas mudanças, a empresa está em um            
caminho sustentável, as outras empresas entrevistadas também possuem responsabilidades         
e consciência ecológica, mas referindo-se a sustentabilidade, ainda é preciso conciliar as            
questões ambientais com o design, onde a falta de conhecimento, condições e            
possibilidades, tornam-se desfavoráveis para a aplicação de um projeto, mesmo assim, o            
designer como projetista, deve tentar minimizar os impactos sem mesmo o cliente ter             
solicitado, pois cabe a consciência de cada um seguir uma nova cultura de consumo. A               
seguir podemos ver alguns dos papéis mais utilizados na produção de materiais gráficos             
das empresas A, B e C: 
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Quadro 2- Papéis mais utilizados nas empresas A, B e C. Fonte: elaborado pelas autoras 

Os papéis são importantes para o design gráfico, como visto na tabela acima, os              
mais usados para materiais gráficos nas empresas entrevistadas são o couché e sulfite, o              
couché, é utilizado para flyers, folders, cartão de visita e outros, por ser um papel resistente                
e com qualidade para impressão, as empresas de design procuram mais esse tipo de papel.               
O sulfite, é um papel mais simples utilizado em folhetos, cartazes e outros, e tem um custo                 
menor. A escolha do papel couché, sulfite ou até mesmo o papel cartão, são papéis fáceis                
de encontrar no mercado, possuindo diversas gramaturas e cores, por isso, muitos            
designers procuram esse tipo de papel para deixar o trabalho mais moderno e atraente,              
enquanto o papel reciclado ainda é menos procurado para impressão, pois podem possuir             
procedimentos que se tornam mais caros, ou por não serem tão acessíveis quanto os outros               
tipos acabam não sendo tão valorizados em determinadas regiões. Acabamentos como:           
laminação fosca, verniz localizado, prolam fosco, plastificação também são usados pelas           
empresas para obter melhor qualidade e brilho nos projetos, adesivos para etiqueta e             
rotulagem são feitos no segmento de flexografia que permite a produção em diversos tipos              
de materiais. 

 
 

5. Considerações Finais 

O design deve orientar a prática projetual com meios sustentáveis, avaliar toda produção             
que envolve o projeto. Incluir a sustentabilidade no design gráfico pode ser uma tarefa              
difícil para os projetistas. Ainda não é o foco principal colocar um produto sustentável no               
mercado, isso foi percebido nas empresas de Chapecó estudadas no presente artigo. Mas,             
felizmente, as mesmas estão adotando comportamentos em relação ao consumo e           
economia, que são importantes para manter equilíbrio entre o homem e a natureza.             
Portanto, este artigo contribuiu para maior aprofundamento em relação ao design e a             
sustentabilidade, além de se tornar referência para futuras pesquisas, superou as           
expectativas diante do cenário gráfico na região, contribuindo para a profissão de designer             
gráfico. 

As empresas entrevistadas estão tomando consciência sobre o excesso do uso do papel,             
e optar por uma papel menos impactante só tem a acrescentar no trabalho de um designer,                
aumentando os valores sociais e ambientais, e adquirindo práticas de consumo sustentável.            
Sendo assim, tratando de alguns pontos abordados no check list, como redução, reuso e              
reciclagem, as empresas A e C, reduzem o consumo de energia e de impressos gráficos,               
enquanto a empresa B reduz o consumo de energia e água e possui a separação dos                
descartes para reciclagem. Enquanto durabilidade dos produtos, refere-se ao tempo de vida            
dos materiais, as empresas citam que o impresso gráfico não é algo durável, ao menos que                
ele fique por anos exposto, como é o caso dos adesivos em paredes, carros ou caminhões.                
O ecodesign está sendo adaptado conforme algumas exigências, e investir em ações            
sustentáveis pode o começo para novas práticas, por exemplo: utilização de embalagens            
mais econômicas, descartando o excesso de embalagens para embrulhar, o uso de refil             
também pode oferecer mais benefícios que outro tipo de embalagem; utilização de            
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embalagens retornáveis ou reaproveitáveis para que não precise ser descartado          
rapidamente; economia de energia utilizando lâmpadas LED; a manutenção de          
equipamentos e veículos também contribui para verificação de poluentes; e, por fim, os             
funcionários capacitados para adotar uma postura sustentável diante dos processos da           
empresa. Sendo assim, fica claro que existem outras formas de contribuir com a             
sustentabilidade dentro do próprio negócio, basta buscar o conhecimento necessário e ficar            
atento às atitudes pessoais e empresariais.  
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Anexo A - Check List referência da entrevista 

O check list proposto pelo autor Straliotto (2009), foi utilizado para avaliar o             
ecodesign no desenvolvimento de joias, e teve como critério algumas perguntas referentes            
aos materias, processos de fabricação, durabilidade e usabilidade do produto e também            
perguntas referente à redução reuso e reciclagem. Para este artigo, o check list foi              
modificado e adaptado, com a finalidade de avaliar o ecodesign em projetos gráficos. 
 

É durável? Exemplo: Flyers, folders, cartões (responder por item). 

Design: atende as funções do projeto? 

                                                    Ecodesign 

Pré-Produção 

Utiliza materiais renováveis ou reciclados?   Renováveis/ Reciclados 

Utiliza materiais como papel couché, sulfite, e acabamentos como prolan fosco e outros. 

Reduz o consumo de materiais naturais não renováveis? 

Emprega alguns princípios de redução, reuso, ou reciclagem no projeto? 
Redução / Reuso / Reciclagem 
A empresa emprega a redução do uso de energia. 

Estende o ciclo de vida do produto?  

É ecoeficiente no uso de materiais naturais não-renováveis? 

Produção 

Elimina o uso de materiais que geram resíduos tóxicos? Reduz o consumo de água no processo? 

Reduz o consumo de energia no processo? Facilita a refabricação do produto? 

Reduz o uso de tintas durante a produção? Evita o uso de adesivos? 

Há facilidade de reparo no produto? Evita o descarte de material durante a produção?  

Distribuição 

Minimiza o uso de transporte na distribuição do produto? 

Uso 

O tempo de uso do produto é longo? 

Descarte e Recuperação 

A sobra de material é reutilizada?  Vai para a compostagem? 
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Possui alguma mensagem ambiental quando há impressão? 
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Resumo 
A utilização de muros de vidro tornou-se tendência de uso nos projetos atuais devido a sua 
sofisticação e modernidade. Cercar as edificações com vidro passou a ser sinônimo de segurança 
devido à transparência do material, e embelezamento, também em função da transparência que 
possibilita ao usuário e transeunte contato visual direto com as áreas verdes disponíveis. Todavia, 
foram verificados problemas relacionados com a implantação do sistema em algumas edificações 
ao decorrer do tempo. A ventilação natural da área cercada do terreno torna-se prejudicada, bem 
como parte da precipitação que é interceptada pelo muro. Devido à transparência do material, 
pássaros se chocam no vidro e acabam morrendo, o que ocasiona uma interferência negativa na 
fauna local. Em consequência dos efeitos negativos inferidos tornou-se pertinente um estudo em 
edificações aonde foram implantados muros de vidro, usando como base, imóveis localizados na 
cidade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi baseada na avaliação de usuários de 
edificações de muros de vidro e aplicada por meio de um questionário, objetivando ver o grau de 
satisfação dos mesmos quanto ao sistema em estudo. A pertinência do estudo, além dos propósitos 
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anteriormente citados, estão na ausência de material bibliográfico referente ao tema central desse 
artigo, os muros de vidro e a percepção do usuário.  

 

Palavras-chave: ventilação natural; áreas verdes; conforto térmico; 

 

 

Abstract 
The use of glass walls has become a trend of use in current projects due to its sophistication and 
modernity. Surrounding the buildings with glass has become synonymous with safety due to the 
transparency of the material, and beautification, also due to the transparency that allows the user 
and transient direct visual contact with the available green areas. However, problems related to 
the implementation of the system have been verified in some buildings over time. The natural 
ventilation of the fenced area becomes impaired, as well as part of the precipitation that is 
intercepted by the wall. Due to the transparency of the material, birds collide in the glass and end 
up dying, which causes a negative interference in the local fauna. As a consequence of the negative 
effects inferred it became pertinent a study in buildings where glass walls were implanted, using as 
base, real estate located in the city of Ijuí, in the state of Rio Grande do Sul. The research was 
based on the evaluation of users of buildings of glass walls and applied through a questionnaire, 
aiming to see the degree of satisfaction of the same regarding the system under study. The 
pertinence of the study, besides the previously mentioned purposes, is in the absence of 
bibliographical material referring to the central theme of this article, the glass walls and the user 
perception. 

 
Keywords: natural ventilation; green areas; thermal confort; 
 

 

1. Introdução 
 

O aumento das áreas verdes e ventilação natural são duas alternativas a serem utilizadas 
ao que tange a melhorias no conforto térmico das edificações (SILVA et al, 2011). Os 
autores apresentam que o aumento da urbanização tem impactado diretamente na qualidade 
ambiental das grandes cidades devido à perda de cobertura vegetal e má ocupação do solo. 
Esses fatores resultaram no desconforto higrotérmico e formação de ilhas de calor no 
ambiente urbano. 

Tornou-se necessário projetar visando não só aspectos relativos à estética e 
funcionalidade das áreas, mas sim, projetar analisando o futuro do ambiente urbano, 
incorporando a sustentabilidade nos menores detalhes possíveis. Para isso, objetiva-se com 
essa pesquisa, questionar a viabilidade sustentável da implantação dos muros de vidro nos 
imóveis urbanos. Estudam-se assim, as questões relativas aos benefícios e malefícios 
oriundos da implantação dos muros de vidro baseado no ponto de vista do usuário. 

A carência de material bibliográfico, referente aos benefícios e malefícios ligados a 
implantação do muro de vidro foi o principal motivador da pesquisa. De início, foi 
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proposta a aplicação de um questionário com usuários de edificações unifamiliares adeptos 
ao sistema a fim de verificar alguns pontos discutidos entre os autores. Todavia, ressalva-
se a necessidade de investigações mais aprofundadas sobre tema no futuro, já que essa 
pesquisa trata-se de uma avaliação dos usuários quanto ao sistema, como também uma 
reflexão dos autores quanto às respostas obtidas nos questionários aplicados.   

 

2. Procedimentos Metodológicos 
 

Inicialmente será apresentada uma revisão bibliográfica apresentando os malefícios e 
benefícios decorrentes da implantação de muros de vidro. Como sequência, foi proposta 
uma análise junto aos usuários de alguns imóveis cujo terreno é cercado por muros de 
vidro na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul. O estudo foi realizado por meio de 
questionários compostos por questões alternativas que conceituam alguns parâmetros 
analisados. Foram visitadas 30residências localizadas na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, 
e aplicado um questionário composto por 11questões optativas. O questionário foi aplicado 
no mês de janeiro de 2017e foram entrevistados os proprietários ou locatários das 
edificações unifamiliares. 

 

3. Revisão Bibliográfica 
 

No Brasil, o mercado de vidros vem tomando consideráveis dimensões (MONTANO; 
BASTOS, 2013). De acordo com o apresentado, tal elevação vem, não somente por 
questões estéticas, mas também pelas inúmeras funcionalidades que perfazem este aparato. 
O que se deve destaque é o aspecto moderno gerado pelo vidro, que aliado ao bom 
conforto termo acústico e à entrada de iluminação natural nos locais. O uso de tais 
alternativas na arquitetura, vem principalmente do crescimento e melhor distribuição de 
renda no país, assim como o crescimento da oferta de crédito e o seu alcance por parte dos 
cidadãos (MONTANO; BASTOS, 2013). 

Silva et al.(2011) indicam que a interceptação da incidência solar direta pode ocorrer 
por meio do sombreamento proporcionado pelas árvores, e pelo vento que passa pelo 
processo de refrigeração no momento em que o ar entra em contato com as superfícies 
foliares dos vegetais, e realiza as trocas por convecção. Quando barreiras físicas são 
implantadas e prejudicam a trajetória dos ventos no ambiente urbano, há perda de 
ventilação natural, e junto com ela a refrigeração proporcionada pelas espécies vegetais. 

Quando se altera a rugosidade natural do terreno criando-se obstáculos que interferem 
na passagem natural do vento, colabora-se com o aquecimento, de modo a promover a 
geração de novos microclimas (SILVA et al., 2011). 

A utilização do vidro na arquitetura tem sido amplamente adotada como forma de 
fechamento em fachadas (ZÓFOLI et al., 2012). Para os autores, a ampla utilização sem 
base técnica e modismo tem se mostrado um dos grandes vilões para o conforto térmico. 

Segundo o apresentado por Zófoliet al. (2012), os fechamentos transparentes realizados 
em fachadas das edificações causam uma preocupação quanto ao consumo energético. Os 
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autores indicam a ocorrência de perda de calor nos períodos de frio, e bloqueio do calor em 
períodos quentes. 

Assim, pode-se considerar que os muros de vidro impactam significativamente no 
conforto térmico dos terrenos (principalmente quando cercam pequenas áreas), devido ao 
bloqueio da ventilação natural e alta transferência de radiação solar por consequência de 
sua transparência. Ocorre um aquecimento da área cercada e perda de ventilação natural. 
Parte da precipitação também é interceptada pelo muro, o que não ocorre quando são 
instaladas grades convencionais, por exemplo. Todos esses fatores relacionados ao 
conforto térmico impactam nas áreas vegetadas existentes internamente à área cercada, que 
em estações quentes sofrem com os impactos negativos gerados.  

Uma alternativa a ser utilizada em projetos é o uso de muros de vidro em conjunto com 
grades convencionais, o que possibilita a ventilação natural da área cercada. Desse modo, 
ocorre a diminuição de calor nos dias quentes do verão. 

A visibilidade transmite segurança às pessoas, tal como a inexistência de alguma 
barreira física (GODOY, 2011). Como vantagens da utilização do muro de vidro, podem 
ser citados aspectos relativos à modernidade, visibilidade, resistência, facilidade de 
limpeza, instalação rápida, variedade de cores e modelos, como também a dispensa de 
retoques de pintura (CASAECONSTRUÇÃO, 2016). Em relação às desvantagens, são 
apresentados aspectos como: a visibilidade, custo elevado, desconforto térmico e modismo. 

Outro aspecto a ser analisado referente ao sistema, diz respeito à mortalidade de 
pássaros. Acidentes com aves em fachadas com vidro são muito comuns, pois além de elas 
não visualizarem os mesmos, facilmente são confundidas devido aos vidros terem 
propriedades refletivas (MARCELINO, 2014). Devido às colisões de aves com os muros 
de vidro, essa tipologia quando utilizada, representa um risco a fauna do local onde estão 
instalados. 

Barros (2010) a morte por choque devido à colisão de pássaros com painéis de vidro 
transparente ou reflexivo é a segunda maior causa de morte antropológica de pássaros no 
mundo, perdendo apenas para a destruição do habitat. O autor indica que isso acontece em 
decorrência das aves não identificarem o vidro como barreira, devido ao seu sistema de 
visão. 

 

3.1. Estudo de caso 
 

Inicialmente foi questionado o tempo de implantação do sistema, o que pode ser 
verificado no Gráfico 01. 
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Gráfico 01: tempo de implantação do sistema nas residências. 

Fonte: próprios autores. 

Observou-se que de um período de mais de três anos até 2015 houve um aumento 
gradual de casas que implantaram os muros de vidro, apontando a tendência arquitetônica 
que o sistema representa. No ano de 2016, houve uma estabilização desse número, todavia, 
acredita-se que isso ocorreu em decorrência da crise econômica que o país vem passando 
que resultou em uma queda no número de imóveis construídos no último ano. Em um 
segundo momento, foram analisados aspectos referentes à limpeza dos muros, conforme o 
demonstrado no Gráfico 02. 

 
Gráfico 02: avaliação da facilidade e frequência de limpeza do sistema. 

Fonte: próprios autores. 

Nota-se que a grande maioria dos entrevistados (73%) conceituou como ótima ou boa, a 
facilidade e frequência de limpeza do sistema. Alguns proprietários relataram efetuar a 
limpeza com lava-jato, outros identificaram que embora a lavagem tenha que ocorrer com 
maior frequência se comparada com as grades convencionais, ela é realizada com mais 
facilidade. Foi ressalvada também a boa manutenção do sistema, o qual não necessita de 
pintura, o que ocorre com as grades convencionais. Posteriormente, questionou-se os 
proprietários quanto ao conforto térmico proporcionado pelo sistema implantado, conforme 
o apresentado no Gráfico 03.  
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Gráfico 03: avaliação do conforto térmico das áreas muradas. 

Fonte: próprios autores. 

Mostraram-se satisfeitos quanto ao conforto térmico propiciado pelo sistema, 50% dos 
usuários. Apesar disso, esses dados podem não apresentar a totalidade. O conforto térmico 
depende muito da área total murada e da topografia do terreno (o que influi diretamente na 
ventilação). Um aspecto a ser analisado diz respeito ao sistema ser ou não misto, ou seja, 
possuir grades convencionais juntamente com os muros de vidro. Outra questão diz 
respeito à climatização dos cômodos residenciais, o que faz com que os usuários não 
sintam desconforto térmico em decorrência da climatização e ventilação artificial estarem 
ligadas quase que durante todo o dia.  

O Gráfico 04 apresenta a aceitação dos usuários quanto ao sistema utilizado.  

 
Gráfico 04: satisfação dos usuários quanto ao sistema implantado. 

Fonte: próprios autores. 

Observa-se que 67% dos usuários estão satisfeitos com os muros de vidro, apesar de 
identificarem alguns problemas ao longo do período de utilização. Pode-se notar que para 
os usuários, o embelezamento e sofisticação que os muros de vidro representam estão 
acima dos impasses identificados ao longo dessa pesquisa.  

O Gráfico05 apresenta um questionamento quanto à existência de outro sistema paralelo 
ao pesquisado. Como por exemplo, grades convencionais, muros de alvenaria, jardins 
verticais, etc. 
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Gráfico 05: existência de outro sistema de fechamento em paralelo ao muro de vidro. 

Fonte: próprios autores. 

 

Percebeu-se que na maioria das residências visitadas, os muros de divisa eram muros de 
alvenaria convencional. Os que não eram totalmente fechados por vidro, mesclavam vidro 
e grade convencional. 

O Gráfico 06 mostra o questionamento realizado aos usuários quanto à morte de 
pássaros devido ao choque com o muro de vidro. Assim, foi questionado se os moradores 
das residências verificam frequentemente esse fato. 

 
Gráfico 06: verificação quanto à morte de aves devido ao choque com o muro de vidro. 

Fonte: próprios autores. 

A partir dos resultados do Gráfico 06, constatou-se que a interferência negativa junto à 
fauna local é notoriamente um problema significativo, constatado a partir da implantação 
dos muros de vidro. Posteriormente, também foi investigada a origem da iniciativa de 
incorporar nos projetos o sistema em questão, o que pode ser observado no Gráfico 07. 

 
Gráfico 07: origem da iniciativa de implantar o sistema. 

Fonte: próprios autores. 
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A partir dos dados obtidos, verificou-se que a iniciativa de implantar o muro de vidro, 
em sua maioria, é do proprietário, com 53%. Em sequência do proprietário e arquiteto, 
23%. Parte dos entrevistados que identificaram essa iniciativa como "outros", indicaram 
que as empresas que comercializam o vidro tomaram a iniciativa de vender o sistema.  

Foi questionado também se o profissional técnico (engenheiro ou arquiteto) habilitado 
apresentou os possíveis pontos negativos da implantação do tipo de estrutura, como 
aquecimento das áreas cercadas, perda de ventilação natural e morte de aves. Como 
resultado, 73% dos entrevistados indicaram que o profissional contratado não apresentou 
ao cliente os possíveis problemas decorrentes.  

Com relação à irrigação das áreas verdes internas ao muro, foi questionado aos 
proprietários se os mesmos sentiram a necessidade de maior irrigação, posterior a 
instalação do sistema. Logo, 23% indicaram que sim, e 77% não. É notório que, quando 
pequenas áreas são cercadas por sistemas que interceptam a passagem da chuva como 
muros de alvenaria e de vidro, ocorre uma perda da precipitação, por isso torna-se 
necessário maior cuidado quanto a esse aspecto no que tange a realização dos projetos.  

A respeito dos motivos que levaram a implantação desse tipo de estrutura aplicou-se o 
questionamento observado no Gráfico 08. 

 
Gráfico 08: motivo que levou a implantação do sistema. 

Fonte: próprios autores. 

O embelezamento da edificação consolidou-se como o principal motivo que levou os 
proprietários a integrar os muros de vidro, embora a tendência arquitetônica, visibilidade 
da edificação e custo benefício também fossem citados pelos entrevistados. No que tange a 
segurança do sistema, é apresentado o Gráfico 09. 

 
Gráfico 09: avaliação quantoà questão da segurança devido à transparência do vidro. 

Fonte: próprios autores. 
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Segundo a pesquisa realizada, 10% dos entrevistados mostraram-se insatisfeitos quanto 
à segurança proporcionada, foram apontados alguns aspectos como a insatisfação com a 
transparência e facilidade em escalar o muro. Alguns usuários que consideraram ótima ou 
boa o questionamento apresentado pelo Gráfico 09, apontaram a questão da visibilidade da 
rua versus residência, proporcionada pelo material como um importante fator para a 
segurança. Em seguida, conforme apresenta o Gráfico 10, foi analisada a satisfação do 
usuário no que tange ao conforto acústico.  

 
Gráfico 10: avaliação quanto ao conforto acústico das áreas muradas. 

Fonte: próprios autores. 

 

A maioria dos entrevistados (70%) mostrou-se satisfeita com o conforto acústico 
propiciado pelo vidro. Os mesmos identificaram que o material minimiza os ruídos 
provindos da rua. Alguns usuários que se consideraram insatisfeitos com o conforto 
acústico (conceituando-o como regular e ruim), desaprovando essa minimização dos ruídos 
provindos da parte externa do terreno, considerando como desagradável, por exemplo, não 
escutar um vizinho que está passando pelo passeio público e que venha a conversar com o 
morador. Para trabalhos futuros, considera-se interessante e plausível a realização de 
ensaios relativos ao conforto acústico.  

Por fim, foi debatida a questão custo versus benefício da implantação do sistema, 
podendo ser verificada no Gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11: avaliação do custo versus benefício. 

Fonte: próprios autores. 
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A partir da análise do gráfico gerado, verifica-se que 80% dos entrevistados consideram 
como ótimo e bom o custo benefício do sistema. Somente 20% dos entrevistados 
mostraram-se insatisfeitos, considerando como regular ou ruim. 

 

3.2. Discussão 
 

Entre as residências visitas foi possível observar claramente exemplos de bom e mau 
uso do sistema. Na Imagem 01 observa-se uma área muito pequena sendo cercada por 
muro em sua totalidade, além disso, o terreno está localizado em uma área topográfica 
desfavorável, o que faz com que a ventilação seja quase inexistente no jardim frontal 
residencial.  

 
Imagem 01: fechamento total do jardim frontal com muro de vidro. 

Fonte: próprios autores. 

Na Figura 02 observa-se o bom emprego do sistema misto, ou seja, muros de vidro e 
grades convencionais, o que proporciona à residência uma boa ventilação, além do terreno 
ser localizado em uma posição topográfica favorável, auxiliando mais ainda a ventilação 
da área interna. Portanto, recomenda-se que o profissional habilitado, responsável pelo 
projeto realize um estudo para verificar a viabilidade da implantação dos muros de vidro. 

 

 
Imagem 02: fechamento misto, com muro de vidro e grades convencionais. 

Fonte: próprios autores. 
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Observando os dados coletados, observou-se que 33% dos usuários que disseram não 
observar frequentemente a morte de aves devido ao choque com o vidro tinham em sua 
totalidade, o muro de vidro em conjunto com grades convencionais.  

 
 
4. Considerações finais 
 

O fechamento dos terrenos com vidros é uma tendência arquitetônica consolidada. 
Todavia, é imprescindível a realização de um estudo a respeito da viabilidade da 
implantação do sistema para cada edificação, analisando cada projeto e a topografia do 
terreno. De um modo geral, foi observado que os ganhos estéticos proporcionados pelo 
vidro são mais relevantes que os problemas observados por sua implantação. 

A população está dependente da climatização e ventilação artificial, o que faz com que a 
maioria das pessoas não tenha preocupação em morar em uma edificação que proporcione 
maior conforto térmico e ventilação de maneira natural. A conscientização quanto a esse 
aspecto torna-se necessária, tendo em vista os inúmeros problemas ambientais que o 
planeta vem passando. 

O problema com a mortalidade de pássaros devido ao choque com os muros de vidro é 
visível e não pode passar despercebido. Impactos negativos gerados na fauna tornam o 
sistema insustentável. Já os ganhos percebidos quanto ao conforto acústico fazem com que 
o sistema apresente melhor essa função quando implantado em grandes centros urbanos, 
onde a problemática dos ruídos urbanos fica mais evidente. 

Um grave inconveniente identificado na pesquisa diz respeito aos profissionais da área 
da construção civil. A maioria dos entrevistados relatou que os arquitetos e engenheiros 
contratados não apresentaram os pontos negativos possíveis após a implantação do 
fechamento com vidro, tornando-se necessário que se apontem os problemas que podem 
vir a serem identificados, para que o contratante do projeto não se sinta prejudicado e 
mantenha sua confiança no profissional. 
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Resumo 
O presente trabalho propõe uma revisão bibliográfica do desenvolvimento sustentável e os 
principais projetos adotados para implantação da sustentabilidade na construção civil.  Possui como 
principal objetivo a avaliação de projetos civis com certificação ambiental e a análise dos critérios 
utilizados. Estes parâmetros devem ser estudados durante o desenvolvimento profissional de 
graduandos das engenharias civil e ambiental. Para a realização da pesquisa, aplicou-se um 
formulário aos discentes, com o intuito de analisar as expectativas em relação à sustentabilidade em 
edificações. Portanto, percebe-se a necessidade da implementação de práticas ecoeficientes nas 
redes educativas, contribuindo para uma sustentabilidade acessível e executada em edificações, 
com o propósito de minimizar impactos ambientais e a melhoria da relação do homem com o meio 
ambiente em futuras construções. Desta forma, os projetos de avaliação e classificação ambiental 
de edifícios podem tornar-se como o principal programa de redução da prevalência de impactos 
ambientais na indústria da construção civil.   
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Palavras-chave: Classificação Ambiental; Engenharia; Sustentabilidade. 

 

Abstract 

 
This paper proposes a bibliographic review of sustainable development and the main projects 
adopted for the implementation of sustainability in civil construction. It has as main objective an 
evaluation of civil projects with environmental certification and an analysis of the criteria used. 
These values will be studied during the professional development of undergraduate students of civil 
and environmental engineering. In order to carry out the research, a student form was applied with 
the purpose of analyzing how expectations regarding sustainability in buildings. Therefore, we 
realized the need to implement eco-efficient practices in educational networks, contributing to an 
accessible and performing sustainability in buildings, with the purpose of minimizing 
environmental impacts and improving man's relationship with the environment in future 
constructions. In this way, projects for environmental assessment and classification of buildings 
can become the main program to reduce the prevalence of environmental impacts in the 
construction industry. 

Keywords: Environmental Classification; Engineering; Sustainability. 
 
 

1. Introdução 

 

O Desenvolvimento sustentável está sendo ratificado de forma progressiva no cenário 
econômico mundial, e tem por finalidade almejar uma conciliação quanto à importância de 
minimizar os impactos ambientais e os desperdícios, e assim, reduzir o índice de agressão à 
natureza. A Construção Sustentável pode ser aplicada ao projeto de qualquer tipo de estrutura, 
seja desde pequenas casas populares até a construção de grandes prédios. As características 
desse tipo de edificações interferem diretamente na relação do homem/natureza com 
questões que podem ser reduzidas quando se resolve investir em um planejamento 
apropriado.  

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1998), 
define “desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades da geração 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 
próprias necessidades”.  

Atualmente, um dos fatores que mais influencia o uso de materiais de construção 
sustentáveis em edificações, são as certificações ambientais, uma vez que, existe uma 
gama de opções que a engenharia civil pode adotar para diminuir os desgastes ambientais e 
progredir em relação à sustentabilidade em construções. Alguns exemplos de materiais 
sustentáveis que podem ser utilizados nesse tipo de construção é o plástico reciclado, 
madeira legalizada e concreto reciclado. 

Segundo Matos (2014), os dois sistemas mais utilizados no Brasil são os LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) e AQUA (Alta Qualidade Ambiental). 
No entanto, outras certificações que abrangem a gestão e escolha de materiais estão 
disponíveis no mercado brasileiro, como o Qualiverde (cidade do Rio de Janeiro), o Selo 
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Casa Azul, IPTU Verde (Salvador), o Programa de Certificação em Sustentabilidade 
Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, assim como o mais recente no país, BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). 

A persuasão LEED, foi desenvolvida por uma instituição americana USGBC (U.S. 
Green Building Council), que procura beneficiar edifícios elaborados com matérias-primas 
alternativas e de ambiente agradável para os usuários. Firma-se em um preceito 
internacional de avaliação e orientação ambiental de edificações, onde, encontra-se em 
mais de 130 países.  

O critério brasileiro AQUA, é uma avaliação adaptada do HQE (Haute Qualité 
Enviromentale), e seu método de avaliação é constituído por quatro famílias principais, na 
qual cada família possui uma série de categorias chaves: ecoconstrução, que está 
diretamente ligada com relação do edifício com o seu entorno, escolha integrada de 
produtos, sistemas e processos construtivos, canteiro de obras com baixo impacto 
ambiental; gestão, relacionada a fontes energéticas, à gestão da água, dos resíduos de uso e 
operação do edifício, à manutenção e duração do desempenho ambiental; conforto, 
higrotérmico, acústico, visual e olfativo; e saúde, qualidade sanitária dos ambientes, 
condição do ar (dentro do edifício) e a condição da água (dentro do edifício). Para obter a 
certificação, devem ser satisfeitas as exigências do referencial de modo que pelo menos 3 
das categorias alcancem o nível “Excelente” e no máximo 7 estejam no nível “Bom”. 

Já a instituição brasileira, selo Qualiverde, dispõe a estimular a execução de boas 
práticas em novas construções e em edificações já existentes. Sendo de caráter voluntario, 
a Qualiverde tem como principal finalidade impulsionar empreendimentos que adotem 
ações sustentáveis, dirigindo à minimização dos conflitos ao meio ambiente.  Funciona 
com um acúmulo de pontos, no qual, o certificado será prestado aos empreendedores 
adotando parâmetros de pontuação. Quando se chega ao mínimo de 70 pontos o projeto 
será classificado como Qualiverde, caso o empreendimento consiga mais de 100 pontos 
receberá o selo Qualiverde Total. 

O Selo Casa Azul Caixa, pioneiro em classificação da sustentabilidade de projetos 
ofertado no Brasil. O empreendimento deverá obedecer a 19 critérios obrigatórios, que são 
especificados por categorias, sendo alguns com atendimento obrigatório e outros livres, 
correspondendo rigorosamente a cada categoria um número mínimo de critérios atendidos 
por nível de certificação. Os níveis de graduação do selo são: o selo nível bronze, que 
atende a 19 itens obrigatórios; prata, acata 19 itens obrigatórios mais 6 itens opcionais; ou 
ouro, 19 itens obrigatórios, maior ou igual a 12 itens opcionais. 

O IPTU verde foi uma ação da Prefeitura de Salvador para estimular boas práticas em 
prol de construções civis, institucionais ou até mesmo residenciais a concretizarem e 
observarem critérios e parâmetros de procedimentos sustentáveis na execução de seus 
projetos. Oferece assim, reduções favoráveis no IPTU, compactuando com suas 
efetivações a sua pontuação no Programa de Certificação Sustentável. São três estados de 
pontuações, bronze, prata e ouro. O bronze é para os empreendimentos que alcançaram 50 
a 69 pontos, possuindo um desconto no IPTU de 5%; já a prata será para as companhias 
que obtiveram 70 a 99 pontos, tendo 7% de redução no Imposto Predial e Territorial 
Urbano; por fim, a categoria ouro, que são para imóveis certificados com um acúmulo de 
100 pontos (diminuindo 10% da tarifa), recebendo o maior percentual de desconto do 
IPTU dentre os mesmos. 

Está sendo prestado aos empreendimentos privados e públicos, novos ou não, que 
aceitarem tecnologias e ações que colaborem para volver seus procedimentos bem-
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sucedidos mais hábeis. Os empreendimentos avaliados recebem o selo Bronze, Prata ou 
Ouro, seguindo o número de dimensões certificadas. Ademais, para construções que, 
mesmo executando alguns parâmetros de sustentabilidade, não conseguem alcançar os 
critérios mínimos estabelecidos, existe um Certificado de Boas Práticas Ambientais. Vale 
ressaltar que é totalmente voluntaria a aderência dos investidores ao Selo BH Sustentável. 

BREEAM é uma Instituição inglesa responsável pela criação do selo, que visa à 
particularização e determinação da execução das boas práticas. Destacando-se a 
importância do comércio empreendedor em construções civis com baixo impacto 
ambiental; as técnicas ambientais congregadas no planejamento, execução e operação dos 
edifícios; a conscientização dos empreendedores com o intuito de fornecerem serviços que 
visam os benéficos dos edifícios com a minimização dos impactos ambientais, dentre 
outros.  

Sendo analisado como o serviço mais utilizado em relação à conduta ambiental das 
construções civis, os critérios de comportamento ambiental e as demandas sugestivas às 
etapas do projeto e execução são analisados quando concretizado o primeiro tipo de 
avaliação. Para os existentes e em uso, são submetidos aos critérios de desempenho e 
questões referentes à operação e gestão do edifício.   

  Além do mais, no BREEAM, é abordado de forma mais significativa os materiais de 
construção, sendo um dos distinguis do certificado inglês aos brasileiros. A respectiva aos 
materiais construtivos é a terceira em maior peso na avaliação geral. De acordo com o 
manual BREEAM International (2014), os critérios principais da categoria “Materiais” 
são: Impactos do ciclo de vida; Isolação; Projetar para a robustez; Fonte responsável de 
materiais.  

Segundo Cunha (2011) na certificação BREEAM a informação sobre os impactos 
ambientais dos materiais de construção ainda é indisponível em grande parte da América 
latina, principalmente no Brasil, sendo indispensável para a pontuação dos projetos que 
visam certificação ambiental.    

A referida pesquisa é de extrema importância para o mundo atual, já que apresenta a 
importância e a necessidade de conscientizar a seguir critérios e parâmetros práticos e a 
execução nas companhias empreendedoras do mercado civil a usarem materiais 
sustentáveis como forma de conservar a natureza e de sermos cidadãos mais conscientes, 
pois todo o aprendizado que for compreendido atualmente será refletido futuramente.  

O presente artigo tem como principais objetivos realizar o estudo sobre o uso de 
materiais de construção alternativos que corroboram a sustentabilidade em edificações e 
suas interferências. Ademais, é alarmante a preocupação no país com a sustentabilidade, 
uma vez que mostrou-se a procurar estabilização entre o meio ambiente, a sociedade e a 
economia nas atividades humanas. À vista disso, a pesquisa tem como focos principais a 
escolha de materiais de construção mais corretos na perspectiva da redução dos impactos 
ambientais e o estudo sobre programas de certificações ambientais. Tornando-se 
futuramente, lançamentos de edifícios sustentáveis e projetos que visam à sustentabilidade 
em todo o Brasil. 
 

2. Metodologia 
 

Para desenvolver a análise foi preciso a efetivação de alguns passos com o desígnio de 
apresentar caminhos e métodos que possam contribuir na seleção de materiais de 
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construção em empreiteiras que almejam por uma construção sustentável. Foram 
apresentados sistemas de certificação que analisam empreendimentos de acordo com as 
exigências ambientais prestadas pelo Órgão. Além disso, foi aplicado um questionário com 
o intuito de conhecer as expectativas dos estudantes do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Vitória da Conquista em relação à 
Sustentabilidade em projetos civis.  

O presente trabalho apresenta uma  pesquisa de opinião, visto que ocorreu a elaboração 
de um formulário que foi aplicado aos discentes do Instituto de Ensino Superior (IES), para 
coletar informações fundamentais para a compreensão da circunstância avaliada. Ao todo 
foram entrevistados 70 (setenta) alunos, de ambos os sexos.  

O artigo apresentado é caracterizado como uma pesquisa de campo, posto que, ocorreu 
a aplicação do questionário construído para que fosse possível conhecer de forma direta a 
opinião de cada estudante. Além disso, o estudo é definido por uma pesquisa qualitativa, já 
que por meio desse método é possível investigar o caráter subjetivo do objeto estudado, e a 
partir disso, verificar as suas particularidades.  

 

3. Resultados e Discussões 
 

O crescente ingresso do desenvolvimento sustentável se faz necessário nesses últimos 
anos, visto que por meio de uma conscientização dos empreendedores, as construções civis 
terá um aumento considerado em seus planejamentos menos impactantes para a natureza, 
quando se resolve investir em um projeto apropriado.  Dessa forma, uma análise foi 
realizada no Instituto Federal da Bahia, para que assim, seja possível perceber a 
importância da sustentabilidade na formação e conclusão desses discentes que ingressaram 
em um curso superior com a finalidade de construir uma sociedade sustentável em nosso 
País.  

Os resultados apresentados nesse estudo foram decorrentes de uma análise a partir das 
informações coletadas através do formulário. Na qual a amostra analisada possui 70 
(setenta) respostas de diferentes cursos da área de exatas.  De acordo com as informações 
prestadas nos questionários, pode-se perceber, de acordo com a figura 1 abaixo, que mais 
de 90 % (noventa por cento) dos entrevistados neste estudo não conhecem projetos 
existentes no Brasil relacionado a construções sustentáveis. Os demais apontaram respostas 
como a Permacultura e o IPTU Verde da Prefeitura de Salvador-Bahia. 

http://dicionario.sensagent.com/pesquisa%20de%20opini%C3%A3o/pt-pt/#anchorSynonyms
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Figura 1: Conhecimento dos projetos sustentáveis no Brasil. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Foi questionada aos alunos a importância da execução destas Instituições no País. A 
partir da avaliação das respostas, foi percebido que todos os discentes pesquisados 
acreditam que é de extrema importância a execução destes. Mas, por as certificações e 
selos ambientais ainda serem restritos, a maioria dos graduandos não estão cientes de tais 
assuntos.  

Para buscar uma compreensão a respeito da visão dos alunos com a sustentabilidade 
em obras civis, foi perguntado para eles, se é necessário seguir com rigor as leis ambientais 
durante a realização de um projeto. Após o estudo das respostas alcançadas, nota-se que 
quase todos os entrevistados acreditam que é de extrema importância proceder ao projeto 
com responsabilidade, promovendo uma consciência ética com escolhas e usos conscientes 
de materiais de construção, concordando com as leis ambientais durante o processo, ao 
mesmo tempo em que alguns referiram que não é preciso seguir essas condutas, ou que 
depende da situação e do projeto a ser executado. Observa-se na figura 2: 
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Figura 2: Execução das Leis Ambientais no desenvolvimento de projetos. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 

 

Identificou-se através desta análise que boa parte dos discentes alegou que a população 
brasileira não constrói sem desperdícios de materiais e muito menos sem produtos 
abrasivos a natureza e ao meio ambiente. Denota-se com este resultado que deveria haver 
um comprometimento das entidades para uma ampliação e aceitação por parte da 
sociedade das Normas e Leis que rege todas as certificações ambientais por selo no País. A 
figura 3 apresenta os resultados da pesquisa: 
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Figura 3: Uso de materiais e produtos abrasivos a natureza nas construções. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 

Observa-se que 61,1% dos estudantes afirmaram que no Brasil usa produtos e materiais 
que são prejudiciais a saúde e a natureza, enquanto que 11, 1% alegou que existe sim, 
construções sustentáveis, que não utilizam nada que venha prejudicar os seres vivos e a 
natureza. Ao mesmo tempo em que 27,8% dos estudantes não souberam opinar a respeito 
da situação apresentada. Essa problemática pode estar relacionada com diversos fatores, 
entre eles, a falta de informação nas Instituições de Ensino Superior e em construtoras. 

Foi abordado o assunto sobre a avaliação do ciclo de vida (ACV) dos elementos 
construtivos, pois, é de uso obrigatório a ferramenta no processo de certificação da 
BREEAM. No entanto, mesmo os estudantes não tendo conhecimento sobre os métodos 
avaliativos das certificações ambientais, todos os entrevistados compreenderam que é 
importante e fundamental para diminuir os resíduos de construção. Na certificação 
BREEAM os materiais de construção têm grande importância no âmbito da 
sustentabilidade, visto que a avaliação do ciclo de vida de cada material é de total 
importância. Porém, ainda é muito pouco comentado a respeito disso nos meios de 
comunicação e aprendizado, o que dificulta no aprofundamento do assunto. Com isso, 
torna-se uma situação preocupante, pois observa-se que a maioria dos discentes não estão 
envolvidos com nenhum tipo de trabalho que visa a preservação do meio ambiente. O que 
irá influenciar esses profissionais no futuro, nas entrevistas de trabalho, na especialização e 
até mesmo na vida acadêmica dos mesmos. 

Segundo informações coletadas do questionário, que de acordo com a figura 4, pode-se 
perceber que dos 70 (setenta) graduandos entrevistados, só 1 (um) conhece construção 
certificada. 
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Figura 4: Construção certificada com o selo. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Foi citado pelos discentes o exemplo da sede do Sindicato da Indústria da Construção 
do Estado da Bahia (Sinduscon/BA), sendo o primeiro empreendimento certificado pelo 
selo IPTU Verde na categoria Ouro, em junho de 2016. Sendo lançado pela Prefeitura da 
Capital da Bahia durante o evento, um manual de aplicações dos requisitos do IPTU Verde 
para orientar arquitetos, engenheiros e projetistas acerca das práticas sustentáveis em uma 
construção. 

Observa-se que os projetos estudados demonstram preocupação em reduzir os impactos 
ao meio ambiente. No entanto, há uma grande carência na divulgação e na questão de 
conscientização ambiental das empreiteiras de obras no Brasil. Através da diminuição dos 
desperdícios, da utilização de materiais sustentáveis, do uso por fontes alternativas de 
energia, reciclar, reutilizar e reaproveitar os materiais que evidentemente seriam jogados 
fora e a melhoria da qualidade dos serviços prestados e dos produtos utilizados haverá uma 
redução dos impactos ao meio ambiente e um aumento considerado em edificações com 
certificação ambiental.  

 

4. Conclusão  
 

Portanto, a minimização dos impactos ambientais da construção civil não é tão simples 
e exige ações em diversos setores, desde a etapa de planejamento, a execução do mesmo. 
Requisitos relacionados à seleção e avaliação do ciclo de vida dos materiais necessários, 
fonte de energia renováveis, entre outros, devem ser pensados antes do planejamento dos 
edifícios.  
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A preocupação com a sustentabilidade tem aumentado nos últimos anos, mesmo com 
projetos que visam à redução dos impactos, a indústria da construção civil peca no que diz 
respeito a produtos certificados e a responsabilidade ambiental.   

O trabalho realizado contribuiu para a percepção de que os sistemas de certificação 
ambiental se voltam apenas para uma mínima parcela da sociedade, por fatores 
influenciadores como o custo e principalmente por ainda ser pouco comentado na 
sociedade. Cabe aos governantes ter um comprometimento maior com este assunto, por 
questões relacionadas à sustentabilidade e construções sustentáveis, com o intuito de 
preservar a natureza e o meio em que vivemos, com o uso de materiais menos abrasivos e 
prejudiciais a natureza e saúde dos seres vivos.  

Foi apresentado um questionário aos graduandos do Instituto de Ensino Superior na 
Bahia, com o objetivo de obter informações a respeito de suas opiniões sobre a 
sustentabilidade na contemporaneidade. Os resultados extraídos mostraram que a 
sustentabilidade é de extrema importância para a população. Porém, os discentes não estão 
inteiramente ligados ao assunto, demonstrando a falta de disponibilização e profundidade 
dos assuntos relacionados aos projetos de certificação ambiental e a Avaliação do Ciclo de 
Vida dos materiais. 

Além da sustentabilidade nas edificações contribuir para a redução dos impactos 
negativos ao meio ambiente, apresenta-se como um dos parâmetros para um bem-estar 
social e econômico. Contribuindo para um melhor desempenho ao que diz respeito a 
construções no ramo da engenharia civil no País, comprometendo-se aos paradigmas e 
critérios usados nos programas de certificação ambiental com os selos disponíveis no 
Brasil.  

Assim sendo, o combate ao desperdício passa a ser um dos principais objetivos para 
uma engenharia sustentável. É necessária cada vez mais uma conscientização não só das 
empresas, como da sociedade, reeducação no âmbito dos meios de ensino e aprendizado 
com a finalidade de aprofundar e mostrar meios, técnicas e programas, para que gerações 
futuras sejam educadas para a colaboração de construções mais sustentáveis, mudanças 
significativas na ética e consciência do meio social, são indispensáveis. Ademais, é preciso 
haver uma mudança nas empresas de construção civil, no que diz respeito a sua produção e 
relação de homem/natureza.  
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Resumo:  
Este artigo apresenta o levantamento, a análise e o projeto de requalificação dos espaços comuns de 
um Conjunto Habitacional localizado em Criciúma/SC, desenvolvido no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade do Extremo sul Catarinense. O projeto compreendeu saída a campo, 
diálogo com os moradores, leitura do lugar, elaboração de programa de necessidades e partido, 
apresentação e discussão em sala de aula e, um estudo preliminar apresentado por meio de 
imagens, desenhos esquemáticos e maquete eletrônica. A proposta foca na abordagem 
antropológica dos espaços comuns, mostrando os significados que a inserção de equipamentos em 
um conjunto habitacional podem trazer para a vivência e apropriação dos usuários. A experiência 
aponta para a importância da prática acadêmica como agente de discussões e produção de espaços 
com maior qualidade de vida e reflete sobre a necessidade de um trabalho conjunto entre os 
aspectos técnicos e os aspectos subjetivos de uma habitação a ser construída. 

 

Palavras chave: Requalificação; Apropriação; Espaços comuns; Conjuntos habitacionais.  
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This paper presents the survey, the analysis and the project of requalification of the common 
spaces of a Housing Complex located in Criciúma / SC, developed in the Architecture and 
Urbanism Course of the Far South University Santa Catarina. The project included output field, 
dialogue with residents, lifting and reading place, development needs program and party, 
presentation and discussion in the classroom and, finally, a preliminary study presented through 
images, schematic drawings and computer model. The proposal focuses on the anthropological 
approach of the common spaces, showing the meanings that the inclusion of equipment in a 
housing development can bring to the experience and appropriation of users. The experience points 
to the importance of academic practice as discussions agent and production spaces with higher 
quality of life and reflects on the need for a joint effort between the technical aspects and the 
subjective aspects of a housing to be built. 

 

Keywords: Requalification; Ownership; Common spaces; Housing estates. 

 

1. Introdução 
 
A habitação no Brasil sempre foi motivo de preocupação, a partir da segunda metade da 

década de 80, teve início uma nova fase das políticas urbanas e habitacionais no país. Após 
a desarticulação do Banco Nacional de Habitação (BNH), os problemas existentes se 
agravaram e a questão urbana e habitacional passou a depender de instituições, onde o foco 
não era a habitação. Já com a Caixa Econômica, tornou-se difícil impulsionar programas 
alternativos para setores de baixa renda. Isso gerou uma fase de diversas mudanças 
ministeriais, a Caixa Econômica Federal foi o “carro-chefe da política habitacional 
vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação” (CARDOSO, 2007). 

A descontinuidade das ações do governo, a redução dos investimentos habitacionais, a 
fragilidade ou ausência das políticas urbanas, fundiária e habitacional e a postergação do 
processo legislativo necessário ao aprimoramento dos instrumentos de intervenção urbana têm 
contribuído para a manutenção de um quadro urbano marcado por conflitos entre 
modernização, exclusão e desigualdade (CHAFFUN, 1997). 

Tempos depois, o Programa Minha Casa Minha Vida que, inicialmente, foi criticado 
mas continuou atuando fortemente para a resolução do problema habitacional brasileiro. 
Ele acontece em parceria com Estado, Município e empresas e entidades sem fins 
lucrativos. Os beneficiários são selecionados pelas prefeituras, assim os interessados 
devem se cadastrar na sede administrativa de seu município.  

[…] Trata-se de um programa que representou uma grande ruptura em relação às práticas 
anteriores, por trazer a questão da habitação para o centro da agenda governamental, pela 
escala de intervenção, pelo volume de recursos empregados, pelas concessões de subsídios de 
até 96% para as camadas com renda de até R$1.600,00 e de subsídios parciais para as camadas 
de renda de até R$5.000,00, viabilizando o acesso à moradia para os setores de mais baixa 
renda, historicamente excluídos dos financiamentos para aquisição da casa própria. (ROLNIK, 
Raquel, 2014). 

Possibilitar o acesso à unidades habitacionais não significa que se está proporcionando 
habitação à população urbana. A habitação compõe um conjunto de elementos que vão 
além da unidade de habitação propriamente dita, onde infraestrutura urbana e serviços 
urbanos (saúde, transporte, cultura, entre outros) também são considerados. Embora estes 
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conceitos de unidade relacionada à infraestrutura e aos serviços urbanos sempre estiveram 
presentes nos debates sobre a produção de habitações, nem sempre foram concretizados. 

Sendo assim, através da disciplina de Assentamentos Urbanos Populares ministrada no 
quinto semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo sul 
Catarinense foi proposto o tema para o semestre: Levantamento e Análise de Conjuntos de 
Interesse Social na região de Criciúma/SC. A partir desta definição, foram separados 
alguns conjuntos habitacionais da região representativos do Programa Minha Casa Minha 
Vida.  

A análise do presente artigo se trata do Conjunto Habitacional Moradas da Colina, 
localizado no bairro Mina do Mato e tem como intenção levantar as condições de moradia 
e qualidade de vida do conjunto para que se faça possível um estudo para melhorias nesse 
tipo de habitação. O diálogo com os moradores e a apresentação dos levantamentos em 
sala de aula foi imprescindível para a criação de uma proposta que contribuísse na 
construção e qualificação dos espaços em comum do Moradas da Colina.  

A análise desenvolvida teve como objetivo a elaboração de uma proposta de projeto de 
qualificação dos espaços comuns do Conjunto Habitacional Moradas da Colina, 
Criciúma/SC, partindo de uma apresentação de conjuntos habitacionais de interesse social 
pela professora da disciplina de Assentamentos Urbanos da quinta fase do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

Durante o processo de projeto, o diálogo com os moradores foi essencial para o 
entendimento das necessidades e situações que acontecem no Conjunto analisado. Ouvir os 
anseios dos moradores e ir à campo observar as condições do local constituiu a base da 
proposta para o Moradas da Colina.  

 

2. Justificativa 
 
Sabe-se que, no Brasil, há uma carência ainda muito grande em habitação, 

principalmente nas cidades com grandes populações e que o déficit habitacional é uma 
realidade presente em todos os estados brasileiros. Com isso, muitos programas vem sendo 
instaurados com o intuito de suprir essa falta mas que, infelizmente, não são suficientes ou 
satisfatórios, em termos de qualidade de habitação, para atender à população carente.  

O Conjunto Moradas da Colina está situado na Cidade de Criciúma/SC, em frente à 
Rodovia Sebastião Toledo dos Santos, via que liga a cidade à Siderópolis, e próximo ao 
anel de contorno viário de Criciúma. O bairro onde o conjunto está inserido foi criado 
como vila operária para os mineiros da Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá 
(CBCA) ali ativos. O bairro se desenvolveu com base nas economias dos antigos mineiros 
e se situa a 1,5km do centro de Criciúma.  

A partir de estudos, já elaborados no Projeto de Extensão "Habitação Social em 
Criciúma - levantamento de habitabilidade da produção do período de 1985-2010” é 
conhecida a situação de muitos conjuntos habitacionais da região – que são construídos 
sem uma análise mais elaborada das necessidades daqueles que irão habitar no local e 
acabam por gerar espaços sem apropriação e que não respondem as reais necessidades da 
população. No Moradas da Colina, objeto de análise, não acontece diferente, é um 
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conjunto no qual uma arquitetura foi imposta sem considerar todas as circunstâncias do 
lugar e as diferentes pessoas que ali habitariam. Os espaços comuns do Conjunto foram 
projetados pensando apenas na quantidade de moradores prevista para as moradias e não 
nas relações que esses espaços poderiam gerar.  

[...] determinar elementos para uma melhor compreensão da relação do morador com a moradia 
e das intervenções pós-ocupação operadas, explorando o sentido atribuído à moradia, bem 
como tentando identificar o sistema de crenças e valores que influenciam preferências, 
comportamentos e expectativas. É com base nessa análise que a proposta é voltada, no intuito 
de adequar os espaços existentes e sem significado por espaços que incentivem as inter-
relações dos moradores, que gerem uma apropriação e não uma segregação e desuso. 
(SANTOS, 2007). 

  

3. Procedimento Metodológicos 
 
O projeto se deu na disciplina de Assentamentos Urbanos Populares da quinta fase do 

curso de Arquitetura de Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC. A disciplina tem como base a dissertação de Peterson (2013) “Avaliação de 
parâmetros projetuais e potenciais de reciclabilidade de Habitações de Interesse Social em 
Criciúma”. A etapa inicial se deu através da exposição de conjuntos de interesse social ao 
longo da história, suas características e os programas que financiam a construção dessas 
habitações destinadas à classes mais carentes, para que os alunos pudessem, então, analisar 
os elementos de produção, apropriação e alternativas de intervenção nas habitações 
populares, além de pensar no papel do arquiteto na formulação de políticas públicas para a 
elaboração de tais assentamentos.  A proposta do trabalho foi intitulada como como 
“Habitação Social: Levantamento e análise de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 
na região de Criciúma, Brasil” e o Conjunto Habitacional escolhido foi o Moradas da 
Colina no bairro Mina do Mato/Criciúma. 

Como partida, a equipe coletou informações sobre o Conjunto Habitacional nas fichas 
técnicas de Assentamentos Urbanos e Populares advindos do Projeto de Extensão, onde 
teve-se acesso também a fotos das plantas originais da construção do conjunto. Com as 
informações base em mãos, a equipe conheceu o local de estudo, juntamente com o síndico 
que foi expondo algumas necessidades do conjunto e fez imagens e anotações sobre a 
situação, principalmente, dos espaços comuns da área proposta. 

Após as análises, foi apresentado, em sala de aula as características, deficiências e 
primeiras intenções de projeto. Essas primeiras intenções foram discutidas de modo que 
trouxe contribuições para a continuação da proposta que resultou numa nova visita a 
campo, agora entrevistando o moradores e definindo o programa final de necessidades. 
Com isso, por meio de esquemas, croquis e imagens, a proposta foi implementada, 
indicando os novos usos, as adaptações, os novos significados e os novos espaços 
oferecidos aos moradores. Essa proposta foi novamente apresentada e comentada na 
disciplina, cabendo agora como etapa final a apresentação da mesma aos habitantes do 
conjunto para efetivação. 

 

4. Resultados obtidos 
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4.1. Leitura do Lugar 
 
O Conjunto está inserido em meio a um vazio urbano porém próximo ao centro da 

cidade e em uma Rodovia que liga dois municípios – Criciúma e Siderópolis, além de estar 
próximo ao anel viário. Se apresenta totalmente cercado e com dois acessos, um pela 
rodovia e outro por uma via local, e conta com uma creche administrada pela AFASC 
(Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma), o que faz com que o conjunto 
tenha uma ligação direta com a comunidade.  

  

 
Figura 1 – Localização da área de intervenção: em Criciúma, no bairro Mina do mato e área de 

análise. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
A área da proposta conta com 60.821,74 m² e configura um Conjunto Habitacional de 

Interesse Social direcionado, inicialmente, à população com baixa renda – faixa 1 do 
programa PROHAB (Programa Habitacional para famílias de baixa renda), consistindo em 
21 blocos de quatro pavimentos e com quatros apartamentos por andar – resultando num 
total de 416 habitações e em uma área construída de 23.438,87m².  

No conjunto, foram instaurados originalmente quatro áreas de parque infantil, três 
churrasqueiras, um centro comunitário, um campo suíço, uma quadra poliesportiva, dois 
trevos e a creche como mostra a figura 2. 
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Figura 2 – Implantação do Conjunto Moradas da Colina. Fonte: elaborado pelos autores. 

  

Em conversa com os moradores e a partir das análises feitas na visita ao conjunto, 
foram levantadas as deficiências presentes no local, como mostra a figura 5, e as principais 
necessidades dos usuários com relação às partes comuns do conjunto habitacional: uma 
pista de caminhada, uma academia ao ar livre e espaços que permitam a convivência destes 
inclusive tendo como proposta o uso dos trevos que se apresentam com boas dimensões 
para tal uso. 

 

 Imagem Deficiências 

Pa
rq

ue
 in

fa
nt

il 

 

Encontra-se em estado de degradação por conta do 
desuso e do descaso. Um dos quatro parques infantis 
existentes já deixou de existir em detrimento da falta 
de uso e manutenção.  
 

C
hu

rr
as

qu
ei

ra
s 

 

Apresentam-se deterioradas em função do desuso e 
falta de manutenção. 

Q
ua

dr
a 

po
lie

sp
or

tiv
a 

e 
ca

m
po

 su
íç

o 

 

Encontram-se sem manutenção assim como sem 
acessos que potencializem o uso do espaço. Muitas 
não são utilizadas com a finalidade para as quais 
foram implementas mas sim como local de 
caminhada, já que o conjunto não possui um local 
apropriado para tal uso. 

Es
ta

ci
on

am
en

to
 

 

Número de vagas insuficientes para o número de 
habitações; Falta de padronização e manutenção; 
Insegurança quanto ao estado dos materiais 
empregados. Sofre com intervenções improvisadas 
por parte dos moradores o que prejudica na estética do 
conjunto. 

Li
xe

ira
s 

 

Lixeiras descobertas que potencializam o 
aparecimento de bichos e o mau cheiro. 
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C
en

tro
 

co
m

un
itá

rio
 

 

Parte utilizada como salão de festas e parte 
inutilizada;  

Tr
ev

os
 

 

Solicitado pelos moradores a sofrer alguns tipo de 
intervenção devido à sua dimensão significativa e ao 
desuso de muitas áreas no conjunto. 

Figura 3 – Tabela sobre as deficiências encontradas na leitura do lugar e em conversa com o síndico e 
moradores do Conjunto Habitacional Moradas da Colina. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Na condição original de implantação dos parques infantis, há uma intenção de 
distribuição que atende de forma homogênea às necessidades dos moradores. No entanto, a 
relação próxima dos moradores faz com que a apropriação dos mesmos nesses espaços 
aconteça de maneira distinta da prevista, onde não há a apropriação em todos os pontos 
onde foram implementados os parques infantis mas sim em um único ponto, inclusive 
devido aos outros equipamentos próximos como a creche, as quadras e o salão de festas. 
Além disso, devido às irregularidades do terreno e o número de blocos habitacionais, os 
parques infantis foram inseridos de maneira dispersa e em lugares onde não instigam o uso 
por parte dos usuários. Para Hertzberger (2002), é necessário controlar a escala do lugar 
para que as pessoas se sintam parte do espaço. Não adianta dispor de espaços grandes 
demais pois as pessoas se isolam e não interagem umas com as outras. 

A questão é que o conjunto dispõe de equipamentos que deveriam suprir às 
necessidades dos moradores, porém devido a maneira como foram inseridos acabam por 
não promover as inter-relações entre os que ali habitam e acabam gerando o desuso e a 
falta de apropriação pelos mesmos. 

[...] Dessa forma, levar em consideração o discurso dos moradores significa valorizar as 
narrativas dos reais praticantes do espaço, realçando os laços afetivos, sensoriais e perceptivos 
de forma a potencializar o elo entre o vivido e o construído (ALBUQUERQUE, 2015). 

A insuficiência de vagas de estacionamento foi uma solicitação bastante enfatizada por 
conta dos moradores, já que não há vagas para todas as habitações, tendo muitos 
moradores que alugar vagas ou deixar os carros fora do conjunto. É claro que o carro não 
deve se sobrepor ao pedestre mas como é uma necessidade real dos moradores, objetivou-
se amenizar o impacto de tantos espaços para estacionamento com a inserção de 
arborização e outros meios que incentivem os usuários a se apropriar de maneira mais 
efetiva de outras ambiências do conjunto habitacional em questão. 

 

4.2. Proposta 
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Com base no programa de necessidades levantado a partir da visita e do diálogo com os 
moradores foi elaborada uma proposta que toma como ponto principal de intervenção as 
áreas de lazer do conjunto, o estacionamento e elementos de infraestrutura do conjunto, 
como mostra a figura 6. 

 
Figura 4 – Proposta de intervenção no Conjunto Habitacional Moradas da Colina.  Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

A área de lazer, na proposta, passa a se concentrar em uma única área, onde já existem 
as quadras poliesportivas, o salão de festas, a churrasqueira principal e um dos playgrounds 
existentes no conjunto.  

Como solicitado, foi proposto uma pista de caminhada como mostra a figura 7, partindo 
de uma área plana – advinda de uma antiga cancha de bocha, que percorre desde a área 
central do conjunto, onde é proposto também a inserção de árvores frutíferas em paralelo 
com a pista, até as quadras e o centro cultural. Neste último é proposto que haja duas áreas 
para salão de festas com acessos definidos e acessíveis, já que os mesmos são inexistentes 
atualmente.  

 
Figura 5 – Proposta de inserção de pista de caminhada no Conjunto Habitacional Moradas da Colina.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
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A academia ao ar livre, também solicitada pelos moradores, foi inserida próxima ao 
local do parque infantil, agora único, para que os pais possam se exercitar enquanto 
observam seus filhos. A proposta é que tanto a academia ao ar livre quanto o parque 
infantil tenham equipamento que atendam à diversas faixas etárias promovendo, assim, a 
vivência por variados tipos de pessoas.  

 
Figura 6 – Proposta de inserção da academia ao ar livre e parque infantil no Conjunto Habitacional 

Moradas da Colina.  Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Para a churrasqueira que apresenta estrutura em tijolos maciços e vedação com tijolos a 
vista, foi proposto a ampliação por meio de laje em concreto servindo como área de 
convívio para quem for usufruir do espaço. Além disso, foi proposto que a vedação 
existente hoje, fosse retirada para uma maior permeabilidade visual e fosse substituída por 
vegetações de pequeno porte, gerando um ambiente mais aconchegante e agradável, como 
mostra a figura 5. Nas áreas adjacentes às churrasqueiras foi proposta a inserção de mesas 
e pequenos espaços de convivência para incentivar a utilização e apropriação do lugar.  

 
Figura 7 – Proposta de churrasqueiras com espaço para convívio. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Devido à topografia acentuada em uma das laterais das quadras, foi proposto a inserção 
de uma arquibancada, já que não há nenhum tipo de espaço para repouso e observação dos 
jogos que ali acontecem. 

Conforme solicitado pelos moradores, foi feita uma ampliação do estacionamento, para 
que este atenda à todas as unidades de habitação. Para que isso fosse possível, foi utilizado 
a área de um dos playgrounds em desuso, conforme mostra a Figura 8. 
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Figura 8 – Área de ampliação do estacionamento. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Além da ampliação, foi proposto uma nova cobertura metálica com único apoio, 

conforme a Figura 9, que atende às necessidades dos usuários e se estende para o passeio 
que, até então, eram todos descobertos.  

 

 
Figura 9 – Cobertura metálica proposta para o estacionamento. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Assim como a cobertura, foi proposto a inserção de lixeiras metálicas cobertas, por 

serem mais leves e por possibilitarem um mudança de local caso necessário, além de fazer 
com que o mau cheiro não impregne as ambiências. 

Conforme solicitação dos moradores, os trevos existentes no conjunto foram 
requalificados e dotados de uso para que o local não sofresse com o descaso como 
acontece atualmente. Foi proposto, então, um espaço de convivência e descanso com 
bancos e tratamento paisagístico. Além disso, como os trevos são cercados de vias, foi 
proposto, também, a inserção de uma travessia elevada, como mostra a Figura 10, para que 
o pedestre tenha preferência e segurança. 
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Figura 10 – Travessia elevada para acesso aos trevos de convivência. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No perímetro dos trevos, é proposto a implementação de uma vegetação mais elevada 
para permitir o acesso exclusivamente pela travessia elevada. Também foram implantados 
bancos de forma circular incentivando a convivência no espaço, e uma árvore de grande 
porte proporcionando proteção solar. 

Como proposta para o paisagismo no conjunto, a intenção é que diferentes espécies de 
vegetação possam contribuir na marcação de determinados locais. A entrada dos blocos, 
por exemplo, tem o uso da Grama em Leiva (preta)indicando os acessos. Ao longo do 
conjunto é proposto árvores que proporcionem sombra e que deixe os espaços mais 
atrativos e valorizem os espaços como: pau ferro, angico, jacarandá e ipê amarelo. 
Pensando na ideia de que o conjunto é formado por pessoas de diferentes culturas e perfis, 
foi criado, também, uma área de cultivo de árvores frutíferas para os moradores. 

Sabendo-se que a mesma não poderia depender de manutenção diária, foram propostas 
árvores que necessitam menores cuidados, como limoeiros, laranjeiras, pés de jabuticaba, 
de pitanga e afins. 

Para as edificações do conjunto foi proposto que haja uma padronização das fachadas, 
fazendo com que esta seja mais atrativa, dando maior valor aos edifícios e transmitindo aos 
moradores, uma sensação mais agradável da estética da sua habitação, problema este, 
levantado por eles mesmos.  

Apesar da creche não pertencer ao condomínio mas estar inserida no mesmo, foi 
proposto uma extensão desta devido ao espaço residual na parte posterior da área de 
implantação das salas de aula. Essa extensão seria destinada à uma área de lazer para as 
crianças já que estas possuem um espaço reduzido para tal fim.   

 

5. Considerações finais 
 
A elaboração do projeto, desde seu início, que nasceu da iniciativa docente na 

disciplina, carrega a participação dos agentes diretos do espaço de análise – os moradores 
do conjunto Moradas da Colina. Na primeira etapa, que constituiu na visita in loco, o 
contato direto com as pessoas que ali habitam foi imprescindível para que o projeto tivesse 
como base as necessidades reais daqueles que usufruem do espaço em estudo. Assim, a 
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análise do local de qualificação vai além da dimensão de espaço físico para a de lugar 
antropológico, onde esses locais comuns contribuem para as inter-relações entre os 
moradores do conjunto. 

A consideração do papel ativo dos moradores na concepção de uma habitação para os 
próprios resgatam os significados de apropriação, de moradia, de viver e conviver. A 
experiência projetual permitiu perceber um espaço que foi construído pensando apenas de 
maneira quantitativa e não qualitativa, deixando de lado a escala humana e subjetiva do 
que o espaço representa para o local, assim como tantos outros carimbos de moradias e 
espaços em comum instaurados em diversos Conjuntos Habitacionais nos dias atuais. A 
proposta responde à essa problemática introduzindo espaços que consideram os habitantes 
do lugar e seus anseios. O projeto ainda não foi implementado mas tem como objetivo ser 
apresentado aos moradores do Conjunto Moradas da Colina.   
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Resumo 
Profissionais que trabalham com Design de Interiores têm usado a expressão “ambientes 
inteligentes" para designar um novo campo de conhecimento. De caráter multidisciplinar, os estudos 
e as pesquisas relacionadas às melhorias de espaços domésticos trazem a possibilidade de oferecer 
maior conforto, adequação e segurança resultante da integração e do bom uso de novas tecnologias. 
O campo de conhecimento que estuda os ambientes tecnologicamente inteligentes, em 2010, recebeu 
de Caio Bolzani o nome de “Domótica”. Este neologismo —originado pela junção dos substantivos 
latino domus (casa) com a palavra tcheca robota (servo) —, deve ser usado no sentido controle 
automatizado, porém sustentável, das funções dentro de uma residência doméstica. Esta nova palavra, 
desde então, passou a designar as novas situações trazidas para dentro dos lares de pessoas comuns 
relacionadas com as evoluções causadas pela automação residencial. Este artigo é sobre como a 
domótica auxilia o usuário em diversas atividades dentro da residência.  

Palavras-chave: Design de Interiores; Novas Tecnologias; Domótica. 

 

Abstract 

Professionals working with Interior Design have used the expression “smart homes” to refer some 
new characteristics of research within a multidisciplinary technological field. The studies in that 
technological field have been applied to the improvement of the home environment. In Brazil, that 
field of expertise has been coined, in 2010, “Domótica” by Caio Bolzani. That neologism —originated 
from the Latin word “domus” together with the Czech word “robota” — must be used in the sense of 
automatized technological control to better the quality of life in the domestic environments, but with 
full compromising to the sustainability matters. That neologism, therefore, has been used to designate 
new technological situations brought to the interior design of our contemporary domestic houses. This 
papers presents some of these technologies (products and processes) that have made de quality 
differences into our daily activities in our home environment.  

 

Keywords: Interior Design; New Technologies; Smart Homes 



 

 
 
 

1. Introdução 
 

Este artigo tem como problemática e objetivo principal identificar as diferentes formas de 
aplicação da Domótica em ambientes residenciais, melhorando a qualidade de vida e criando 
espaços mais sustentáveis, contribuindo assim com o meio ambiente.  

Com o advento de novas tecnologias, dos computadores e da Internet, o mundo 
contemporâneo tem sofrido mudanças importantes em vários aspectos, principalmente, os 
tecnológicos e sociais. Particularmente, a habitação, tema deste estudo, tem atraído forte 
interesse das comunidades técnicas e científicas, com foco no emprego de uma nova ciência 
para promover principalmente o bem-estar social, conforto e qualidade de vida: a Domótica. 

A referida Domótica consiste, basicamente, na automação doméstica das habitações (casa, 
escritório ou residência), fazendo uso da junção multidisciplinar de muitas especialidades, 
como eletricidade, mecânica, psicologia, telecomunicações, informática e medicina, na 
tradução de qualidade de vida para seus moradores e usuários, gerando conforto, segurança, 
lazer, comunicação e racionalização de energia. As crescentes exigências da sociedade com 
relação ao conforto para a habitação se somam com a possibilidade de melhorar o 
desempenho de questões como a da sustentabilidade ambiental, onde a gestão de recursos 
naturais, principalmente a água e a energia se fazem presentes, na diminuição dos 
desperdícios e, consequentemente, numa diminuição de custos financeiros. Outro fator 
relevante nessa integração habitação/tecnologia é a promoção da sustentabilidade social, onde 
a capacidade de acesso a serviços aumenta, proporcionando uma maior participação da 
sociedade, assim como uma maior autonomia na execução de tarefas domésticas, 
principalmente por parte de grupos sociais como idosos ou com alguma limitação e/ou 
incapacidade. 

Com a diversidade em tecnologias e automações em diversos segmentos, a área do design 
de interiores conceitua, elabora e concretiza ambientes inovadores e com valor agregado. 
Estes locais seguem a evolução e a transformação do homem, que está muito mais interligado 
e adepto a tecnologia do que em períodos anteriores. Pode-se dizer que já se tem um nome 
próprio para designar a campo que pesquisa e estuda a evolução da automação residencial: 
Domótica. 

O termo “Domótica” resulta da junção da palavra do latim domus (casa) com robota, do 
tcheco (servo), significando “o controle automatizado de algo na casa”. Há uma expressão 
muito usada para se designar essa nova ciência: “ambientes inteligentes”; ou, em inglês, smart 
homes. A Domótica, contudo, está sempre associada a questões de sustentabilidade, pois 
busca auxiliar na elaboração de interiores cujos desenhos foram planejados com foco na 
qualidade de vida e preservação dos recursos naturais. 

No Brasil, onde as taxas de urbanização e crescimento da população urbana são elevadas, 
porém com baixo padrão de vida no geral, é de se esperar que as cidades demorem por 
padronizar esse novo conceito de habitação, principalmente, pelo ponto de vista da Domótica. 
Pergunta-se: Por quê? Porque, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a taxa de urbanização no Brasil é de 84,36% (Séries IBGE, 2016).  

A tendência, porém, é que a sociedade brasileira opte cada vez mais e sistematicamente 
por essas mudanças, para acompanhar a evolução global, proporcionando maior inclusão 
social e diminuição dos impactos ambientais. Nesse contexto, este artigo tem por objetivo 
discutir as questões voltadas para a aplicação da Domótica na habitação sob vários aspectos, 



 

 
 
 

enfatizando os contextos sociais, ambientais e econômicos, e fazendo uma avaliação da 
integração do uso dessa tecnologia. 

 

2. Design de Interiores e Tecnologia 
 

O conceito do profissional de interiores mudou muito do que era antigamente, onde era 
conhecido como decorador.  

Mudanças no termo ocorreram, todavia, mudanças de atuação também estiveram 
familiarizadas com as alterações na profissão. Ainda assim, o profissional planeja e organiza 
os espaços, escolhendo e combinando os diversos elementos de um ambiente. Estabelece 
relações estéticas e funcionais, em relação ao que se pretende produzir, harmoniza em um 
determinado espaço, móveis, objetos e acessórios, como cortinas e tapetes, procurando 
conciliar conforto, praticidade e beleza. Escolhe as cores, materiais, acabamentos e 
iluminação, utilizando tudo de acordo com o ambiente e adequando o projeto às necessidades, 
ao gosto e à disponibilidade financeira do cliente. Além disso, administra o projeto de 
decoração, estabelece cronogramas, fixa prazos, define orçamentos e coordena o trabalho de 
pedreiros, marceneiros, gesseiros, pintores, eletricistas e outros profissionais. Pode projetar 
ambientes residenciais, comerciais ou espaços em locais públicos (GALESSO, Laerte, 20--). 

Uma das finalidades da Domótica é simplificar a vida do habitante dentro do domicílio, 
facilitando a sua interação com o ambiente interno e externo. Ela permite a realização desde 
tarefas simples a impraticáveis ou de realização difícil, como realizar alguma atividade ou 
função fora de alcance ou que tenha que ser desempenhada de forma simultânea com outra. O 
design de interiores aliado a Domótica pode projetar ambientes mais sustentáveis e 
funcionais, com foco na qualidade de vida das pessoas. 

O design de interiores aplicado juntamente com a Domótica faz com que o usuário tenha 
uma experiência ainda melhor. O local já é pensado para o dia-a-dia do usuário e com a 
tecnologia aplicada, ele traz um novo contexto, onde o mesmo ganha tempo, utiliza de 
espaços mais confortáveis e mais tecnológicos, recursos estes que podem favorecer o aspecto 
sustentável. Um simples toque no celular pode apagar diversas luzes em uma residência, 
mesmo que o proprietário não esteja em sua moradia. 

 

2.1 Domótica 
 

Pode-se dizer que a Domótica é uma evolução da automação residencial. O termo 
“Domótica” resulta da junção da palavra do latim “Domus” (casa) com “Robota”, do tcheco 
(servo), sugerindo controle automatizado de algo na casa. Outra forma muito usada para se 
designar essa nova ciência é chamar a mesma de “Ambientes Inteligentes” ou “Smart 
Homes”, como é conhecida nos Estados Unidos e em outros países do exterior. Com caráter 
multidisciplinar, a Domótica agrega vários conceitos de outras ciências a fim de estudar todas 
as necessidades do usuário frente às possibilidades oferecidas pela integração dos serviços e 
tecnologias aplicadas à residência e suas interações com a mesma (BOLZANI, 2010). 

Para Bolzani (2010), a Domótica “[...] agrega vários conceitos de outras ciências como 
Arquitetura, Engenharia, Ciência da Computação, Medicina, Sociologia e Psicologia, a fim de 
estudar todas as necessidades do usuário frente às possibilidades oferecidas pelo mundo 



 

 
 
 

digital e suas interações com a residência automatizada”. Este campo de estudo auxilia o 
usuário em diversas atividades dentro da residência.  

O bem-estar e a qualidade de vida dos usuários são destaque para a Domótica. Seguindo 
esta ideologia, Beleza (2009) afirma que “A Domótica é uma tecnologia recente que permite a 
gestão de todos os recursos habitacionais [...] simplificando a vida diária das pessoas, 
satisfazendo as suas necessidades de comunicação, conforto e segurança”. Ou seja, todas as 
tecnologias aplicadas em automações residenciais são desenvolvidas visando facilitar e 
auxiliar o dia a dia de quem o utiliza. 

Sendo a Domótica bem aplicada, pode-se automatizar nossas rotinas, influenciando em 
interações com o habitante; integrando áreas da residência paralelamente; programando vários 
sistemas para funcionarem ao mesmo tempo e facilitando a programação desse perfeito 
funcionamento. Destarte, a Domótica é uma ferramenta que pode ser aplicada juntamente com 
o design de interiores, promovendo uma qualidade de vida mais sustentável e contribuindo 
com a inclusão social das pessoas idosas, crianças ou grupos familiares de diferentes culturas. 

A seguir, apresentam-se algumas tecnologias que estão ganhando destaque nos ambientes 
inteligentes. Para ser considerada uma residência com ambientes inteligentes, basicamente a 
Domótica deve ser aplicada no projeto do ambiente. 

 

2.1.1 Segurança 
 

Os sistemas de segurança têm sido buscados com intensidade nos últimos anos. De acordo 
com a equipe de redação do site Security Brasil (2016), o “Segmento de segurança eletrônica 
cresce e registra faturamento acima dos R$5 bilhões em 2015”. Esse dado revela que a 
automação em segurança tem ganhado foco e se destaca em avanços tecnológicos, 
principalmente quando se fala de circuitos de TV, câmeras, alarmes e demais equipamentos 
da área. Além disso, podemos destacar ainda como sistema de segurança as centrais de alarme 
para vazamentos de gás, fumaça e incêndio. 

 

 Figura 1: Segurança. Fonte: bifase.com. 



 

 
 
 

Este avanço da tecnologia espanta até mesmo os mais “informatizados”. Sistemas de 
segurança ampliam horizontes e começam a inserir como acessórios aparelhos biométricos, 
reconhecimento facial (sistemas de diversos aeroportos) e até mesmo por voz.  

 

2.1.2 Iluminação e Energia 
 

Muito se destaca o uso da energia solar nos dias atuais, por ser uma energia limpa e 
renovável. A Domótica é aplicada focando na economia de energia e nos acessórios que 
auxiliam nessa economia. Como exemplos de tecnologias, podemos apresentar dimmers 
(controladores de potência de luz), placas de energia solar (onde você vende a energia que 
sobra), sensores de presença (reduzem o tempo em que a luminária consome energia) e as 
próprias lâmpadas, que hoje possuem tecnologia LED, favorecendo o meio ambiente.  
 

Figura 2: Iluminação. Fonte: drpeixe.com. 

 

Bolzani (2010) destaca que “A automatização da iluminação pode ser feita por meio de 
uma programação com a ajuda de sensores de luminosidade e ocupação integrados”.  Desta 
forma, o sistema de sensores de luminosidade permite um controle sobre o uso/tempo e 
também auxilia na segurança patrimonial do ambiente. 

 

2.1.3 Aspirador de Pó 
 

Um objeto doméstico que está ganhando destaque nos últimos avanços tecnológicos é o 
aspirador de pó. Bolzani (2010) destaca que a criação dos primeiros eletrodomésticos data 
ainda do fim do século XIX, como no caso dos aspiradores de pó à vácuo, que tiveram sua 
origem em 1901. Normalmente encontrado como acessório de limpeza móvel, esse aparelho 
está se “fixando” na casa. Centrais de aspirador de pós são tendências para aplicações, onde a 
mesma é pensada e instalada já na construção da residência. 



 

 
 
 

 

Figura 3: Aspirador de Pó. Fonte: silviarealtor.com.br. 

 

Além das instalações diretamente na construção, existem também centrais móveis, que 
você adquire e instala preferencialmente abaixo das mobílias. Outra tendência de mercado, é o 
aspirador que executa a limpeza de modo inteligente – você programa e o mesmo realiza a 
limpeza do ambiente e ao término, se desliga e providencia o seu abastecimento de energia. 
Esta energia pode ser limpa, basta o ambiente possuir placas solares. 

 

2.1.4 Persianas automatizadas 
 

Persianas automatizadas são produtos disponíveis no mercado em diferentes padrões de 
estruturas e que possuem como objetivo facilitar o manuseio, principalmente em ambientes 
planejados. Quando adquiridas, são instaladas pensando em quão proveitoso e satisfatório será 
abrir uma janela com um simples botão. Essas persianas também podem se enquadrar no 
quesito segurança, pois podem ser programadas e abrir automaticamente, simulando a 
presença de pessoas em ambientes vazios. 

 

2.1.5 Outros aparelhos 
 

Além dos aparelhos e sistemas citados acima, podemos encontrar ainda os que controlam 
a climatização, sonorização, gestão do consumo de água e até mesmo o comando de 
eletrodomésticos, como geladeiras, lava-roupas e micro-ondas.   

Ainda, segundo Bolzani (2010): “O sistema de controle de temperatura e umidade verifica 
as condições externas e internas por meio de sensores e gerencia não só o equipamento de ar 
condicionado como também abre e fecha janelas e breezes dependendo do clima”. 

 



 

 
 
 

Figura 4: Central de Aquecimento. Fonte: comatreleco.com.br. 
 

A Domótica também é aplicada no monitoramento dos sinais biológicos através de 
dispositivos embarcados, seja em pulseiras ou roupas, significando um recurso prático para o 
caso de emergências, onde o usuário, ao ativar o aparelho, aciona um serviço de pronto 
atendimento. Estes aparelhos são formas de melhorar a qualidade de vida por meio da 
Domótica. A sustentabilidade se faz necessária neste processo para permitir o uso de recursos 
naturais sem agredir o meio ambiente. 

 

3. Sustentabilidade Social por meio do design e da domótica 
 

A vantagem da Domótica para as residências formadas por diferentes grupos, alguns com 
problemas ou limitações físicas e psíquicas consiste na possibilidade de proporcionar uma 
vida independente, com conforto e muitas vezes sustentável, tanto ambiental como social. 

O objetivo maior da Domótica é simplificar a vida do habitante dentro do domicílio, 
facilitando a sua interação com o ambiente. A expectativa é que os equipamentos de uma 
residência, principalmente os aparelhos eletrodomésticos, sejam conectados em rede, de 
forma que possam ser gerenciados através de comandos e monitoramentos remotos e 
interativos, tanto internos quanto externos à habitação. Nesses ambientes, a computação 
ubíqua ou “invisível” é uma ferramenta bastante utilizada tanto na assistência ao usuário 



 

 
 
 

quanto na análise do funcionamento das mesmas. A proposta da computação ubíqua atual 
situa os habitantes num ambiente onde eles viverão rodeados de interfaces e dispositivos 
eletrônicos imperceptíveis, em constante interação com o mundo virtual. A ideia final é a de 
que computadores serão instalados em paredes, móveis, roupas e objetos de forma natural e 
espontânea, com características de tomada de decisão, aprendizagem e interação proativa, 
onde a antecipação da ação se torna uma opção real (YUSUPOV & RONZHIN, 2010). 

Entre os recursos proporcionados pela Domótica, que convergem para a sustentabilidade 
social, pode-se citar o teletrabalho, a teleconferência, a telemedicina e a tele-educação. Em 
2013, Hillman citando Domingues, ensina: 

 
   O teletrabalho (home office) é uma atividade que tem permitido ao usuário  

   trabalhar em casa, conciliando a vida profissional e a familiar, com   
   possibilidades de flexibilização do horário de trabalho e ganho de tempo e  
   dinheiro, evitando-se deslocamentos casa-trabalho-casa. Como essa atividade  
   faz uso de redes de dados e informação, o trabalhador não precisa se   
   concentrar nos grandes centros urbanos, favorecendo o meio rural. Com isso,  
   evita-se a exclusão social, integrando no mercado de trabalho pessoas que  
   não podem sair de casa, a exemplo de idosos e portadores de alguma   
   incapacidade. (DOMINGUES apud HILLMAN, 2013) 

 

A vantagem da Domótica para os grupos formados por idosos e incapacitados consiste na 
promoção da vida independente, permitindo que os mesmos possam continuar morando em 
suas casas, com auxílio de tecnologias que tragam conforto e ajuda na realização de tarefas, 
proporcionando um sentimento de poder e autoestima.  

 

3.1 Design Sustentável 
 

Diante da necessidade de preservação dos recursos naturais e da redução do consumo para 
a preservação do meio ambiente, é necessário que os profissionais de Design de Interiores 
estejam capacitados para fazer uso das melhores estratégias de sustentabilidade em seus 
projetos, inserindo sempre que possível a domótica. 

Sustentabilidade é disponibilizar o melhor para o meio ambiente e a sociedade por 
intermédio de estratégias inovadoras. O desenvolvimento sustentável ligado à habitação tem 
como objetivo uma estratégia eficaz de integração de soluções para resolver vários problemas 
de ordem econômica, ambiental e social, como inclusão social, saúde pública, consumo e 
produção sustentáveis, e conservação e gestão dos produtos naturais. 

Com o avanço da tecnologia, surge a necessidade de controlar melhor o tempo e o 
aproveitamento de energias limpas e renováveis.  As funções domésticas ocupam tempo, um 
tempo cada vez mais curto, no qual a domótica auxilia nas funções básicas, com isso as 
pessoas poupariam tempo e consecutivamente, a energia. Assim como em uma indústria, 
todos os gastos que não trazem algum tipo de retorno devem ser cortados. A ideia seria trazer 
um pouco das tecnologias usadas nas indústrias, para dentro das residências, apenas uma 
aplicação diferente e inovadora, de acordo com a rotina e as necessidades dos consumidores.  

Os ambientes inteligentes são constituídos por ferramentas que promovem a inserção da 
sustentabilidade, além de agregar segurança e conforto, também colaboram com a redução e o 



 

 
 
 

controle do consumo de energia em equipamentos utilizados para: climatização, controles de 
iluminação, aquecimento de água, entre outros. 

Estes espaços se tornarão cada vez mais adaptáveis. Alguns exemplos de tecnologia limpa 
utilizada em ambientes inteligentes são: janelas térmicas automáticas, janelas e persianas 
motorizadas e sistemas de ventilação ativados através do monitoramento das condições 
externas, em resposta às condições naturais de temperatura, luminosidade solar, e vento, a fim 
de proporcionar a melhor condição interna na edificação, com menor consumo de energia, 
visando o conforto dos seus ocupantes. (SUZETE ROCKENBACH, 2004)  

Com a entrada dos carros híbridos ou elétricos no mercado, várias residências e prédios 
residenciais já estão se equipando com previsão de infraestrutura própria para recarga de 
bateria desses novos veículos. Com o avanço dessa tecnologia, já se estuda, entre outros 
planos, fazer algum tipo de conexão inteligente com os carros elétricos no sentido de haver 
uma troca de informações entre a habitação e o veículo de forma que ele possa fornecer 
energia gerada para a casa, quando esta for possibilitada, e vice-versa, mediante estratégias do 
processo. Com relação aos fluidos e detritos, já existem sistemas de controle que podem ser 
aplicados no tratamento da água, em habitações. Como exemplos de aplicações, podem ser 
citados a utilização de luz ultravioleta ou outros meios para o tratamento de água potável e 
descontaminação de alimentos, a reutilização de água da chuva para irrigação, lavagem de 
carro, limpeza de pátio e descargas de vaso sanitário, e o armazenamento e tratamento de 
águas cinza (provenientes de lavatórios) para reutilização. 

A implantação do teletrabalho também é um fator que proporciona consequências 
positivas, por favorecer a redução do uso de meios de transporte nos deslocamentos casa-
trabalho-casa, evitando mais emissões de carbono. Nesse sentido, a questão dos materiais é 
muito presente nas discussões sobre ambientes sustentáveis. Todavia, ela não está 
necessariamente ligada àqueles classificados como “alternativos” ou “ecologicamente 
corretos”. Certamente, o desafio do designer está na escolha do melhor material para um 
determinado fim. O importante neste processo é considerar e conhecer o ciclo de vida útil dos 
materiais e o processo de produção, bem como instalação dos mesmos. 

Nesse contexto, projetos de interiores que apresentem soluções para lidar com as 
condições ambientais locais, envolvendo temperatura do ar, temperatura superficial, umidade, 
radiação solar, ventos, ruído e, ainda, qualidade do ar, aliadas a um bom aproveitamento da 
luz natural, estão contribuindo para a realização de um ambiente com menor impacto 
ambiental, no que tange à questão da energia.  

 

4. Considerações Finais  
 

A tecnologia modificou de forma irreversível a maneira como a sociedade atual se 
relaciona, como a população trabalha e de que forma ela ocupa o seu tempo em casa. A 
rapidez com que as tecnologias da informação e as automações domésticas estão sendo 
introduzidas na vida da sociedade está mudando o conceito de habitação, o que ela pode 
proporcionar, e de que forma ela terá de evoluir para atender as necessidades atuais da 
população. O que até muito pouco tempo era conveniente, agora não passa do básico e as 
tendências atuais em termos tecnológicos e sociais fazem com que seja reavaliado o conceito 
de “habitar”. 

A adaptação de novas funções nos lares obriga a abordagens no projeto do espaço 



 

 
 
 

doméstico e a um novo projeto, com a possibilidade de formar ambientes multifuncionais 
onde se possa, por exemplo, trabalhar em casa através de teletrabalho (trabalho à distância) ou 
mesmo auxiliar no tratamento de pessoas enfermas. A necessidade de novos ambientes, 
juntamente com a flexibilidade e integração dos espaços habitacionais, provoca o surgimento 
da existência de soluções de construção e arquitetura para alocação física da infraestrutura a 
ser incorporada, além de uma compatibilidade das redes de serviço das cidades através de 
articulações. 

O conforto quando é confundido com luxo pode provocar desperdícios, devendo estes ser 
evitados. Os ambientes inteligentes podem, de forma imperceptível, monitorar o usuário em 
sua residência, interagindo e conduzindo o mesmo para boas práticas de gestão energética 
sem perda da qualidade de vida, diminuindo o impacto ambiental que uma residência possa 
trazer. 

Pequenos exemplos do uso da Domótica nos espaços mostram o quão necessário é utilizar 
de recursos tecnológicos em novos projetos. Consumo de água controlado, uso da iluminação 
natural, tratamento de água, limpeza do espaço. Seja qualquer exemplo citado, o espaço está 
interligado com a sustentabilidade, mostrando que o ser humano ainda utiliza dos recursos do 
meio em que vive. Sendo assim, o responsável do projeto está contribuindo com uma obra 
com pequeno impacto ambiental. 

Com isso, projetar utilizando de meios sustentáveis mostram que a população está 
aprendendo a utilizar dos recursos naturais, evitando assim uma escassez em nível mundial. 
Com a utilização desses métodos mais naturais, a Domótica se completa favorecendo o 
consumidor, tanto internamente como ambientalmente. 
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Resumo 

O desenvolvimento de um produto que leva em consideração a questão ecológica é uma necessidade 
diante dos problemas gerados pelo consumo acelerado e pela dificuldade na hora de reutilização, 
separação, desmontagem e reciclagem de materiais. Esse trabalho tem como objetivo o de mostrar o 
exercício de desenvolvimento e de reflexão do projeto de uma cafeteira elétrica levando em 
consideração aspectos relacionados ao ecodesign. O artigo está estruturado em revisão bibliográfica; 
método utilizado e, por fim, os resultados alcançados durante o processo de desenvolvimento. A 
metodologia apresenta-se embasada em literatura que trata sobre o desenvolvimento de produto e 
está pautada principalmente a partir das etapas de Löbach (2001) bem como diretrizes de ecodesign 
(MANZINI, VEZZOLI, 2008). O resultado traz a aplicação em nível de protótipo virtual e de mocape 
da proposta da cafeteira e destaca-se a complexidade do desenvolvimento de um produto com apelo 
ecológico. 
 

Palavras-chave: Design de Produto; Ecodesign; Design Ecológico 
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The development of a product that takes into account the ecological issue is a necessity in the face 
of the problems generated by accelerated consumption and the difficulty in reusing, separating, 
dismantling and recycling materials. This work has as objective to show the exercise of development 
and reflection of the design of an electric coffee machine taking into account aspects related to 
ecodesign. The article is structured in a bibliographic review; Method used and, finally, the results 
achieved during the development process. The methodology is based on literature that deals with 
product development and is based mainly on the steps of Löbach (2001) as well as ecodesign 
guidelines (MANZINI, VEZZOLI, 2008). The result is the virtual-prototype and the mocape 
application of the coffeemaker proposal and the complexity of the development of a product with an 
ecological appeal stands out. 

 

Keywords: Product Design; Ecodesign; Ecological Design 

 

1. Introdução 
O desenvolvimento de produtos sustentáveis é um processo complexo que abrange 

dimensões econômicas, sociais e ambientais. A demanda por soluções mais sustentáveis 
requer mudança no estilo de vida das pessoas, procurando - entre outras ações - reduzir o 
consumo de recursos ambientes. Um dos desafios da dimensão ambiental é tornar o produto 
economicamente viável. A interdependência de vários fatores durante o desenvolvimento de 
um produto tendo em vista a aplicação de princípios de ecodesign é uma das características 
desse tipo de projeto a fim de se obter um resultado positivo. Deste modo,  

Na busca da sustentabilidade, os requisitos ambientais deveriam ser prioritários, 
mas a verdade é que uma solução voltada para os critérios de redução do impacto 
ambiental, para ser vencedora, também deve ser economicamente praticável, além 
de socialmente atraente; deve ser, portanto, eco-eficiente. (MANZINI e 
VEZZOLI, 2008) 

Houve uma crescente necessidade de estabelecer o fator ecológico como guia de uma 
diversidade de produtos na última década. Isso se dá pelo fato de que cada vez mais se 
entende a importância do papel e da aplicação do design como solução para diferentes 
demandas ecológicas. As consequências do uso indevido de fontes naturais, poluição e 
dificuldades na reutilização de produtos produzem problemas ambientais incalculáveis. 
Assim o designer é um dos profissionais que pode intervir e buscar soluções para uma 
relação do produto\ meio-ambiente mais adequada.  

Mesmo projetando com foco no fator ecológico, fatores ergonômicos, geométricos, 
psicológicos, de mercado, entre outros, não devem ser descartados. É preciso atender às 
demandas, envolvendo questões culturais, sociais e econômicas. De maneira a moldar o 
comportamento dos usuários com a oferta de um novo produto, surge a condução de uma 
responsabilidade moral ao desenvolver um projeto de design. O presente artigo aborda sobre 
uma reflexão a partir de uma prática projetual realizada ao longo da disciplina de Lab. de 
Equipamentos do curso de Desenho Industrial da UFSM cujo objetivo era o de projetar uma 
cafeteira tendo em vista parâmetros do ecodesign.  
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2. Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1 Design 
 

Com a complexidade das necessidades que surgem no mercado, é possível compreender 
a prática do desenho industrial por vários caminhos. Devido a diversidade de definições 
sobre o que é Design e sobre o seu papel na sociedade, Bürdek (2006) destaca a necessidade 
desse pluralismo, mas evidencia que mais do que uma nova definição, fossem identificados 
problemas que a área do desenho industrial possa atender, como por exemplo: 

- Visualizar progressos tecnológicos; 
- Priorizar a utilização e o fácil manejo de produtos; 
- Tornar transparente o contexto da produção, do consumo e da reutilização; 
- Promover serviços e a comunicação, mas também, quando necessário, exercer com 

energia a tarefa de evitar produtos sem sentido. (BÜRDEK, 2006). 
 

 Design responde por um processo mais amplo, compreendendo todo o sistema de 
desenvolvimento dos produtos que satisfazem as exigências do ambiente humano. Como 
exemplo, temos o design ambiental, que, segundo Löbach (2008), configura-se o meio 
ambiente. Entende-se que quando se trata do meio ambiente, não podemos focar apenas nos 
aspectos ecológicos, mas também nos fatores sociais e econômicos, para que o 
desenvolvimento do produto seja considerado eficaz.  

2.2 Design para a sustentabilidade 
Evitando empobrecer o capital natural, cresce a necessidade de desenhar produtos que 

apresentam eficiência e eficácia em fatores ecológicos. A sustentabilidade surge como 
possibilidade de criar produtos que utilizem menos recursos ambientais, sem descartar os 
fatores sociais envolvidos no projeto de desenho industrial. Ao desenhar produtos com 
condutas sustentáveis, surge a necessidade de requisitos ambientais que otimizem o 
emprego dos recursos durante todo processo do desenvolvimento. 

Para que os produtos sejam considerados sustentáveis há necessidade de modificação 
radical dos sistemas produtivos aplicados na indústria atual. Para Manzini (2008) “nenhuma 
modificação de cunho parcial, nenhuma inovação de incremento das tecnologias aplicadas, 
nenhuma operação de redesign de tudo o que existe” poderia resolver os problemas atuais. 

As mudanças necessárias devem implicar todas as dimensões da sustentabilidade: 
ambiental, social e econômica. Deverá atingir todos os sistemas para que o processo seja 
eficaz, refletindo na redução dos recursos retirados da natureza, mas também nas relações 
dos atores sociais, além de perpassar as dimensões ética, estética e cultural. Para que isso 
seja possível é necessário pensar na gestão de aumentar as oportunidades para o lançamento 
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de produtos sustentáveis. Deste modo, esse processo complexo estabelece um conjunto de 
relações que atinge todos os sistemas. Manzini e Vezzoli (2008) discutem a necessidade de 
novas soluções para ativar processos de desmaterialização da demanda social por bem-estar. 
Isso implica combinações dos fatores do desenho industrial, garantindo a demanda e oferta 
de produtos e serviços sustentáveis.  

O design conduzido pelo fator ecológico exige conhecimento de ferramentas de projeto, 
integrando requerimento de cunho ecológico na fase de levantamento de informações que, 
deve refletir nas fases posteriores.  

O Designer pode tornar um produto ecológico fazendo redesign de produtos 
existentes ou design de novos produtos com vantagens ambientais, para isto o 
designer deve atuar em cada uma das fases do ciclo de vida do produto - pré-
produção, produção, uso, descarte, reciclagem, reuso - tomando decisões 
ecologicamente corretas que minimizem o impacto ambiental dos produtos. 
(PAZMINO, 2007) 

 

 O designer tem um papel importante ao intervir na produção de um novo produto, 
pois é ele quem vai lidar com os diversos fatores, procurando suprir o desejo dos 
consumidores. Não somente a colaboração dos usuários, mas também sua experiência como 
consumidor e profissional devem refletir na produção de um produto com viés sustentável. 
Em outras palavras,  

[...] designers podem ser parte da solução, justamente por serem os atores sociais 
que, mais do que quaisquer outros, lidam com as interações cotidianas dos seres 
humanos como seus artefatos. São precisamente tais interações, junto com as 
expectativas de bem estar a elas associadas, que devem necessariamente mudar 
durante a transição rumo à sustentabilidade.” (Manzini, 2008) 

 

2.2.1 Design para Desmontagem 
As soluções sustentáveis para o desenvolvimento do produto devem acompanhar todas as 

fases do ciclo de vida do mesmo: Pré-produção, Produção, Distribuição, Uso e Descarte. A 
primeira fase, a pré-produção, compreende as matérias primas utilizadas para a produção 
dos componentes de um produto. Durante a fase de produção, ocorre a transformação da 
matéria prima, além do processo de montagem. Para Manzini e Vezzoli (2008) “outras 
atividades e processos atribuíveis a essa fase são: a pesquisa, o desenvolvimento, o projeto, 
os controles produtivos e, ainda, a gestão dessa atividade.” A fase de distribuição 
compreende a embalagem, o transporte e a armazenagem dos produtos. A fase de uso implica 
o uso ou consumo do produto. Durante o uso, serão necessárias outras atividades como 
manutenção, reparação ou substituição de partes, por exemplo.  

O estudo da desmontagem aparece como facilitador durante o processo de atualização e 
adaptação dos produtos. 

A adaptabilidade (…) também deve ser entendida em relação às mudanças do 
ambiente onde o produto, em momentos sucessivos, vai se inserindo e em relação 
às várias fases da evolução física e cultural dos indivíduos. Por tal razão, convém 
projetar produtos intercambiáveis, modulares e reconfiguráveis, seja em suas 
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dimensões, serventias ou na estética. (MANZINI; VEZZOLI, 2008) 

Projetar com objetivo de facilitar a desmontagem é uma contribuição que pode refletir 
em outras diretrizes, como modularidade e reciclagem, por exemplo. Projetar produtos 
reconfiguráveis colabora para facilitar a atualização ou manutenção no próprio local de uso.  

 
 

3. Procedimentos Metodológicos 
A metodologia do presente trabalho deu-se a partir de fases referentes às metodologias de 

desenvolvimento de projeto de produtos. Levou-se em consideração as principais fases 
metodológicas de Löbach (2001). 

Assim as etapas do presente trabalho são as que seguem: 

-Fase I: Delimitação do problema, realização de análises para levantamento 
informacional, delimitação de requisitos para o projeto; 

-Fase II: Utilização de técnicas de criatividade, geração de possibilidades de alternativas, 
escolha de alternativa mais adequada para o projeto; 

-Fase III: Detalhamento da alternativa escolhida e estudos de volumetria; 

-Fase IV: Desenvolvimento de protótipo e do nome aplicado ao produto.  

 

4. Desenvolvimento 
 

4.1 Fase I  
Na primeira fase do projeto foram levantadas informações para o conhecimento do 

produto a ser desenvolvido. Realizou-se uma Análise da necessidade, a fim de se 
compreender deste modo quantas pessoas estariam interessadas no desenvolvimento de uma 
nova cafeteira. Essa análise condiciona o retorno do investimento no desenvolvimento de 
um produto para a indústria, evidenciando se os resultados a serem alcançados serão 
economicamente viáveis.  

Durante uma entrevista realizada com seis usuários de cafeteira e na faixa etária 
pretendida (público jovem de 15 a 25 anos), obtivemos algumas informações que 
contribuíram para pensar o projeto de uma nova cafeteira: 

- As cafeteiras de todos os usuários entrevistados apresentavam a mesma tampa para o 
filtro e o reservatório de água; 

- Quatro usuários costumam preencher o reservatório de água de maneira total e dois 
costumam fazer apenas a quantidade suficiente para uma pessoa; 

- Metade dos usuários analisados não utilizava filtro de papel. Grande parcela dos 
usuários não tinha o hábito de limpar a cafeteira com frequência.  
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Os principais problemas identificados foram:  

- Pressão da água do reservatório e vidro da jarra quebrado ou trincado 

- Os usuários contribuíram com a primeira fase, sugerindo manter alguns aspectos de suas 
cafeteiras, como a mesma tampa para o reservatório de água e para o filtro; 

- Sugeriu-se também formatos modulares para melhor armazenamento do produto; 

- Fácil desmontagem para limpeza; 

- Vidro com maior espessura, além de uma jarra transparente para ver o processo do café.  

Essas contribuições serviram como conduta para a lista de requisitos.  

Para a análise da relação social delimitamos o desenvolvimento do produto para um 
público jovem, na faixa etária que compreende entre 15 e 25 anos, de classe média, em sua 
grande maioria estudantes universitários.  

A análise da relação com o meio ambiente compreendeu toda a primeira fase de 
levantamento de informações. Procurando associar os aspectos levantados pelos usuários 
com as circunstâncias em que o produto seria utilizado durante toda sua vida útil, 
compreendendo o impacto ambiental do produto.  

Durante a análise de mercado foram reunidas informações das cafeteiras elétricas que 
estão disponíveis atualmente. Foram analisados manuais de instruções de cafeteiras para 
compreender as principais partes e componentes do produto. De acordo com os manuais 
analisados a descrição geral de grande parcela das cafeteiras elétricas para café passado 
apresenta o botão com lâmpada, o cordão elétrico, o indicador de nível da água, o 
reservatório de água, a tampa do reservatório de água, porta-filtro destacável, jarra (vidro ou 
inox), tampa para jarra. Com relação à análise do meio ambiente, os manuais aconselham 
não descartar o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil, sendo necessário 
direcioná-lo a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Os pontos comuns 
entre as cafeteiras analisadas serviram como diretrizes para o desenvolvimento do projeto. 
Necessidades de melhoria foram identificadas na análise comparativas dos produtos, 
determinando algumas deficiências já identificadas pelos usuários, além de ter problemas 
com quantidade de peças e possibilidades de encaixes.  

Na análise estrutural, uma cafeteira elétrica simples foi desmontada para compreender 
suas partes, pesar e identificar o número de componentes. Como base nessa análise 
poderíamos decidir sobre a redução de peças, possibilidades de trocas de parafusos e porcas 
por encaixes e sistema modular. As peças foram pesadas para obter melhor avaliação durante 
a análise (Figura 1). 
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Figura 1: Análise Estrutural. Pesagem dos componentes de uma cafeteira elétrica. Identificação dos 

materiais. Fonte: Elaborada pelos autores. 

Para a análise dos materiais, identificamos os principais materiais e processos de 
fabricação utilizados nas cafeteiras analisadas. O Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) é 
um dos polímeros mais utilizados na produção de eletrodomésticos e eletroportáteis. A 
resistência ao impacto e a rigidez são aspectos a serem destacados. Fluidez  e resistência 
térmica também são propriedades características deste polímero. Para o jarro, o vidro usado 
é o borossilicato que apresenta coeficiente de dilatação, apresentando maleabilidade para as 
variações de temperatura. Já o aço inox apresenta propriedades relevantes, como: resistência 
à corrosão, facilidade de conformação, baixo custo de manutenção, entre outros aspectos.  

Durante a análise estrutural, verificou-se como se comporta o sistema de uma cafeteira 
elétrica. Por meio disso, compreendemos através da análise de sistema que as cafeteiras 
aqueciam a água, quando esta passava por um orifício na parte inferior do reservatório de 
água entrando em tubo metálico que envolvia a resistência. Com o sistema de aquecimento, 
a água subiu pelo tubo metálico com temperatura elevada, suficiente para começar a pingar 
sobre o pó contido no filtro da cafeteira. Além de ferver a água, a resistência de aquecimento 
mantém o café aquecido. As cafeteiras atuais apresentam fusíveis térmicos que cortam a 
energia ao detectar que a temperatura da cafeteira está muito alta.   

Após todas as análises anteriores listamos alguns requerimentos para conduzir o 
desenvolvimento do projeto. Para os requerimentos de uso, a cafeteira deve apresentar 
praticidade na hora do manuseio e do transporte; ser útil de acordo com a necessidade do 
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usuário jovem; apresentar uma base estável, evitando o mau posicionamento; deve 
apresentar baixo nível de ruído. Quanto aos requerimentos de função, as partes da cafeteira 
serão elétrica e mecânica, focando em mecanismos de encaixe. O acionamento se dará 
através do cabo de energia devidamente conectado na tomada; a versatilidade da cafeteira 
elétrica deve variar entre as funções: esquentar água, filtrar o café, manter o café aquecido; 
a cafeteira elétrica deve ter resistência aos esforços, nos encaixes da tampa, do filtro e da 
jarra. Para os requerimentos estruturais, o projeto foi orientado para contemplar as partes 
essenciais das cafeteiras comuns; por questões estéticas, decidiu-se optar por uma jarra de 
vidro, além de polímero e aço inox em outras partes da cafeteira; para unir as partes, optou-
se pela necessidade de encaixes, apresentando redução do número de componentes para 
facilitar a montagem e desmontagem do produto. Nos requerimentos formais, listou-se 
formas geométricas, um estilo simples e amigável, uma alça ergonômica, além de formas 
que se encaixam formando uma unidade.  

A identificação e indicações, como sistema de medida ficaram na jarra e o modo de uso 
na embalagem e no manual de instruções da cafeteira, podendo apresentar símbolos no 
produto que auxiliem na função de cada mecanismo. Ao pensar em termos sustentáveis, a 
sua produção precisa ser economicamente viável, para que a demanda possa suprir os gastos 
do processo de produção. 

 

4.2 Fase II 
A segunda fase do projeto compreende a geração de alternativas (Figura 2), onde foram 

produzidos esboços baseados em uma variedade de análises da primeira fase. Gerou-se uma 
quantidade suficiente de alternativas inspiradas em diversos projetos existentes no mercado.  

 
Figura 2: Gerações de alternativas produzidas na segunda fase do projeto. Fonte: Elaborada pelos 

autores. 

Para a elaboração, utilizou-se uma delimitação para um estilo mais geométrico, pensando 
em sistemas modulares e na simplicidade. A fase obteve certa liberdade para não sofrer com 
os conhecimentos acumulados da primeira fase. Grande parcela das alternativas 
apresentavam formas simples. Optou-se por uma forma mais arredondada, com aparência 
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mais amigável, remetendo ao público-alvo. A escolha da alternativa foi conduzida em grande 
parcela pela lista de requerimentos apresentada na primeira fase. Esse processo de avaliação 
possibilitou descartar as demais alternativas. Procurou-se estabelecer a importância do novo 
produto para o usuário e para a sociedade, no que diz respeito a sustentabilidade no âmbito 
ambiental. Outras variáveis foram sendo aplicadas durante a fase de geração de alternativas.  

 

4.3 Fase III 
Na terceira fase, ocorreu a avaliação das alternativas e o detalhamento da alternativa 

escolhida. Buscou-se compreender as possibilidades de encaixes possíveis a serem 
realizadas no desenho a ser trabalho. Ainda nesta fase, realizou-se um rápido estudo de 
volumes através da construção de mocapes virtuais.  

 

4.4 Fase IV 
O quarto passo para o projeto foi materializar a alternativa escolhida. A alternativa foi 

apresentada na forma de um produto industrial através da construção de um mocape (figura 
3) em material isopor e papel micro ondulado, para obter um estudo volumétrico mais 
detalhado e compreender as possíveis deficiências ou vantagens das formas que ainda 
pudessem ser alteradas. O acabamento do mocape foi realizado em massa acrílica, lixado e 
pintado com tinta acrílica brilhosa e tinta PVC metálica. Optou-se a cor preta para o mocape, 
mas não restringindo a possibilidade da variação de cores durante outra aplicações.  

A construção do mocape físico contribuiu para uma melhor avaliação do modelo virtual. 
Alterações foram necessárias no modelo virtual, como a possibilidade de melhora dos 
encaixes. Reduziu-se uma grande parcelo de parafusos, porcas e arruelas no desenho da nova 
cafeteira. Em contrapartida os encaixes facilitam a montagem e desmontagem do produto, 
além de refletir em outras diretrizes do ciclo de vida do produto.  

Na quarta fase ainda foram realizadas modificações no modelo virtual do projeto, 
considerando o estudo de encaixes, para melhorar o processo de montagem e desmontagem 
do produto. Teste de cores foram realizados para compreender quais alternativas poderiam 
agradar o público jovem (figura 3). 

 

 
Figura 3: Teste de cores. Visual monocromático. Fonte: Elaborada pelos autores. 
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5. Resultados 
O resultado alcançado possibilitou uma investigação de um desenho diferenciado para 

uma cafeteira, arriscando a possibilidade de aumentar o número de encaixes. A nova 
cafeteira reduziu o número de parafusos; optou-se por dois filtros de aço inox em formas 
cilíndricas; o filtro menor se encaixa no filtro maior (Figura 4) 

 
Figura 4: Vista explodida. Fonte: Elaborada pelos autores.  

A necessidade de dois filtros para esta cafeteira surge para filtrar melhor o café. Uma 
carcaça de polímero envolve o filtro, procurando isolar o calor para não queimar o usuário. 
A jarra de vidro mantém o olhar curioso do usuário enquanto este prepara o café. O anel que 
envolve a jarra é de aço inox e tem um encaixe para a pega. Do mesmo modo a pega também 
se encaixa na região inferior da jarra, formada por uma base de polímero ABS, que contém 
uma chapa metálica para conduzir o calor. O aquecimento ocorre em uma segunda base, que 
sustenta a jarra e onde estão os principais componentes elétricos, como o sistema de 
aquecimento.  

A cafeteira elétrica surgiu com uma proposta que se distingue das cafeteiras presentes no 
mercado atual. A curiosidade pelo diferente pode chamar atenção do consumidor na hora da 
compra, o que contribui para o viés econômico. O projeto apresenta uma cafeteira elétrica 
formada por um menor número de componentes e maior número de encaixes, além de uma 
aparência que destaca o material de vidro (figura 6), procurando agradar os usuários que 



 
  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

gostam de ver o processo do café sendo feito enquanto esperam o mesmo estar pronto. 

 
Figura 5: Aplicação do mocape virtual em ambiente. Fonte: Elaborada pelos autores. 

  

As principais contribuições do projeto desenvolvido são as que se seguem: 

 

Característica  

Melhoria dos componentes Diminuição do número de componentes de 
montagem; 

Aplicação de montagem por snap fit 
(diminuindo número de componentes e 
materiais necessários); 

Otimização da interface Ênfase em necessidades destacadas pelo 
usuário possibilitando uma maior aceitação 
por parte do público. 

 

Após todas as fases de coleta de informações, geração de alternativas e desenvolvimento do 
modelo, chegou-se a um resultado que convém com a proposta do trabalho, que era baseado 
no desenvolvimento de um produto sustentável. A cafeteira utiliza um sistema de filtro e 
êmbolo de aço inox, que faz da filtragem do café um processo mais saudável, já que a água 
ou o café quente não entram em contato com o polímero, além disso, não é necessário 
nenhum tipo de filtro de papel ou plástico, o que faz com que o consumo desses produtos 
seja diminuído. Mas o fator mais importante veio na diminuição do número de peças do 
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produto, cafeteiras que existem atualmente podem possuir facilmente mais de 20 peças, 
enquanto a Caffa possui um número reduzido de peças em relação às cafeteiras ofertadas no 
mercado atual, tornando-a bem mais eficaz.  

 

6. Considerações finais 
Ainda existe uma resistência de algumas empresas para projetar produtos que sejam 

guiados pelo fator ecológico, devido à complexidade de projetar produtos ecológicos que 
sejam economicamente viáveis, para que então se tornem sustentáveis. Registra-se a 
importância em pesquisas nessa área de conhecimento com incentivo a experiências ao longo 
dos cursos de graduação a fim de que se possa desenvolver uma consciência crítica dos 
futuros profissionais do design. 

Os desafios durante o projeto da nova cafeteira compreendem a necessidade de pensar 
diretrizes ecológicas que possam estar contribuindo para novas alterações. Por exemplo, 
sugere-se buscar reduzir o número de materiais utilizados, evitando polímeros que sejam um 
desafio durante o processo de reciclagem ou, então, um estudo sobre a aplicação de 
polímeros biodegradáveis e seu comportamento enquanto fator estético e funcional.  
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Resumo  
O presente artigo traz alguns tópicos relacionados a produção de hidrogênio como energia 

renovável, sendo o seu principal objetivo a avaliação do processo de hidrólise alcalina da sucata de 
alumínio como tecnologia apropriada dentro dos critérios socioambientais. Esta inovação para 
geração do gás hidrogênio como cogerator de energia em uma termoelétrica é uma pesquisa 
caracterizada como descritiva, tendo como método pesquisa bibliográfica. Os resultados esperados 
consistem no levantamento de informações que permitam avaliar o processo anunciado por meio de 
critérios sociais e ambientais, a fim de trazer uma opção tecnológica que contribua para a 
sustentabilidade. 
 
 

Palavras-chave: Produção de Hidrogênio; Hidrólise Alcalina; Socioambiental. 
 
 

Abstract  
This article presents some topics related to the production of hydrogen as renewable energy. Its 

main objective is to investigate the process of alkaline hydrolysis as an appropriate technology 
within the socioenvironmental criteria. This innovation for generation of hydrogen gas as a 
cogenerator of energy in a thermoelectric is a research characterized as descriptive, having as 
method bibliographical research. The expected results are the collection of information to evaluate 
the process announced through social and environmental criteria, in order to bring a technological 
option that purview the concepts of sustainability.  

Keywords: Hydrogen production; Alkaline hydrolysis; Socioenvironmental; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
 
 

1. Introdução 
 

A tecnologia de utilização do hidrogênio como vetor energético é apontada por muitos 
especialistas como o combustível substituto dos derivados do petróleo neste século 
(RIFKIN, 2012; ROSA, 2015; SILVA, 2014). Principalmente pela importância já hoje 
presente de limitar a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, sendo este o objetivo de 
muitas conferências que buscam elaborar um acordo internacional para redução dessas 
emissões a fim de mitigar os efeitos do aquecimento global (INTERNATIONAL 
ENERGY AGENCY, 2016). 
 

Além desse fator ambiental, a mudança para um regime energético centralizado no 
hidrogênio possuiria um poder expresso de emancipação e transformação de sujeitos nas 
estruturas sociais, sendo elas tanto política e civil quanto a própria infraestrutura 
econômica (TRIGUEIRO, 2009). Este novo modelo energético somado com outras fontes 
renováveis de energia, internet e a noção de rede proporcionaria a chamada geração 
distributiva, onde tenderia a produção de energia pelo próprio consumidor final, que são os 
atuais clientes das concessionárias, fato já parcialmente praticado e difundido em alguns 
países da Europa (RIFKIN, 2016). 
 

Esta conectividade interligando os usuários finais possibilitaria o estabelecimento de 
uma sociedade mais sustentável com os recursos locais e regionais do ambiente. Para que 
isso ocorra é necessário que especificidades locais sejam consideradas, além de questões 
como recursos humanos e naturais disponíveis que permitam atender uma determinada 
região, nos levando ao conceito de tecnologia apropriada de Darrow (1981) e Schumacher 
(1993). 
 

Atualmente, as tecnologias disponíveis para produção de hidrogênio em grande escala 
não estão tecnicamente consolidadas (CGEE, 2010). No entanto, o hidrogênio já é um 
insumo químico de grande aplicação em diversos setores industriais, além da possibilidade 
de ser produzido com base em todas as fontes de energia, sendo elas renováveis ou não, de 
gerar eletricidade em processos de alta eficiência como as células a combustível e de ser 
um elemento fundamental na produção de combustíveis sintéticos (SILVA, 2014). 
 

De acordo com o estudo de Moreira et al.(2013), os quais compararam o número 
acumulado de patentes no USPTO de tecnologias de produção de hidrogênio no período de 
1980 a 2009, em relação aos depósitos dos EUA, o Brasil ainda se encontra em uma 
posição muito inferior de desenvolvimento tecnológico, no entanto, este pode se configurar 
como um dos países com maior potencial energético a partir de fontes renováveis (IEA, 
2015). 
 

Dentre os diversos processos de inovação patenteáveis neste setor, a técnica aprimorada 
de hidrólise alcalina possui uma prospecção positiva para geração de hidrogênio além de 
outras aplicabilidades comerciais aos seus subprodutos que permitem atender alguns 
requesitos da sustentabilidade (EVOLUÇÕES HIDROGÁS, 2015). 
 

Partindo deste contexto introdutório, o presente artigo tem como objeto de estudo o 
processo de hidrólise alcalina da sucata de alumínio, trazendo como problemática se esta 
tecnologia de geração de hidrogênio é apropriada de acordo com os critérios 
socioambientais. Para isto será apresentado ao longo do texto alguns aspectos gerais no 
âmbito social e ambiental referente a esta tecnologia a fim de avaliá-la e auxiliar no 
processo inovativo e sustentável no âmbito nacional. 
 
 
 



 

   
 
 
 
 

2. Revisão 
 
 

2.1 Conceitos 
 

Por se tratar de um processo de fornecimento de energia, este artigo não poderia iniciar 
sua base científica sem trazer a definição de alguns conceitos fundamentais: o que são 
fontes de energia e qual o significado do termo renovável. 
 

A Energia de uma forma mais geral pode ser definida como “causa ou resultado da 
variação dos estados de substâncias e sistemas” (SILVA, 2014, p. 29), presente em 
qualquer processo ou modificando os estados das coisas, sejam eles naturais ou artificiais, 
orgânicos ou inorgânicos (ASSIREU et al., 2015; SILVA, 2014). Transformando-se ou 
aleatorizando-se assim como os recursos minerais quando são processados em metais e 
depois são descartados os produtos, como exemplo: latas de alumínio usadas, onde o 
consumível não é a energia, mas sim o fato de que a energia ainda não foi aleatorizada 
(ROSA, 2015, p. 6). 
 

Em relação às fontes de energia é de conhecimento comum que são recursos dos quais 
se pode obter energia (WIKIPÉDIA, 2017). Ressaltando que se utiliza o termo recurso 
pelo fato de existir em maior abundância e aparentemente valor econômico (ROSA, 2015, 
p.19). 
 

Atualmente, as fontes energéticas são conhecidas como fundamentais e derivadas. As 
primeiras são originadas de processos primários da natureza, a energia disponível antes de 
ser convertida ou transformada. Enquanto as derivadas, que são obtidas das fundamentais, 
representam essencialmente as transformações e /ou diferentes formas daquelas, tais como 
a energia elétrica, da biomassa, calor, entre outras (SILVA, 2014). 
 

Quanto à determinação renovável das fontes, em princípio, todas podem ser produzidas 
e repostas na natureza, partindo do princípio que a energia concentrada em forma material 
na Terra, seja em minérios metálicos, seja em combustíveis, é relativamente fixa, 
considerando-se um prazo geológico de relevância (RIFKIN, 2003, pág.45). Da mesma 
forma, em princípio, nenhuma fonte pode ser considerada inesgotável (SILVA, 2014). 
Entretanto, para várias delas, o processo de reposição natural envolve milhares de anos 
como também sua reposição artificial é totalmente inviável. 
 

Assim, devido a função da escala de disponibilização esses recursos são classificados 
em renováveis e não renováveis. Sendo designadas renováveis aquelas fontes cuja 
reconstituição pode ser feita sem grandes dificuldades em prazos de apenas alguns anos, 
numa escala humana de tempo (ASSIREU et al., 2015; SILVA, 2014). Em contra partida 
as que estão inseridas em uma escala geológica para sua renovabilidade são consideradas 
não renováveis (RIFKIN, 2003; SILVA, 2014). 
 

Complementado as definições, segundo a Internacional Energy Agency - IEA (2017) 
energia renovável é energia derivada de processos naturais/primários (por exemplo, luz 
solar e vento) que são reabastecidos a um ritmo mais rápido do que são consumidos. Solar, 
eólica, geotérmica, hidrelétrica e algumas formas de biomassa são fontes comuns de 
energia renovável. 
 
 
 
 
 

 



 

   
 
 
 
 

2.2 Hidrogênio Sustentável 
 

O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, porém raramente é 
encontrado isolado na natureza, por ser quimicamente ativo se combina com outros 
elementos como o oxigênio, formando água e outros compostos orgânicos, sendo o oceano 
o seu maior reservatório (ACAR e DINCER, 2013). Desta forma é necessário extraí-lo de 
outras substâncias para utilizá-lo, consumindo algum tipo de energia primária para sua 
produção (GODOY, 2013; MOYA, 2016). Por conta disso é designado como um vetor 
energético, um armazenador/carregador de energia, sendo outro termo para fonte 
secundária (LINARDI, 2011). 
 

A economia do hidrogênio possui algumas vantagens que podem ser sintetizadas como:  
(i) segurança energética por meio da redução da dependência de petróleo, (ii) alta 
eficiência e facilidade de conversão de energia (iii) produção de água sem emissões, (iv) 
diferente formas de armazenamento (por exemplo: gasosa, líquida ou em conjunto com 
hidretos metálicos), (v) transporte de longa distância (vi) viabilidade 
econômica,potencializando os futuros mercados globais de energia (ACAR e DINCER, 
2012, 2013, 2015). 
 

Desta forma, com quase zero ou zero emissões de uso final e recursos continuamente 
reabastecidos, o hidrogênio é um vetor sustentável de energia. Por outro lado, a maioria 
dos métodos de produção de hidrogênio não são maduros, resultando assim em altos custos 
de produção e/ou baixa eficiência (DINCER e ACAR, 2015). 
 

Para aproveitar ao máximo a economia do hidrogênio esta precisa ser produzida a partir 
de fontes renováveis ou com baixo custo. Na literatura, existem vários estudos enfocando 
como hidrogênio pode ser uma solução mais eficaz desempenhando um papel de 
contribuição para a sustentabilidade (DINCER, 2012, 2013; ANDREWS; SHABANI, 
2014; DINCER e ACAR, 2015; MANSOURI; CALAY, 2012; NATERER et al., 2013; 
PAULISTA, 2015; VOLDSUND et al., 2016). 
 

Dentre os possíveis métodos de produção de hidrogênio estudados na literatura, o 
processo de reformulação a vapor de gás natural é o processo mais comumente utilizado, 
resultando em emissões de GEE consideráveis. Cerca de 50% da procura global de 
hidrogênio é satisfeita com a reforma a vapor do gás natural, 30% provêm da reforma do 
petróleo, 18% da gasificação do carvão, 3,9% da eletrólise da água e 0,1% de outras fontes 
(DINCER e BALTA, 2011). Para eliminar os efeitos adversos da utilização de 
combustíveis fósseis na saúde humana e no meio ambiente, o hidrogênio deve ser 
produzido a partir de fontes limpas e abundantes com métodos ambientalmente benignos, 
tal conceito é denominado produção de hidrogênio verde (DINCER e ACAR, 2015). 
 

Dentre os vários autores que previamente estudaram a produção de hidrogênio a partir 
de fontes renováveis, especificamente com água, LODHI (1987) é considerado um 
pioneiro em análise da dissociação a alta temperatura, separação termoquímica, eletrólise e 
fotólise da água. Mais tarde, LODHI (2004) classificou a energia solar, mar/oceano, hidro, 
eólica e nuclear como fontes primárias verdes para produção de hidrogênio. Ainda, listou 
materiais verdes para sua geração como água do mar, sulfeto de hidrogênio e biomassa. 
Desta forma, os métodos para produção de hidrogênio podem ser denominados verdes com 
base na sua fonte de energia primária e/ou do material de extração (MILTNER et al., 
2010). 
 
 
 
 



 

   
 
 
 
 

2.3 Cenário Mundial 
 

A sociedade moderna demanda muitos tipos de serviços a fim de manter um bom 
padrão de vida: alimento, eletricidade, água e espaços aquecidos, ar- condicionado, 
combustíveis, remédios, entre outras várias substâncias químicas e materiais, etc. Os 
métodos atuais no fornecimento de produção destas comodidades são primariamente 
concedidos por combustíveis fósseis (NATERER et al., 2013). 
 

Os quais se enquadram nas fontes não renováveis, conforme mostrado na Figura 1, a 
qual exibe respectivamente as fontes de energia para o mundo entre 1971 e 2014, no qual 
se nota uma fornecimento de 2.5 vezes maior e uma mudança significativa em sua 
distribuição. 
 

1971   2014 
 Hidro Nuclear   Nuclear Outra 

2% 1% Hidro 5% 2% 
 

BioComb  2%    
11%  Carvão BioComb 

 
Carvão  Gás  

 26% 10%   29%  Natural  
Gás      

16% 
    

Petróle   Natural  
     
    

21% Petróleo   o   
     

31%   44%    
      

     

 5 523 Mtoe ou Mtpe   13 700 Mtoe ou Mtpe 
       

 
 

Figura 1 – Total de suprimento energético primário por combustível. Fonte: IEA (2016, p.4). 
 

Nota-se que a maior parte dos recursos renováveis (geotérmicos, biomassa, 
hidroelétricos, solar e eólico) ainda contribui pouco no cenário mundial de energia. De 
acordo com o IEA (2008), sem uma ação decisiva, as emissões de dióxido de carbono 
(CO2) relacionadas com a energia serão mais do que duplicadas até 2050 e o aumento pela 
procura de energia fóssil ocasionará inseguranças ao seu fornecimento. 
 

Este cenário explica as motivações mundiais para o desenvolvimento limpo e métodos 
de produção eficientes, os quais irão eventualmente ser capazes em substituir ou 
suplementar os processos tradicionais por meio da incorporação de fontes renováveis de 
energia e tecnologias de hidrogênio (NATERER et al., 2013). 
 

Segundo o GLOBAL CARBON CAPTURE AND STORAGE INSTITUTE apud IEA 
(2016), projetos de larga escala estão sendo definidos de acordo com os parâmetros do 
instituto a fim de instalações industriais intensivas em emissões captem, transportem e 
armazenem anualmente de 400 a 800 mil toneladas de CO2. Os efeitos destas ações podem 
ser visualizados pela Figura 2 abaixo, a qual exibe que com apenas 15 projetos 
operacionais de larga escala teve uma taxa total de captura potencial de 28 MtCO2 no ano 
de 2015, no entanto, apenas 7.5 milhões de toneladas de captura de CO2 foi armazenada 
com monitoração e verificação apropriada, tais projetos são detalhados no The Global 
Status of CCS (2015) . Vale destacar que apenas o projeto Quest na areais petrolíferas do 
Canadá capta até 1 milhão de toneladas de CO2 (MtCO2) por ano a partir da produção de 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
hidrogênio no Scotford Oil Sands Upgrader para armazenamento a uma profundidade de 
cerca de 2 km em um aquífero salino onshore (IEA, 2015, p.30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Potencial de captura de CO2 em larga escala. Fonte: (IEA, 2015, p.31) 
 

2.4 Aproveitamento Integrado das Fontes Renováveis de Energia 
 

A INTERNACIONAL ENERGY AGENCY (2016) relatou que em 2015 a capacidade 
de geração global de energia renovável subiu por volta de 5% e agora possui a somatório 
por volta de 23% da geração global de eletricidade total. Sendo a China o possuidor do 
maior mercado com um valor estimado de 23% da geração de eletrocidade renovável 
global, seguida pela União Européia com 17% e os Estados Unidos com 11%. 
 

O aproveitamento em larga escala das fontes renováveis de energia demanda processos 
de conversão de eletricidade em combustíveis, pois a fração de energia elétrica em todos os 
países corresponde a uma fração minoritária. 
 

Além disso, a maioria das fontes renováveis produz energia de forma irregular, em razão 
da sazonalidade, o que exige o uso de sistemas complementares para garantir o suprimento. 
Quando os sistemas de produção de energia elétrica dessas fontes estão conectados às redes de 
transmissão e distribuição, em que grande quantidade de outros sistemas de natureza diversa 
está presente, as flutuações produzidas são compensadas entre si e/ou corrigidas por manobras 
na operação das usinas. (...) No entanto, quando os sistemas de fontes sazonais estão em 
grande quantidade e/ou a capacidade das fontes controladas não é suficiente para corrigir as 
variações, a rede atinge um nível de distorção inaceitável (SILVA, 2014, p.290-291). 

 
Quanto á produção de combustíveis, obtidos diretamente no caso da biomassa, o 

aproveitamento das outras fontes renováveis de energia está associado a processos de 
conversão de energia elétrica em combustíveis de interesse prático (SILVA, 2014,p. 293). 
E o interesse maior é a geração de hidrogênio, um vetor de energia limpa, o qual pode ser 
produzido com base em praticamente todas as fontes de energia, renováveis ou não, com 
baixo ou zero carbono (ex. nuclear, água, biomassa, solar). Consequentemente hidrogênio 
pode ser convertido em eletricidade, em células sintéticas, em calor ou mesmo ser 
elemento fundamental na produção de combustíveis sintéticos (NATERER et al., 2013; 
SILVA, 2014). 
 
 
 
 
 

 



 

   
 
 
 
 

2.5 Processo de Produção de Hidrogênio 
 

Uma técnica relativamente antiga, a produção de hidrogênio possui numerosos 
processos, os quais incluem: químicos, eletrolíticos, termolíticos, fotolíticos e biológicos. 
Podendo se encaixar em categorias de grande, média e pequena escala, como também para 
uso de geração de eletricidade residencial e aquecimento da água de forma compacta ou 
local (ROSA, 2015). 
 

São amplamente conhecidos os processos para obtenção de hidrogênio que utilizam 
pelo menos um metal em uma reação de hidrolise - reação química que envolve a quebra 
de uma molécula por ação da molécula de água (HUA et al., 2003; LÓPEZ-MIRANDA e 
ROSAS, 2015; YAN et al., 2015). Um dos métodos mais usados na obtenção de 
hidrogênio é a reação de um álcali com alumínio, pelo caráter anfótero (substância que 
pode-se comportar como um ácido ou como uma base dependendo do reagente) do 
alumínio, que reage tanto com ácidos quanto com bases (ILYUKHINA et al., 2012). 
 

Ao entrar em contato com a solução de NaOH, o alumínio metálico forma um hidróxido 
metálico complexo de Na e Al, gerando H2 gasoso. Numa equivalência teórica de que 1 g 
de Al para produção de 1360 ml de H2 em condições ambientais (HO e HUANG, 2015). 
As sequências das reações (BERNARDES et al., 2014) são:  

I.  Formação do NaAl(OH)4 (Equação 1):  
2 Al(s) + 2 NaOH(aq) + 6 H2O (l)→ 2 Na[Al(OH)4](aq) + 3 H2(g) (1) 

II. Decomposição do intermediário (Equação 2):  
2 Na[Al(OH)4] → 2 NaOH + Al(OH)3↓ (2) 

 
 

Nesse método, o alumínio se dissolve na solução aquosa de NaOH e libera hidrogênio, 
formando um aluminato. Este processo provou-se ser um bom candidato para geração de 
hidrogênio por não emitir CO2, além do subproduto hidróxido de alumínio ter valor 
agregado por ser amplamente utilizado em tratamento de água, incêndio e fabricação de 
papel (HO e HUANG, 2015). 
 

Embora este método apresente benefícios para geração de hidrogênio, algumas questões 
críticas tornam o processo ineficiente. O primeiro apontamento seria a inviabilidade de 
recolhimento de hidrogênio, uma vez que essas reações são rápidas devido a elevada 
temperatura da reação química, liberando vapor de água que prejudica a pureza do 
hidrogênio, como também por não apresentar estabilidade duradoura, impedindo uma 
obtenção regular do hidrogênio (ZOU et al., 2013). 
 

Outro desafio é a formação de uma película de óxido denso que protege a superfície do 
alumínio contra o processo de corrosão, limitando a produção de hidrogênio 
(DUDOLADOV et al., 2016). Por conta disso é adicionada a solução aquosa alcalina que 
normalmente atua como catalisador para dissolver tal película de óxido por reação química, 
no entanto, o uso de solução alcalina forte causa corrosão e poluição ambiental (HO e 
HUANG, 2015). 
 

Recentemente, a fim de melhorar a eficiência de geração de hidrogênio muitos estudos 
estão sendo desenvolvidos com o intuito de romper a película de óxido passivo e reter 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
continuamente a reação Al-H2O (HUANG et al., 2011; ILYUKHINA et al., 2012; NIU et 
al., 2014; WANG et al., 2014; YANG et al., WANG, 2015). 
 

O processo químico proposto pela empresa HIDROGÁS LTDA (2015) resolve essas 
inconveniências com a combinação de um ácido com os demais componentes, o qual 
estabiliza a temperatura da reação química e consequentemente a obtenção mais efetiva e 
contínua de hidrogênio, possibilitando o fornecimento de um fluxo com pressão suficiente 
para uso direto (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Fluxograma do processo de hidrólise alcalina. Fonte: (EVOLUÇÕES HIDROGÁS, 
2016). 

 
Outro resultado adicional da reação inovadora seria ao final da reação química a 

formação de um hidróxido, fortemente alcalino e não corrosivo, com pH acima de 12. Tais 
características conferem a este subproduto sua aplicação em diversas áreas da indústria tais 
como: alumínio, construção civil, farmacêutica, petroquímica, celulose, tratamento de água 
e resíduos industriais, entre outras(TEIXEIRA, 2003; HO e HUANG, 2015). 
 
 
 



 

   
 
 
 
 

3. Procedimentos Metodológicos 
 

Seguindo o critério de classificação de Gil (2010), o qual é embasado segundo os 
objetivos, é possível delimitar esta pesquisa como descritiva, por conta da preocupação 
central em estabelecer a relação entre o fenômeno de hidrólise da sucata do alumínio (Al) 
para geração de hidrogênio com os critérios socioambientais, utilizando informações 
disponíveis no site e patente da empresa para efeito de estudo. 
 

Os critérios socioambientais a serem analisados são: 
 

a) Processo: origem dos reagentes (hidróxido de sódio e ácido sulfúrico) e matéria-
prima (água e sucata de alumínio);  

b) Conceito: em qual categoria de fonte de energia este processo seria classificado 
(renovável ou não-renovável).  

c) Espacial: lugares que seriam apropriados para instalação da indústria segundo a 
demanda dos consumidores.  

d) Temporal: conjunto do cenário atual. 
 

Sob o ponto de vista ambiental e social, se insere o conceito de tecnologia apropriada, 
do economista E.F. Schumacher (1993) com a obra Small is Beautiful. A qual se 
correlaciona com a ideia de sustentabilidade elencada com inovação tecnológica, baseada 
na análise e evidenciação de Barbieri (2010) que destaca a necessidade de planejar a 
inovação levantando em consideração os pontos supracitados. 
 

Ainda, Marconi e Lakatos (2012) destacam que toda pesquisa implica em levantamento 
de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. 
Observando os critérios para classificação das técnicas de pesquisa pode-se constatar que 
esta se categoriza como pesquisa bibliográfica, uma vez que utiliza fontes secundárias, 
sendo a base teórica fundamentada em artigos científicos selecionados no Internacional 
Journal of Hydrogen Energy, Renewable & Sustainable Energy, que consiste em uma base 
de dados que fornece um intercâmbio e disseminação de novas tecnologias no campo da 
energia do hidrogênio entre cientistas e engenheiros em todo o mundo. 
 
 
 

4. Resultados 
 
 

4.2 Processo 
 

O hidróxido de sódio ou soda caustica constitui um dos produtos químicos mais 
amplamente utilizados pelas indústrias como papel, alumina, têxtil, galvanoplastia, 
detergente e águas residuais. Atualmente a água do mar, lagos, rios e rochas são fontes de 
extração, e dependendo da fonte pode-se classificar este recurso natural como renovável 
(SILVA, 2014). Para fins industriais os processos utilizados para produção de soda são 
eletrólise da solução de cloreto de sódio com mercúrio, diafragmas ou células de 
membrana (MARTINS, 2011). 
 

Por mais que este setor tenha grande magnitude poucos são os estudos que têm 
analisado o impacto desta indústria no meio ambiente por meio da Avaliação do Ciclo de 
Vida - ACV ou Life Cycle Assessments- LCA (ALVAREZ-GAITAN et al., 2013; HONG et 
al., 2014). Tal necessidade é apontada devido às significativas emissões de carbono e 
 
 



 

   
 
 
 
 
lançamento de compostos tóxicos para o ambiente local, como metais pesados e 
organoclorados, além de melhoria do desempenho ambiental em sua extração, 
transformação e transporte (HONG et al., 2014). Ainda, visto o consumo crescente de 
energia LIMA et al., (2010) complementam indicando a necessidade eminente do avanço 
tecnológico e diminuição do consumo de energia para a produção do álcali. 
 

Segundo HONG et al., (2014), mais estudos que aumentem o banco de dados do 
inventário de ciclo de vida para a produção de soda cáustica são requeridos a fim de 
reconstruir e transformar as indústrias cloro-soda, pois com uma avaliação sistêmica e 
conjunta de fatores econômicos, sociais, políticos e ambientais é possível que tais produtos 
químicos contribuam com a sustentabilidade. 
 

O enxofre, cuja principal aplicação é na produção de ácido sulfúrico, possui fontes 
variadas e abundantes, sendo encontrado em ordem decrescente em: depósitos de enxofre 
elementar, o H2S recuperado do gás natural, do petróleo, da pirita (FeS2). A maioria dos 
solos contém teores altos de enxofre nutriente, sendo os principais usos no setor industrial. 
Seu ciclo biogeoquímico permite que este recurso natural seja reposto (MANAHAN, 
2016). Os principais problemas ambientais dos óxidos de enxofre (SOx) são: acidificação 
do solo, eutrofização e acidificação do água e poluição atmosférica. A origem deste 
poluente atmosférico esta relacionado a queima de carvão em termoelétricas (DAVIS e 
MASTEN, 2016). 
 

Em relação às matérias-primas, a água utilizada na reação é do oceano, não necessitando 
de tratamento preliminar para fins de geração de hidrogênio, portanto, considerado um 
recurso renovável (HUSSAIN et al., 2017). Em contrapartida o processo de obtenção do 
alumínio é energicamente elevado, o que não compensaria para produzir H2, no entanto, é 
proposta a utilização de sucatas de alumínio, as quais podem ser latas de bebidas entre 
outros tipos de alumínio recicláveis, indicando mais uma alternativa de reutilização deste 
material (BERNARDES et al., 2014). 
 

4.3 Conceito 
 

Conforme a literatura exposta neste artigo, o conceito de energia renovável para 
produção de hidrogênio está diretamente relacionado a fonte primária e secundária de 
energia (LODHI, 1987, 2004; DINCER e ACAR, 2015). Atualmente na matriz energética 
este processo de hidrólise alcalina da sucata de alumínio não esta inserido, no entanto, 
como o economia do hidrogênio é uma tendência tecnológica para os próximos anos, 
estudos que classifiquem os processos em renováveis e não-renováveis em relação aos 
processos de produção de hidrogênio são pertinentes (DINCER e ACAR, 2015). 
 

Visto que hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, água e alumínio são recursos abundantes, 
pode-se a primeira vista indicar tal processo de geração de hidrogênio como uma fonte 
energética alternativa. Agora, em relação ao termo hidrogênio verde, este processo 
depende muito do desempenho ambiental e social dos fornecedores de insumos químicos 
(MILTNER et al., 2010). 
 

4.4 Espacial e Temporal 
 

Os lugares que seriam apropriados para aplicação deste processo seriam em 
termoelétricas, pois o hidrogênio pode ser usado como combustível primário, diminuindo a 
taxa de uso de combustíveis como o gás natural, diesel e carvão mineral. O que 
 
 



 

   
 
 
 
 
contribuiria para a redução de poluentes atmosféricos, como os óxidos de enxofre e dióxido 
de carbono, melhorando a qualidade de vida das comunidades ao redor de tais 
empreendimentos (SCHUMACHER, 1993). A implantação desta técnica exige uma planta 
industrial específica, cujos principais equipamentos e modificações são: conjuntos de vasos 
de pressão (para as reações químicas), dosadores (para abastecimento dos processos) e 
reservatórios de matérias-primas líquida e sólida (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Sugestão de aplicação do processo em termoelétricas. Fontes: 
(EVOLUÇÕES HIDROGÁS, 2016). 

 
 

Como vantagens deste processo pode-se destacar que a energia necessária para a quebra 
da molécula da água é fornecida pela própria reação química, como também não há 
necessidade de armazenamento do hidrogênio, já que a pressão constante fornecida pela 
reação química é suficiente para levar o gás até o ponto de queima. Já a desvantagens 
consideradas seriam a falta de embasamento científico para comparação deste processo de 
produção de hidrogênio com outros métodos disponíveis na literatura e o fato de se utilizar 
como reagentes produtos que podem gerar impactos ambientais negativos caso a cadeia de 
produção não siga as exigências normativas. 
 

Em relação aos resíduos sólidos e líquidos da reação química, todo este material que se 
apresenta como um composto iônico fortemente alcalino, paradoxalmente não corrosivo, 
possui uma gama ampla de aplicações industriais: antioxidante inorgânico, elevador de 
alcalinidade, hidróxidos fortemente alcalinos, coagulante líquidos para o tratamento de 
água e efluentes, solvente para massa de cimento com características refratárias, 
neutralizados de corrosividade de substâncias ácidas e composto eletrolítico preparado 
para obtenção de gás hidrogênio (HIDROGRÁS, 2016; DINCER e ACAR, 2015). Desse 
modo, não se realiza o descarte deste material no meio ambiente, pois o mesmo gera 
totalmente valor agregado em seu reaproveitamento na indústria. 
 

É importante ressaltar que esta tecnologia contribuiria para a rede internacional do 
hidrogênio (HEW – World Hydrogen Energy Web), que acarretariam na reorganização na 
cultura, nos modos de vida e nas formas de se fazer negócio, proporcionando a criação de 
redes descentralizadas de energia de hidrogênio, que de acordo com o processo 
apresentado neste artigo provavelmente seriam localizados em regiões próximas a oceanos, 
formando arranjos produtivos locais. 
 

Esta nova narrativa apoia-se em cinco pilares, os quais são: (1) Transição das energias 
fósseis para as renováveis; (2) Transformação do estoque de construções de todo mundo 
 



 

   
 
 
 
 
em microusinas de coleta e de distribuição de energia (3) Tecnologias de armazenamento;  
(4) Integração e partilha do fluxo de energia de maneira descentralizada; e (5) Sistema de 
transportes interligados ao sistema descentralizado de redes inteligentes (RIFKIN, 2012). 
 

De acordo com Vieira Pinto (2005), a democracia é o regime que interessa aos “homens 
comuns”, onde a ideia de “era tecnológica” é uma operação ideológica com a qual cada 
grupo apresenta sua versão de “fim da história”. Sendo assim, Rifkin (2012) vislumbra a 
mudança dramática na configuração do poder, onde a política de reglobalização é da base 
para o topo. 
 

Dentro dessa visão, podemos também abrir a caixa preta da constituição de tecnologias 
ou mesmo de sistemas tecnológicos, restaurando “a humanidade essencial do processo de 
design tecnológico” (STAUDENMAIER, 1998), detectando a interação social e cultural 
com a própria expansão de sistemas tecnológicos (HUGHES, 2008). 
 

A conversão do hidrogênio na “energia do povo” depende, em larga escala, do modo 
como ele será processado nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Para que isso ocorra, é 
necessário que instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e principalmente o 
setor privado realizem parcerias adequadas entre interesses comerciais e não comerciais 
(RIFKIN, 2002). 
 

5 Considerações Finais 
 

Ao fim desta exposição dos cenários, conceitos e processos é importante destacar a ideia 
de que a participação social em conjunto com empresas, podem auxiliar nas decisões 
relativas a novas tecnologias, principalmente aquelas que caminham em direção a 
sustentabilidade. 
 

De fato, a mudança de regime energético para a economia do hidrogênio é um processo 
eminentemente coletivo e traz grandes oportunidades e desafios para o Brasil. Por mais 
que seja uma potencia em energias renováveis, existem muitos obstáculos para a mudança 
profunda de sua política energética a fim de contribuir com a geração distributiva 
(RIFKIN, 2012). 
 

Sendo assim, pode-se inferir que o processo de hidrólise alcalina apresenta 
contribuições significativas para o amadurecimento da tecnologia do hidrogênio, como 
também traz aspectos socioambientais interessantes. Apesar da abordagem concentrada nas 
informações superficiais disponibilizadas pela retentora da patente, espera-se que essa 
técnica se torne obsoleta em um futuro próximo a fim de beneficiar a sociedade, não 
porque fundamentos mudam, mas porque diferentes fundamentos são invocados (ROSA, 
2015). 
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Resumo 

No decorrer da história, os seres humanos reinventaram as técnicas para produção de alimentos de               
acordo com suas próprias necessidades. Com o aumento da urbanização e a crescente demanda de               
alimentos, a Agricultura Urbana surge como um instrumento não somente para atender a essa              
demanda, mas também para promover Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. De           
modo a comprovar essa hipótese, foi feita uma pesquisa bibliográfica qualitativa e exploratória.             
Assim, ao analisar o panorama agrícola brasileiro, observou-se que a Agricultura Urbana resgata             
princípios agroecológicos anteriormente utilizados e serve como uma ferramenta efetiva para a            
Educação Ambiental transformadora. Além disso, ao atender as atuais demandas do ecossistema            
urbano nas ordens econômica, social e ambiental, essa também promove o Desenvolvimento            
Sustentável. A Agricultura Urbana, enfim, possibilita uma melhoria na qualidade de vida das pessoas              
e garante a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. 

Palavras-chave:  Agricultura Urbana; Agroecologia; Educação Ambiental; Desenvolvimento 
Sustentável. 

 

Abstract 
Through the years, people have improved the way to produce food according with their own needs.                
Due to the increase in urbanization and so the demand for food, Urban Agriculture emerges not                
only as a tool to supply this demand, but also as a Environmental Education and Sustainable                
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Development promoter. In order to prove that hypothesis, a qualitative and exploratory            
bibliographic research was made. Therefore, observing the Brazilian agricultural perspective, it           
shows that Urban Agriculture rescues agroecological principles used before and operates           
effectively for the revolutionary Environmental Education. Besides, when it fulfills the economic,            
social and environmental orders of urban ecosystem, it improves Sustainable Development too.            
Finally, Urban Agriculture makes people’s quality of life better, and ensures environment            
preservation for future generations. 
 
Keywords: Urban Agriculture; Agroecology; Environmental Education; Sustainable       
Development. 
 

1. Introdução 

 

A temática da Agricultura Urbana no Brasil tem sido abordada sob os mais diversos              
aspectos, considerando o seu potencial como política pública de produção e segurança            
alimentar. Apesar de não ser uma prática criada recentemente, pois desde a antiguidade o              
homem descobriu que a produção de hortaliças, a criação de animais domésticos e o cultivo               
de ervas medicinais poderiam contribuir para sua subsistência, é contemporaneamente que           
ela assumiu um patamar de estratégia de Desenvolvimento Sustentável.  

Conceitualmente Agricultura Urbana pode ser definida como “[...] uma prática que é            
realizada em áreas pequenas de uma cidade ou no seu entorno (peri-urbana) os quais os               
cultivos produzidos, são utilizados para cultivo próprio ou para venda em pequena            
escala, em  mercados  locais”. ( BRANDÃO et al, 2010,p.3) 

Seguindo uma visão holística é possível dimensionar ainda mais este conceito, de forma             
a moldá-lo em uma concepção multidimensional, modificadora, capaz de materializar as           
transformações ambientais e socioeconômicas que a sociedade moderna exige: 

“Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) é um conceito multidimensional que inclui a            
produção, o agroextrativismo e a coleta, a transformação e a prestação de serviços, de forma               
segura, para gerar produtos agrícolas (hortaliças, frutas, ervas medicinais, plantas          
ornamentais, etc.), pesca e pecuários (animais de pequeno, médio e grande porte) voltados ao              
auto-consumo, trocas e doações ou comercialização, (re)aproveitando-se, de forma eficiente e           
sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, resíduos sólidos, mão de obra, saberes              
etc.). Essas atividades podem ser praticadas nos espaços intraurbanos ou periurbanos, estando            
vinculadas às dinâmicas urbanas ou das regiões metropolitanas e articuladas com a gestão             
territorial e ambiental das cidades. Essas atividades devem pautar-se pelo respeito aos saberes             
e conhecimentos locais, pela promoção da equidade de gênero através do uso de tecnologias              
apropriadas e processos participativos promovendo a gestão urbana, social e ambiental das            
cidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população urbana e para a               
sustentabilidade das cidades”. (SANTANDREU &; LOVO , 2007, p.5) 

Assim, ainda que o modelo precursor das atividades agroecológicas iniciado nas áreas            
rurais, objetivasse inicialmente a subsistência alimentar familiar, as transformações         
geoespaciais decorrentes do advento da agricultura industrial, forçaram a migração de muitas            
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famílias para o meio urbano, criando bolsões de miséria, verdadeiros redutos de exclusão             
social e econômica.  

E não são apenas os efeitos sociais aqueles com gênese na monocultura capitalista. De              
acordo com Balsan (2006 ) diversos outros impactos são gerados pela agricultura           
industrializada, incluindo a destruição de florestas, degradação do solo, erosão, formação de            
desertos, poluição de rios e lagos e a extinção de espécies animais.  

Alternativamente a esse modelo convencional agressivo com viés capitalista , a          
Agricultura Urbana preconiza técnicas sustentáveis possibilitando melhorar não apenas a          
segurança alimentar das comunidades, mas resgatar inúmeros benefícios urbanísticos,         
sociais, pessoais e ambientais, que foram excluídos do convívio humano pelo modelo            
agroindustrial. (RAMOS, 2014)  

Este trabalho teve como objetivo analisar a literatura pesquisada referente à importância            
da Agricultura Urbana, como instrumento utilizado para promover Educação Ambiental e           
Desenvolvimento Sustentável. Como prática moderna, no âmbito biopsicossocial pode         
ensejar melhorias nas políticas públicas educacionais e de sustentabilidade nas áreas           
urbanas . 

 

    2. Materiais e Métodos 

 

Para a realização deste estudo, o procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa            
bibliográfica qualitativa e exploratória, por meio de fontes secundárias publicadas em livros            
e revistas técnicas especializadas. Além disso, foi realizada pesquisa telemática para a busca             
de publicações nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo, assim como no Repositório              
UFPA, utilizando-se como descritores centrais: Agricultura Urbana; Educação Ambiental e          
Desenvolvimento Sustentável. 

As informações obtidas foram organizadas em categorias de análise, abordando tópicos           
sobre a prática da Agricultura Urbana, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.           
Neste contexto, este é um artigo de cunho básico, limitado à realidade brasileira,             
restringindo-se aos autores pesquisados no segundo semestre do ano de 2016 e que poderá              
ser ampliado e atualizado em estudos futuros 

 

3. Resultados 

 

3.1  Agricultura Urbana e o resgate da agroecologia no cenário agrícola  brasileiro 

 

A agricultura brasileira foi consolidada de acordo com os moldes do sistema capitalista             
e cartesiano. A partir disso, o homem arcaico deixou de ser elemento integrador da natureza,               
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no qual estava inserido através de ritos sociais sagrados e pelos mitos construídos             
socialmente em cada comunidade (MULLER,1996).  

De acordo com Melo (2006), a relação entre homem e natureza desmoronou            
progressivamente com o avanço da ciência tecnocrata que ganhou enorme impulso com a             
consolidação do princípio cartesiano da divisão e separação, colocando-se como sujeito com            
o papel de descobrir a natureza e se impor sobre a mesma. 

Assim, o modelo agroecológico presente nessas civilizações primitivas, onde o ser            
humano era parte do seu meio e respeitava os limites da natureza foi substituído pela               
aplicação de técnicas mecanizadas e agressivas, incorporadas nos sistemas agroindustriais.          
Nestes sistemas, onde se respaldam os latifúndios de monocultura, são utilizados de forma             
indiscriminada os agrotóxicos e as sementes transgênicas, objetivando atingir         
preponderantemente demandas econômicas voltadas para a exportação: 

“[...] o Estado funcionou como mediador das relações insumo-produto entre setores agrícolas            
em modernização e capitais agroindustriais, subsidiando mercados e acelerando a          
diversificação da agroindústria. Esta estratégia também marca a diferença existente entre o            
Brasil e casos de incorporação de setores agrícolas específicos por transnacionais           
agroindustriais no sentido de estabelecerem enclaves para exportação”. (GOODMAN et al,           
1985, p.40) 

Nesse contexto, segundo Melo (2006) estabeleceu-se uma dívida ecológica, ao reduzir           
os potenciais da natureza a recursos naturais, como potenciais produtivos dos ecossistemas a             
serem explorados. A degradação ambiental, resultado da abdicação dos modelos          
agroecológicos em prol da agroindústria, inclui a perda da fertilidade dos solos intensificada             
por práticas inadequadas de agricultura com uso abusivo de inseticidas, adubos químicos,            
máquinas inadequadas, da água contaminada pelo uso de fertilizantes, adubos inorgânicos e            
agrotóxicos e da biodiversidade genética (BALSAN, 2006). Ou seja, a agroindústria é            
voltada para o produtivismo e para o lucro, sem se importar com o correto manejo dos                
recursos naturais. 

Paradoxalmente, essas práticas agrícolas fomentaram uma situação de dualidade, onde          
de um lado um modelo de caráter sustentável, agroecológico, forçosamente perdeu espaço            
no campo, enquanto surgiu outro, com proposta agressiva, destrutivo, visando          
prioritariamente o lucro, estabelecendo-se no âmbito rural: 

“[...] o custo social das mudanças ocorridas agudiza o questionamento das suas vantagens             
econômicas. Sem dúvida a produção e a produtividade aumentaram, mas não no ritmo             
esperado. A agroindústria se expandiu rapidamente, mas a produção per capita de alimentos             
básicos é menor do que no início da modernização. O número de postos de trabalho no campo                 
aparentemente aumentou, mas grande parte deles são de natureza instável e mal remunerados.             
O campo se industrializou, se eletrificou e se urbanizou parcialmente, entretanto o êxodo             
rural também se multiplicou, levando ao inchamento das cidades.”(MARTINE apud          
BALSAN, 2006, p. 129) 

Após esse processo de industrialização e consequentemente migração sem         
planejamento, as cidades não estavam preparadas para atender às demandas básicas dessa            
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recém chegada população, a qual estava sem renda e perspectiva, na ânsia de suprir suas               
carências alimentares (SEQUEIRA, 2014).  

Nessa conjuntura, a Agricultura Urbana entra como uma ferramenta efetiva para que            
essas demandas básicas sejam atingidas e ajudar a resolver ou enfrentar desafios do             
desenvolvimento (MOUGEOT, 2005). Ao mesmo tempo, promove a reaproximação do          
homem com a natureza e seu próprio alimento, estabelecendo uma visão sistêmica, como             
proposto por Capra (1982), já que a Agricultura Urbana está integrada e interage com o               
ecossistema urbano. 

Para que a prática da Agricultura Urbana seja consolidada, é necessário resgatar os             
princípios de agroecologia, deixados de lado com a adoção do modelo agroindustrial,            
exigindo uma tomada de decisões conjunta por parte dos governantes e da sociedade civil,              
no sentido de obter mudança de rumos, reorganizando os espaços geográficos e criando uma              
política econômico-social de inclusão para as pessoas. Assim, esse resgate promovido pela            
Agricultura Urbana, torna-se uma estratégia de Educação ambiental no Ecossistema Urbano,           
já que seus prelúdios são: 

“A educação ambiental visa a induzir dinâmicas sociais, de início na comunidade local e,              
posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem          
colaborativa e crítica das realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa            
dos problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles.” (SAUVÉ, 2005, p. 317) 

 

3.2 Agricultura Urbana como instrumento de Educação Ambiental 

 

É improvável que se possa materializar um processo de Educação Ambiental, que            
não passe pelos pressupostos de uma concepção crítica e transformadora dos seus atores. De              
acordo com a UNESCO (2005) a educação em sua essência tem de prover valores, atitudes,               
capacidades e comportamentos, competentes para confrontar os desafios da década, como           
pobreza, consumo desordenado, degradação ambiental, decadência urbana, conflitos e         
violação de direitos humanos, sendo prioritária e indispensável.  

Da mesma forma que a Agricultura Urbana surgiu como uma ferramenta para enfrentar             
os desafios do desenvolvimento e atender as demandas básicas da população (MOUGEOT,            
2005), a Educação Ambiental também surge como uma possível estratégia para enfrentar a             
crise civilizatória de dupla ordem: cultural e social, conforme afirmado por Sorrentino et al              
(2005). 

Ambas as atividades encerram elementos pedagógicos complementares, no sentido de          
formar cidadãos com competências cognitivas suficientes para atuar de forma crítica e            
reflexiva, na construção de valores e saberes coletivos. No ordenamento jurídico brasileiro,            
encontramos fulcro para tornar válida a inserção de instrumentos como a Agricultura Urbana             
no contexto do processo educativo, conforme exposto na Lei 9795 de abril de 1999, a qual                
dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental:  
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“Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a                
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências         
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia                
qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional,              
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo              
educativo, em caráter formal e não-formal. ”(BRASIL, 1999)  

Segundo Arruda apud Sequeira (2014), o indivíduo compreende melhor o mundo           
quando aprende a partir de técnicas de produção agrícolas, pois assume uma postura crítica              
diante dos fenômenos naturais e da relação do homem com a natureza. Por conseguinte, ao               
estudar essas concepções, o cidadão adquire a capacidade de avaliar, criticar e interpretar             
informações recebidas, argumentando sua opinião sobre assuntos fundamentais na sociedade          
como a saúde e a preservação dos recursos naturais. Com isso, desenvolve-se uma Educação              
Ambiental revolucionária e comprometida com a transformação social, visando à qualidade           
de vida e o Desenvolvimento Sustentável.  

Diversos projetos têm sido desenvolvidos no Brasil para efetivar essa proposta           
educativa evidenciada pela Agricultura Urbana. Um bom exemplo disto encontra-se em           
Florianópolis, SC, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi criado o projeto             
“Mãos à Horta! Uma abordagem saudável para o ambiente urbano” , realizado pelo Núcleo             
de Educação Ambiental, cujo objetivo central é incentivar práticas de permacultura na zona             
urbana e ao mesmo tempo popularizar técnicas e conhecimentos relacionados ao cultivo            
agroecológico de alimentos e ervas medicinais, através de diálogos democráticos. Por meio            
da Agricultura Urbana, a Educação Ambiental é promovida, com oficinas e ambientes            
transformadores.  

Outro exemplo de sucesso que incorpora reaproveitamento de resíduos orgânicos          
através da compostagem, com “empoderamento” da comunidade no construto de uma           
proposta crítica, reflexiva e sustentável inserida na vida urbana, é a “Revolução dos             
Baldinhos”, um modelo com visão multidimensional, desenvolvido no bairro Monte Cristo           
em Florianópolis, SC, um verdadeiro modo de promover sustentabilidade e compartilhar           
saberes, onde  

“[...] De fato, a Revolução dos Baldinhos também nos ensina isto: orientada com base em               
envolvimento comunitário, a gestão descentralizada de resíduos orgânicos pode ser utilizada           
como ferramenta para promover saneamento, saúde pública, agricultura urbana e capital           
social em ambientes urbanos vulneráveis (21). O projeto – uma experiência de gerenciamento             
de resíduos orgânicos com gestão comunitária [...]”.(SIQUEIRA & ABREU, 2016,p.41)  

Desta maneira, constata-se que a Agricultura Urbana tem potencial para promover           
Educação Ambiental mobilizadora e transformadora, que junto com motivações espirituais          
positivas, “é a nossa melhor oportunidade de promover e enraizar os valores e             
comportamentos que o desenvolvimento sustentável exige” (UNESCO, 2005, p. 43). Com           
essa nova lógica, a Agricultura Urbana também assume protagonismo para o           
Desenvolvimento Sustentável, uma vez que contribui para o desenvolvimento social,          
cultural, ambiental e econômico nos centros urbanos. 
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3.3 Agricultura Urbana como instrumento de Desenvolvimento Sustentável 

 

Melo (2006) afirma que é necessário problematizar o conceito convencional de           
Desenvolvimento Sustentável, dado que este é tecnicista e pragmático, e reforça o            
funcionamento das sociedades capitalistas ocidentais no que tange sua relação predatória           
com a natureza gerando dívidas ecológicas, sociais e culturais. Para ele, a lógica             
mercadológica do capital não pode ser o motor do desenvolvimento humano, bem como a              
razão não deve estar centrada na realização egoística dos indivíduos sob a aparência             
tecnociência, tendo-se observado que esta demonstrou-se ao longo da história indiferente aos            
anseios humanos e incapaz de vislumbrar um mundo desejável, pessoal e justo - enfim,              
sustentável. 

As mudanças ocorridas no ambiente urbano com a Revolução Verde e           
consequentemente com o êxodo rural, geraram uma centralidade urbana fomentada pelo           
processo de acumulação do capital. Entretanto, para Barreto (2010) com a implantação de             
áreas de uso coletivo, novas centralidades são geradas. Então, a Agricultura Urbana adquire             
importância para geração de uma nova centralidade no meio urbano, por promover áreas de              
uso comum, onde novos saberes são disseminados, bem como o Desenvolvimento           
Sustentável nas cidades: 

“Com a Constituição Federal de 1988 a coletividade passou a ser agente ativo nas decisões,               
nas políticas ambientais e principalmente, no que se refere ao desenvolvimento sustentável,            
pois está disposto na Carta Magna que o meio ambiente é bem de todos , cabendo ao Poder                 
Público e à coletividade defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.”             
(SILVESTRE, 2004, p.6) 

Dessa urbanização, também resultam questões em relação ao fornecimento de alimentos           
e a preservação ambiental. Conforme o afirmado pela EMBRAPA (2002), as cidades            
necessitam de vastas extensões de terra para subsistência o que gera grande dependência             
externa pela importação e, além dos custos pelo fornecimento de alimentos produzidos em             
áreas distantes, há o impacto ambiental resultante da energia requerida para a produção,             
processamento e transporte: 

“Portanto, a busca da sustentabilidade urbana deve-se basear na maximização da eficiência do             
uso de terra e da água e redução nas descargas de lixo, buscando o aproveitamento dos                
resíduos.“ (EMBRAPA, 2002, p.14) 

Portanto, a Agricultura Urbana pode ser utilizada como método para potencializar o            
Desenvolvimento Sustentável nas cidades, através de práticas colaborativas e menos          
competitivas, garantindo a interação saudável entre as pessoas com o ecossistema urbano.            
Nesse contexto, visando preservar a biodiversidade, torna-se necessário aprimorar o manejo           
e a ocupação do solo, incentivar o aproveitamento de resíduos orgânicos urbanos e ampliar              
os conhecimentos a respeito das propriedades nutricionais e medicinais das plantas. A idéia             
central da agroecologia é buscar construir uma interface moduladora entre as atividades            
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antrópicas, o meio ambiente, os ciclos produtivos agrícolas e as atividades biológicas do             
solo, que efetivamente resultem em sustentabilidade. 

 

4. Conclusão 

 

Tendo em vista os aspectos analisados, conclui-se que a Agricultura Urbana apresenta            
diversas potencialidades como instrumento promotor de Educação Ambiental, pois sua          
prática pode ensejar oportunidades às comunidades nos espaços urbanos, de materializar os            
pressupostos pedagógicos de uma educação crítico-transformadora. Como sistema        
agroecológico, possibilita melhorias nas condições de vida das pessoas, pela prática de            
exercícios físicos, valorização do saber popular e incentivo às ações coletivas, favorecendo o             
compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento pleno do ser humano na esfera            
biopsicossocial. 

Além disso, por ser uma modalidade de Desenvolvimento Sustentável, garante          
alimentos mais nutritivos e saudáveis, considerando os eixos higiênico-sanitários e de           
segurança alimentar, incluindo a redução do uso de agroquímicos prejudiciais a saúde da             
população e contaminantes do meio ambiente. Nesse contexto, otimiza o uso da terra e dos               
recursos naturais, protege a biodiversidade e como modalidade produtiva, é menos agressiva            
que o modelo de produção agrícola convencional, garantindo a preservação do meio            
ambiente para as gerações futuras. 
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Solares de Painel para Comunidades Carentes – Oficinas populares 

Título em inglês não informado pelo autor 

Elmo Souza Dutra da Silveira Filho, (UFRGS) 

elmo@malbanet.com.br 

Resumo 
O Brasil apresenta uma média de 250 dias com sol, é um país tropical, e infelizmente utiliza muito 
pouco a energia solar, tanto para aquecimento de água, quanto para a cocção dos alimentos com o 
fogão solar. Este artigo propõe a sustentabilidade, com o projeto de fogões solares de painel de 
fácil execução, aproveitando sucata, como papelão, com alternativas de material reflexivo, como 
papel alumínio e filmes reflexivos encontrados no mercado. A fixação do reflexivo pode ser feita 
com cola caseira ou outro tipo de cola disponível no mercado. A divulgação dos benefícios da 
cozinha solar será através de oficinas populares de construção de fogões solares, e cocção de 
alimentos, como pães, bolos e pratos culinários básicos para as comunidades carentes.  

Palavras-chave: Energia Solar; Fogão Solar; Sustentabilidade. 

Abstract 

Brazil has an average of 250 sunny days, is a tropical country, and unfortunately it uses very little 
solar energy for both heating water, and for the cooking of foods with the solar cooker. This article 
proposes to sustainability in the design of panel solar cookers easy to perform, taking advantage of 
junk, like cardboard, with alternatives of reflective material such as aluminum foil and reflective 
films found in the market. The reflective fixation can be made with cooked paste or other type of 
adhesive available on the market. The disclosure of the benefits of solar cooking will be through 
popular workshops construction of solar cookers and cooking foods such as breads, cakes and 
basic culinary dishes to poor communities. 

Keywords: Solar Energy; Solar Cooker; Sustainability. 
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1. Introdução 

Em países da Ásia e África, os governos têm incentivado o uso pela população do fogão 
solar, para diminuir o consumo de lenha e causar menor impacto ambiental. A energia solar 
é abundante, limpa e ecologicamente correta. Na China estima-se que existem mais de 
700.000 fogões solares parabólicos em uso. Outro país que muito utiliza fogões solares é a 
Índia.  

É uma alternativa ecologicamente importante e correta atualmente, o emprego do fogão 
solar na cocção dos alimentos, sabe-se hoje que cerca de dois terços da população mundial 
(mais de 4 bilhões de pessoas), dependem diariamente de lenha para satisfação de suas 
necessidades energéticas (cocção de alimentos e aquecimento). Isto representa nos dias 
atuais um desmatamento anual das florestas tropicais da ordem de 30.000 a 40.000 Km2 . 
Esta ocorrência se dá mais entre as populações que habitam as regiões tropicais, portanto 
em áreas propícias ao uso da energia solar onde a incidência chega, em alguns casos, a um 
potencial de 1 KW/m2. 

2. Vantagens do uso da energia solar 

A energia calorífica concentrada na zona focal do fogão é suficiente para fornecer as 
calorias necessárias à ebulição da água, cozinhar, assar, aquecer alimentos etc. A principal 
vantagem do uso do fogão solar é a disponibilidade de energia gratuita e abundante, além 
da ausência de chamas, fumaça, perigo de explosão, incêndios etc. Existe em países mais 
pobres problemas de saúde associados à intoxicação por fumaça, principalmente de 
mulheres e crianças.  

O uso sistemático do fogão solar trará benefícios para o usuário, principalmente os de 
baixa renda que habitam as zonas rurais. Por outro lado a sua frequente utilização 
representa uma contribuição inestimável à fauna e a flora, hoje tão comprometidas com o 
desmatamento inconsequente e predatório na busca de lenha, gravetos e outros materiais 
destinados a produção de energia térmica. 

3. Desvantagens do uso da energia solar 

O fogão solar utiliza-se para o seu funcionamento, da radiação solar direta, ou seja, céu 
claro e pouca nebulosidade. Admite-se que, com o uso de panelas pretas e o efeito estufa, 
uma média de 20 minutos mínimos de sol em uma hora ainda permite a cocção dos 
alimentos, pois o calor retido continua favorecendo a cocção. 
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4. Tipos de fogões solares 

4.1.Fogoões solares de painel 

São os mais fáceis de serem construídos, com menor investimento de tempo e dinheiro. 
Este artigo se propõe a divulgar este modelo, pela facilidade de construção e uso. 
Normalmente feitos de painéis de papelão, que pode ser reciclado de caixas de papelão 
usadas, com revestimento de superfície reflexiva, como papel alumínio, filmes de poliéster 
metalizado, folhas de saco de embalagem metalizada para presentes (polimetal). São 
fixados com cola, que pode ser caseira ou a cola branca. Podem-se utilizar painéis de 
polipropileno alveolar (polionda), que tem maior durabilidade que o papelão, e resiste 
melhor à umidade. Os painéis são dobrados de modo a concentrar o foco onde será 
colocada a panela para cocção. Este tipo de fogão apresenta menor rendimento, 
temperaturas de até 150 graus centigrados aproximadamente (é possível cozinhar com 
temperaturas acima de 82 graus centígrados). O tempo de cozimento é maior. Para maior 
rendimento a panela deve ser revestida de saco plástico para fornos (300 graus) ou 
recipiente de vidro transparente (tipo pirex). O efeito estufa retém o calor, melhorando 
significativamente o rendimento térmico de cocção. O cozimento mais lento dos alimentos 
preserva melhor os nutrientes, sendo mais saudável, isto é comprovado por nutricionistas. 
A cozinha solar utiliza pouca ou nenhuma água, já que o alimento cozinha na sua própria 
água ou vapor. É uma maneira um pouco diferente de cozinhar. Fogões solares tipo painel 
não são indicados para frituras, podem assar pães, bolos.  

Existem muitos modelos disponíveis na internet, o mais famoso é o Cookit, funcional, 
mas com maior gasto de material. Outros modelos surgiram após, com maior eficiência e 
menor gasto de material, como o Fun Panel, Sunny, funil, Windshield shade (feito com 
shade automotivo), Educooker, etc... 

Figura 1: Cookit 
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Fonte: http://solarcooking.wikia.com/wiki/CooKit 

Figura 2: Fun Panel 

!  
Fonte: http://solarcooking.wikia.com/wiki/Fun-Panel 

O fogão solar Fun Panel tem um melhor rendimento térmico, com melhor 
aproveitamento de material e concentração do calor. Nota-se na foto o uso de panela preta. 
É de fácil construção, com papelão, papel alumínio e cola. Pode ser dobrado para 
transporte e armazenamento. Este tipo de fogão solar é recomendado para oficinas solares 
populares. 

4.2.Fogões solares tipo caixa 

São fogões feitos de caixa (papelão, madeira, plástico), com tampa de vidro para efeito 
estufa (ou enclausuramento em vidro). Possuem abas ou refletores laterais que concentram 
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a energia térmica solar dentro da caixa. Possuem rendimento maior que os fogões de 
painel. Permitem temperaturas superiores a 150 graus, servindo para panificação. Não são 
indicados para frituras. A construção é mais onerosa, demandando maior tempo. Este tipo 
de fogão necessita de certo direcionamento de acordo com o movimento da Terra, de modo 
a concentrar a energia solar dentro da caixa. Não são recomendados para oficinas solares. 

Figura 3: Minimum Solar Cooker 

!  

Fonte: http://solarcooking.wikia.com/wiki/Minimum_Solar_Box_Cooker 

Figura 4: Low Cost Wooden Solar Cooker 
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Fonte: http://solarcooking.wikia.com/wiki/Low-cost_Wooden_Solar_Box_Cooker 

4.3.Fogões solares tipo caixa 

Sem dúvida, são os fogões de melhor rendimento. São de formato parabólico, com 
foco convergente. Permitem altas temperaturas (superiores a 300 graus centigrados), com 
menores tempos de cozimento. São direcionais, necessitando reajuste de angulo da 
parábola a cada 15 20 minutos. Permitem cozinhar, fritar, assar, com rendimento igual ou 
superior a energia térmica da chama de um fogão a gás convencional. Podem ser 
construídos com diversos materiais: fibra de vidro, plástico moldado, papelão, alumínio 
polido em estrutura de apoio, etc. São mais caros e de construção mais difícil. Não se 
prestam para oficinas solares.  

Figura 5 - Fogão solar parabólico SK-14 

!  

Fonte: http://www.pres.org.pk/category/re-technologies/solar-energy/solar-thermal/solar-cookers/ 
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Figura 6 - Fogão solar parabólico facetado Robinson 

!  
Fonte: http://solarcooking.wikia.com/wiki/Robinson_Cooker 

5. Projetos de fogões solares para oficinas populares  

Para atividades comunitárias e oficinas populares, é necessário utilizar projetos de 
fogões solares de fácil construção, bom rendimento térmico, com uso de materiais de fácil 
aquisição e baixo custo. O uso de sucata, como papelão, é incentivado, para diminuição de 
custos.  

Dentre os projetos de fogões solares disponíveis, o modelo Fun Panel é um dos 
melhores para a confecção, com bom desempenho e facilidade de uso. São fornecidos dois 
gabaritos com as medidas de corte e dobra de papelão.   

Figura 7 – Fogão solar Fun Panel feito com sucata de papelão e gabaritos de corte e dobra 
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Fonte: http://sunnycooker.webs.com/funpanelcookerplan.htm 

Por último será feita a fixação do material reflexivo com a colagem do mesmo, com 
cuidado para evitar bolhas. Após a confecção do fogão solar de painel, o mesmo será 
utilizado para cocção, com instruções de usos e receitas. Para maior potência térmica, 
pode-se utilizar uma escala maior, e os tamanhos de 90 mm X 65 mm para cada painel, ao 
invés de 75 mm X 50 mm.  

Figura 8 – Encaixe dos painéis do fogão solar Fun Panel 
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Fonte: http://sunnycooker.webs.com/funpanelcookerplan.htm 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise discursiva do modelo de óculos              
ZEQ. IPÊ + P. ROSA da marca Zerezes e verificar se ele se apresenta como um produto                 
sustentável. A pesquisa ocorreu em princípios bibliográficos e posteriormente o produto           
foi aplicado à metodologia para verificação se as etapas de seu processo de fabricação              
se encaixam em ciclos sustentáveis. O modelo de óculos analisado se destacou pelo uso              
de materiais de origem renovável, além de ser possível perceber a preocupação com os              
conceitos de sustentabilidade, como redução e reutilização. A falta de maiores detalhes            
sobre o processo de produção do óculos e etapas posteriores da avaliação deram à              
análise um caráter empírico. 
 

Palavras-chave: Zerezes; Produto Sustentável; Método. 

 

Abstrac t 

This article aims to make an analysis of the glasses model ZEQ . IPÊ + P. PINK from                  
Zerezes brand, and see if it presents itself as a sustainable product. The research took               
place in bibliographic principles and then the product was applied the methodology to             
check if the steps of the manufacturing process fit into sustainable cycles. The analyzed              
glasses model is highlighted by the use of renewably sourced materials, you can also              
see the concern with the concepts in sustainability, such as reducing and reusing. The              
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lack of details on the production process of the glasses and later stages of evaluation.               
analysis gave an empirical character. 

Keywords:  Zerezes; Sustainable Product; Method 

1. Introdução 
 

Vive-se em um mundo efêmero, onde constantemente o modo de consumo da            
população muda e sofre influências de novas manifestações que cultuam consumos mais            
conscientes, com relação a quantidade e a necessidade, consumos mais limitados com            
relações às fontes e de onde os produtos que serão consumidos são retirados, e até               
mesmo um consumo mais consciente com reflexão na forma que ele afeta o mundo em               
que vivemos. Tem-se visto nos últimos anos o desenvolvimento de ferramentas que            
integram todos os aspectos relevantes no âmbito da sustentabilidade, considerando não           
apenas critérios ambientais, mas também critérios econômicos e critérios sociais, afirma           
Frazão e Silva (2011). Kindlein Júnior, WilsonLuiz Henrique, (2016) falam que os            
profissionais de Design assim como os empresários devem ser os principais condutores            
da mudança em curso e da quebra de paradigma de extração de recursos naturais. 

Sendo assim, a marca escolhida, a Zerezes, utiliza em suas linhas de produtos,              
processos diferentes de fabricação, mas todos, segundo a marca, levam o cunho de             
responsabilidade ambiental, e redução do impacto que esse processo possa causar. A            
necessidade de um consumo mais consciente abriu espaço para o estudo da            
sustentabilidade. A tendência atual é que o consumidor busque produtos          
verdadeiramente sustentáveis, e que a marca transmita confiança e credibilidade. O           
consumidor começa a se identificar "com produtos que possuem melhor desempenho           
com menor consumo de energia, maior durabilidade e vida útil, ou ainda com descarte              
facilitado" complementam Coelho, Félix e Russo (2016).  

Nesse artigo, optou-se por analisar um modelo de óculos, inserindo-o no Ciclo            
de Vida do sistema-produto, de Manzini e Vezzoli, visando identificar os processos            
envolvidos desde sua fabricação até o seu uso. O trabalho consistiu, portanto, em uma              
pesquisa bibliográfica exploratória, onde são identificados os quesitos de         
sustentabilidade aplicados ao processo de fabricação desse produto. Sendo assim, o           
objeto de análise será os óculos ZEQ IPÊ + P. ROSA da marca Zerezes, do qual será                 
verificado o ciclo de produção, os materiais utilizados, e se ele apresenta como um              
produto sustentável. 

 

2. Zerezes 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 18 a 20 de Abril de 2016 

  



 

  

 

 
 

 

O nome Zerezes veio da palavra zerê, adjetivo para caolho, zarolho, estrábico ¹,            
e foi com esse nome que 4 amigos iniciaram sua marca, onde a principal ideia era                
desenvolver um produto com baixo impacto ambiental. Tudo começou em 2011, quando            
Luiz Eduardo e outros três amigos (Henrique Meyrelles, Hugo Galindo, ambos de 25             
anos, e Victor Lanari, todos estudantes de design na PUC-Rio) tentaram comprar uns             
óculos de madeira fabricado nos Estados Unidos. Como não conseguiram, resolveram           
fazer eles mesmos, usando o laboratório de prototipagem da universidade² . A ideia            
começou a tomar forma quando começaram a observar o descarte de materiais nas ruas              
devido as construções e obras que vinham acontecendo no Rio de Janeiro devido a Copa               
do Mundo e os Jogos Olímpicos. Os amigos viram ali uma possibilidade de resgatar              
essa matéria-prima e dar nova função e valor para esse material. Como comenta um dos               
proprietários: “Queríamos reinserir as madeiras em vez de extraí-las. E acabou           
culminando com um momento de alta da construção civil, onde muitas obras estão             
sendo realizadas, principalmente no centro e na zona portuária do Rio. Vimos que             
havia muita madeira disponível, que eram descartadas e que não tinham custo para             
gente”, relembrou Lanari¹ . A Zerezes foi apresentada oficialmente na Conferência          
Rio+20, em junho de 2012, na exposição Rio dos 20, onde 20 designers brasileiros              
apresentaram ao público projetos de cunho ambientalmente responsáveis. A visibilidade          
obtida com o evento rendeu um contato com a Farm. A grife, que encarna o lifestyle                
carioca, encomendou 100 óculos.² O resultado dessa parceria, além da visibilidade,          
rendeu contato com a do bem™, onde lançaram uma coleção em parceria, que de              
acordo com o idealizador e presidente da do bem ™, Marcos Leta, "a ideia de unir sua                
marca a Zerezes, surgiu entre a similaridade entre os ideais das empresas" ⁴. Eles             
também receberem um convite para exporem seus produtos no Salão do Móvel de             
Milão em 2013, e daí em diante não pararam mais, com um faturamento de R$ 450 mil                 
reais em 2014, a marca continua firmando parcerias e ganhando espaço no mercado             
nacional com um DNA diferenciado das demais empresas do mesmo segmento 

 

3. Produto Sustentável 
 
Com a crescente preocupação em utilizar os recursos do planeta da melhor            

forma possível, afim de tentar reduzir o impacto negativo na natureza, vem-se buscando             
a produção de produtos que não agridam o meio ambiente: os chamados produtos             
sustentáveis. Platcheck (2003), fala que o desenvolvimento sustentável vem assumindo          
um papel fundamental no contexto mundial visto que a capacidade de se extrair             
matérias primas da natureza está se esgotando em ritmo acelerado. Um produto se             
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caracteriza como sustentável quando apresenta algum benefício ao meio ambiente e à            
saúde, e que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida,               
com função, qualidade e nível de satisfação igual, ou melhor, se comparado com um              
produto-padrão 5 .  

Existem certos aspectos que o produto precisa tem para ser considerado           
sustentável, como; Utilizar matérias-primas naturais renováveis, obtidas de maneira         
sustentável ou por biotecnologia não-transgênica, ou usar matérias-primas recicladas         
através de um processo tecnológico limpo (que não emita poluentes e não use insumos              
agressivos); ter um processo de produção que reaproveite resíduos e sobras, tenha baixo             
consumo de energia e água, procure reduzir a quantidade de resíduos gerados durante a              
produção, procure fazer uso de materiais reciclados, elimine o uso de produtos tóxicos,             
tenha previsão de reutilização da embalagem, etc; que o produto final gerado deve ser              
eficiente, ou seja, consumir menos recursos (como água, energia, etc.) durante sua            
utilização. Também é importante que ele tenha um ciclo de vida longo, portanto deve              
ser resistente e durável. Além disso, a empresa responsável pela produção do produto             
também deve se preocupar em respeitar, além da questão ambiental, a legislação social             
e trabalhista 6 .  

Mais do que essas características, o que torna um produto mais ou menos             
sustentável vêm, muitas vezes, da maneira como ele é consumido. Também existem            
atitudes conscientes que os consumidores devem aderir para tornar o consumo menos            
impactante para a natureza, como por exemplo: não comprar por impulso, sempre            
refletir se realmente precisa daquele produto; buscar saber mais sobre a empresa que             
produziu o produto, de onde vêm a matéria-prima e a mão-de-obra que ela utiliza;              
buscar produtos que contenham selos de certificação que segundo Coelho, Félix e            
Russo (2016), é necessário que o consumidor possa facilmente identificar este valor            
existente, seja por meio do marketing ou da certificação ecológica do produto, com             
selos e certificados específicos; procurar consumir produtos produzidos na região,          
evitando a poluição causada pelo transporte; buscar produtos duráveis, não descartáveis;           
consumir produtos feitos de materiais reciclados e preocupar-se em descartá-los de           
forma apropriada. Assim, o consumo consciente nada mais é que pequenas mudanças de             
hábitos cotidianos dos consumidores que, se somadas, possuem um grande impacto na            
sustentabilidade do planeta. 

 
4. ZEQ . IPÊ + P. ROSA 

 
O modelo do óculos é feito a partir de lâminas de Ipês e Perobas Rosas               

redescobertos. Cada óculos da Zerezes do projeto " Madeiras Redescobertas" são          
produzidos a partir de madeiras de descarte recolhidas, e trazem gravado na haste do              
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modelo o endereço onde a madeira foi encontrada, e o número de série, por ser feito de                 
uma fonte de material limitado. Nesse modelo é usada a resina de mamona para dar               
acabamento nos óculos. Se trata de uma resina vegetal atóxica e biodegradável que além              
de servir de aglutinante, sela e impermeabiliza os óculos. As lentes são Carl Zeiss e               
sobre as dobradiças das hastes não se encontra maiores informações ou detalhes. 

 
Óculos de madeira Zerezes Zeq. Ipê+P. Rosa. Fonte: Zerezes (zerezes.com.br) 

5. Método 
 

No ponto de vista dos objetivos, foi escolhida a opção exploratória, pois para Piovesan              
(1995, p. 29) a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo conhecer             
a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se                
insere. A pesquisa exploratória é usada como estudo preliminar dos temas que serão             
abordados, ela é usada como meio do pesquisador criar familiaridade com os fenômenos             
que serão investigados, resultando em maior compreensão e entendimento. Com base           
nesses conceitos, a pesquisa terá cunho exploratório, primeiramente para identificar os           
materiais utilizados pela Zerezes, e como eles reagem com o seu descarte, e             
posteriormente aplicando os apontamentos de Manzini e Vezzoli, dentro do ciclo de            
vida do sistema/produto. 

Manzini e Vezzoli (2011, apud. COELHO, FÉLIX e RUSSO, 2016) defendem           
que a vida de um produto é baseada nas seguintes etapas de um projeto: pré-produção,               
produção, distribuição, uso e descarte; e que se pode utilizar do design sustentável em              
qualquer uma dessas partes do processo de desenvolvimento.  
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Figura 1: Ciclo de vida do sistema-produto. Fonte: Manzini e Vezzoli (2011, p. 92 apud. ALBACH, 

RAZERA e ALVES, 2016). 
 

 
A vida de um produto passa por algumas fases (Figura 1). Para Manzini e Vezzoli               
(2011, apud. ALBACH, RAZERA e ALVES, 2016) é na pré-produção, a primeira fase,             
onde são produzidos os materiais utilizados para a produção dos componentes, isto é,             
seleção das matérias-primas ou semi-elaboradas. Nessa primeira etapa entra a aquisição           
e a extração dos recursos, assim como o transporte do mesmo até o local de produção e                 
a transformação destes recursos em energia e em materiais. Tendo isso como base,             
iniciamos inserindo o óculos ZEQ . IPÊ + P. ROSA na primeira etapa. O modelo de                
óculos analisado se insere na linha de "Madeiras Redescobertas", onde há uma            
resignificação de madeiras descartadas e posteriormente recolhidas pelos proprietários         
da marca em diversos locais próximos de onde residem ou transitam. Em análise no              
Facebook da marca, (Figura 2) podemos observar a participação de consumidores ou            
simpatizantes da marca, em colaborar doando matéria-prima para a marca. É possível,            
também, observar pessoas com o intuito de vender a madeira, e nesse caso vemos um               
comentário onde fica claro o posicionamento da marca em apenas utilizar madeiras            
descartadas ou de doação. 
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Figura 2: Doação e venda de madeira. Reação da marca. Fonte: Zerezes 

(www.facebook.com/ZEREZES). 
 

Outro fator é o transporte desses recursos. A otimização na logística não traz             
apenas uma diminuição no tempo de espera de um projeto, mas também a economia de               
energia (COELHO, FÉLIX e RUSSO, 2016). Uma solução já adotada pela Zerezes é             
recolher madeiras apenas na localidade onde residem e trabalham, ou nos trajetos que             
percorrem. É possível confirmar esse posicionamento no próprio site da marca onde é             
afirmado a cadeia produtiva está localizada no Rio de Janeiro, gerando menos impacto e              
fortalecendo a economia local.  

Já as matérias primas, são divididas em primárias e secundárias. Das primárias            
temos os recursos primários renováveis e primários não renováveis. "Os não renováveis            
são extraídos do solo; os renováveis, as biomassas, são cultivados e depois colhidos"             
(MANZINI; VEZZOLI, 2011, apud. COELHO, FÉLIX e RUSSO, 2016). No ponto de            
vista dos secundários, denominam-se como "as que provêm de refugos e processos            
produtivos" (MANZINI; VEZZOLI, 2011, apud. COELHO, FÉLIX e RUSSO, 2016).          
A base do produto analisado se insere na categoria de matéria prima primária, pois é um                
produto extraído da natureza. Nesse quesito se faz importante refletir a respeito de uma              
frase pertencente aos fundamentos da Zerezes, que é “Reinserir materiais ao invés de             
extrair''⁵ , materiais esses provenientes de descarte, sendo eles tacos, assoalhos, sobras           
de portas velhas e toda matéria prima de nível primário que já passou por uma               
utilização, e que foi ou será descartada. Outros componentes do produto são as lentes e               
dobradiças das hastes. As lentes do modelo são Carl Zeiss, cuja produção nacional fica              
em Teresópolis, no Rio de Janeiro. As lentes, por serem produzidas no mesmo estado              
onde ocorre a fabricação do restante dos óculos, se insere de maneira coerente na              
primeira etapa, na parte de transporte, e é considerada matéria prima secundária, uma             
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vez que é proveniente de processos produtivos.  Sobre as dobradiças, não foi encontrado             
nenhum detalhamento sobre sua origem de fabricação, ou de qual material ela é feita. 

Na segunda fase, a produção, ocorre a transformação dos materiais em           
componentes, a montagem e o acabamento do produto. Segundo Manzini e Vezzoli            
(2011, apud. COELHO, FÉLIX e RUSSO, 2016), “em linhas gerais podemos distinguir            
três momentos fundamentais na produção de produtos: a transformação dos materiais, a            
montagem e o acabamento”. Parafraseando os autores, a função de procurar a            
otimização dos materiais nesse processo é do designer, sendo ele consciente de que,             
provavelmente, não estará envolvido na transformação da matéria e nem no descarte da             
mesma. Ainda segundo os autores, “é importante lembrar que, para soluções em que             
haja uma redução correta e eficaz do impacto ambiental, é necessário considerar todo o              
ciclo de produção”. No processo de fabricação do óculos que utiliza madeiras            
redescobertas, os proprietários e designers da marca observaram que a quantidade de            
sobras de material proveniente do corte dos óculos ZEQ . IPÊ + P. ROSA, e dos outros                 
modelos era muito grande, e passaram então a pensar em alternativas para o uso e               
reaproveitamento de toda essa matéria que até então era descartada. Desta necessidade,            
surgiu a linha "Restus''. Uma mistura da serragem descartada com resina de mamona,             
posteriormente prensada, da qual se obtém um resultado semelhante à estética           
encontrada nos óculos feitos de cascos de tartaruga . Neste exemplo é possível            
identificar a forte necessidade da atuação do designer na base da cadeia produtiva, no              
que diz respeito à redução. Segundo os autores Peltier e Saporta: 

"[...] reduzir as quantidades de recursos naturais e de matérias primas; reduzir a              
quantidade de energia utilizada pela ocasião de extração, produção e/ou transformação           
da matéria prima; reduzir a poluição e o volume de resíduos gerados; reduzir a              
quantidade de energia e poluição na logística de transportes; e reduzir os recursos             
naturais e energia necessários para a reciclagem''. (Peltier e Saporta, 2009, apud.            
ALBACH, RAZERA e ALVES, 2016, p.18) 

Só assim será possível o desenvolvimento de sistemas de reutilização e           
reciclagem de materiais descartados durante a segunda etapa, visto que a primeira etapa             
foi resolvida corretamente, as etapas posteriores terão impacto menor. A montagem do            
modelo é feita de forma manual e individualizada. 

A terceira fase, distribuição, se caracteriza em três momentos essenciais: a           
embalagem, o transporte e a armazenagem. Para Albach, Razera e Alves (2016), a             
embalagem tem a função de garantir a integridade e funcionamento do produto até             
chegar ao consumidor final. A embalagem (Figura 4 e Figura 5), podemos ver a              
utilização do papel kraft para a confecção das mesmas. Com características positivas se             
comparado a outros papeis que recebem beneficiamentos, o kraft não utiliza químicas            
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para o seu beneficiamento, e após o descarte se deteriora em 60 dias. Acompanhada dos               
óculos, encontra-se uma flanela e um case de tecido feitos de moletom com pet              
reciclado, produzidos com sobras de uma confecção no Rio de Janeiro. O transporte do              
produto pronto pode ser feito de vários meios (terrestres, aquáticos e aéreos), e essa              
operação deve ser considerada não só devido o seu consumo e energia, mas também o               
uso dos recursos dos próprios meios de transporte, sem esquecer das estruturas para a              
estocagem ou armazenamento. (MANZINI; VEZZOLI, 2011, apud. COELHO, FÉLIX         
e RUSSO, 2016. 
 

      
                       Figura 4: Embalagem fechada.                                  Figura 5: Embalagem Aberta.  
                                  Fonte: Zerezes                                                              Fonte: Zerezes 
                     (www.facebook.com/ZEREZES).                             (www.facebook.com/ZEREZES). 
 

O transporte do produto é feito por meio terrestres e aéreos. A marca possui duas               
lojas próprias em parceria com outras duas marcas, e vende seus produtos em outros 13               
pontos de vendas, além da venda online pelo e-shop do site da marca.  

O uso é a quarta fase desse sistema e duas atividades ilustram suas fundamentais              
características: o uso ou o consumo pelo cliente final e o serviço. Em muitos casos o uso                 
do produto consome outros recursos, gera resíduos e refugos, o que não é o caso do                
modelo analisado. A fase de uso, também pode requerer atividades de serviços, como             
reparos e manutenção onde, como indica a Figura 6, a marca se prontifica a resolver               
quaisquer problemas que o usuário teve com o produto. E na Figura 7, vê-se que a                
marca orienta o cliente mostrando a melhor alternativa para a substituição da lente dos              
óculos por lentes de grau. 
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Figura 6: Reação da marca na questão de reparos e manutenções. Fonte: Zerezes 

(www.facebook.com/ZEREZES). 
 

 
Figura 7: Reação da marca na questão de substituição de lentes. Fonte: Zerezes 

(www.facebook.com/ZEREZES). 
 

A quarta fase continua até o momento em que o usuário decida não utilizar mais               
o produto ou, até que o produto seja definitivamente descartado ou eliminado. Segundo             
Manzini e Vezzoli (2001 apud. ALBACH, RAZERA e ALVES, 2016) “No momento da             
‘eliminação’ do produto, abre-se uma série de opções sobre para seu destino final”.  

E como fase final, Albach, Razera e Alves (2016) dizem que o descarte             
(eliminação) fecha o ciclo do Sistema-Produto e nela pode-se recuperar a           
funcionalidade do produto ou dos componentes, por meio de sua desmontagem. Desta            
forma, alguma parte do produto, ou ele todo, podem ser reutilizados exercendo as             
mesmas ou novas funções, agregando valorização material. Nessa etapa lembramos o           
exemplo de reutilização que a Zerezes aplica com os restos dos cortes proveniente do              
processo de produção do óculos ZEQ . IPÊ + P. ROSA, que pode ser transformado em                

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 18 a 20 de Abril de 2016 

  



 

  

 

 
 

  

serragem, e fazer parte desse processo se transformando em um novo produto. A lente e               
as dobradiças para as hastes podem ser reutilizadas, devido sua alta durabilidade, sendo             
novamente inseridas em um novo produto. 
 

 
6. Considerações Finais 

 

Guelere Filho (2016) já diz que o desempenho ambiental de um produto é             
determinado pela soma de todos os impactos ambientais ao longo do seu ciclo de vida, e                
após análise do óculos ZEQ . IPÊ + P. ROSA, da marca Zerezes, e inseri-lo ao ciclo de                  
vida do sistema-produto, proposto por Manzini e Venzzoli é possível perceber a            
preocupação dos proprietários e designers que fundaram a marca em coloca-lo dentro de             
conceitos que visam sistemas de produção de baixo impacto ambiental, e que tenham             
beneficiamento em todas as etapas se preocupando com elas sem deixar a qualidade do              
resultado final em segundo plano, mostrando a interesse em satisfazer a expectativa do             
consumidor com um produto de qualidade. 

Diversas soluções mostram detalhadamente como um processo pode se tornar          
sustentável, e conseqüentemente o resultante final em um produto que se encaixe            
coerente em todo o processo. Mas ainda com as diversas soluções que a marca              
encontrou de melhoramento do processo produtivo, é difícil responder a questão de            
trabalho por falta de maiores detalhes e informações sobre os demais componentes do             
óculos, como por exemplo, se a Zerezes aceitaria o retorno do produto para             
reaproveitamento dos seu componentes, ou se a mesma indica os consumidores a            
pensarem no descarte consciente ou reuso e resignificação do óculos, assim por diante.             
Assim se torna uma opção para próximas pesquisas, uma aprofundamento de pesquisa            
nesses itens em questionamento para verificação e análise deles dentro do ciclo de vida              
do sistema/produto proposto na análise do óculos ZEQ . IPÊ + P. ROSA, da marca               
Zerezes e seus demais produtos. 
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Resumo 

A divulgação das ações socioambientais é importante para a exploração de caminhos 
estratégicos adotados pelas indústrias, promovendo seu destaque. Na atualidade, a ecologia 
se tornou um produto que pode definir o sucesso de uma organização, dependendo de seus 
investimentos em projetos. A presente pesquisa tem como objetivo realizar o levantamento 
dos meios de divulgação das ações ambientalmente sustentáveis desenvolvidas pelas 
carboníferas catarinenses, relacionando a sua importância e como o Design Gráfico pode 
contribuir para o desenvolvimento deste material. O presente estudo é classificado como de 
natureza aplicada, qualitativo e descritivo, fazendo uso de base bibliográfica e levantamento, 
utilizando-se da metodologia LOD, havendo certas adequações para melhor atender a 
necessidade de pesquisa. Os dados levantados, indicam uma carência na divulgação das 
ações socioambientais. 
 

Palavras-chave: Design Gráfico; Socioambiental; indústria carbonífera. 

 

 

Abstract 

The disclosure from the environmentally sustainable actions is important for the exploration of 
strategic ways adopted for industries, promoting your feature. Actually, ecology becomes a product 
who´s can define the success from a organization, depending of yours investments in projects. The 
actual research aims to realize the survey of means of dissemination from the environmentally 
sustainable actions developed by Santa Catarina coals, relating his importance and how the graphic 
design can contribute  to the development of this material. The present study is classified like applied 
nature, qualitative and descriptive, making use of bibliographic basis and survey, making use from 
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LOD methodology, having some adjustments to better meet the need of the research. The data 
collected, indicate a shortage on the dissemination of socio-environmental actions. 

 

Keywords:  Graphic design; socio-environmental; coal Industry. 
 

1. Introdução 
 

O design, no seu papel social, pode contribuir como uma vertente a ser explorada de forma 
estratégica pelas empresas (Freitas Et. al. 2008). As ações de design verde, resultam em uma 
nova formulação no perfil das empresas, criando uma política organizacional voltada a busca 
contínua pela melhoria ambiental, assim o design ecológico não trata de campanhas com 
mensagens ecológicas, mas sim no posicionamento do design diante do consumidor e o meio 
ambiente. Capra (2004) afirma que precisamos aplicar nossos conhecimentos ecológicos à 
redefinição fundamental das nossas tecnologias e instituições sociais, de modo a transpor o 
abismo que atualmente separa os projetos humanos dos sistemas ecologicamente 
sustentáveis da natureza.  

Cabe aqui ao designer tratar do distanciamento do homem com a natureza, não apenas do 
meio físico natural, mas também do organismo natural. Neste sentido, é possível afirmar que 
o design sustentável é essencial para o desenvolvimento da sociedade atual, sendo que esta 
está cada vez mais preocupada com o que acontece no meio onde vivem, mas sem receber 
estas informações de formas claras. 

A sustentabilidade é definida como uma ação estratégica que se organiza sobre três 
pilares: a preservação do meio ambiente, da sociedade e da cultura. Segundo Tavares e Irving 
(2005), a sustentabilidade também pode ser entendida como uma completa integração que 
satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de futuras gerações 
satisfazerem suas próprias necessidades. 

A palavra “sustentável” pode ser usada para qualquer ação que não degrade os sistemas 
que lhe servem de suporte (Dougherty, 2011). O desenvolvimento sustentável concilia o 
desenvolvimento e a conservação do meio ambiente.  

No mundo em desenvolvimento, poucas iniciativas são consideradas sustentáveis, se 
comparadas com o consumo desenfreado e a produção em massa. Vivemos em um atual 
desequilíbrio ecológico, em que o ser humano retira uma quantidade muito grande de 
recursos da natureza se comparado com o que ele produz, deteriorando os sistemas 
produtivos do planeta (Dougherty, 2011). 

Mesmo em seguimentos do mercado como o da produção energética, a ação do design 
pode contribuir de forma eficiente como ferramenta de divulgação. Um caso em particular é 
o da indústria carbonífera do sul do país. 

A exploração mineral é carregada de imagens pejorativas quanto a suas consequências ao 
meio ambiente. Demonstrar a população o quanto a indústria está interessada em mudar esta 
imagem é fator prioritário.  

O alto nível da intensidade da concorrência é induzido por novas tecnologias, novas 
formas de mercados e a crescente integração mundial, conhecida e sentida pelos 
empresários, que também começam a entender que o design deva ser visto como um recurso 
cada vez mais essencial (Freitas Et. al. 2008).  
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Através do design gráfico, é possível criar materiais que instigam o público a interagir 
com a indústria, levando informação e conhecimento do que é tratado quanto a ações 
ambientalmente sustentáveis, tornando os laços da indústria mais amigáveis com a 
sociedade. 

Desta forma, o estudo em questão, tem como objetivo realizar o levantamento das ações 
socioambientais das indústrias carboníferas catarinenses, assim como suas divulgações e 
como o Design Gráfico é percebido e utilizado neste processo. 

 
2. Metodologia 

 

O presente estudo é classificado como de natureza aplicada, qualitativo e descritivo, 
fazendo uso de base bibliográfica e levantamento.  

Com relação a este último para atender ao objetivo proposto, se fez uso de entrevistas 
com representantes das indústrias carboníferas catarinenses. Para realizar o contato com as 
empresas, foi utilizado como base as informações registradas no Centro de Documentação e 
Rede de Informação do Carvão (CEDRIC), contatando o total de 12 carboníferas. Além 
disso, para complementação dos dados, se utilizou de pesquisa nas mídias digitais vinculadas 
as indústrias (sites, redes sociais e etc.), assim como o acervo de recortes de notícias 
(clipagem) do Portal Satc de Criciúma.  

Para seguir um cronograma e organizar a pesquisa, foi utilizada a metodologia LOD 
(Braun, et al.) adequando-a em alguns pontos para melhor desenvolver a pesquisa. A 
metodologia LOD é composta por passos cíclicos, que buscam fornecer o melhor fluxo de 
informações para o desenvolvimento de um design.  

Os passos da metodologia são de acordo com a imagem a seguir (Figura 1):  
 

 
  

Figura 1 – Metodologia LOD (Fonte: elaborado pelos autores). 
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O projeto foi conduzido seguindo as seguintes etapas: Cognição, onde o projeto de 
pesquisa foi apresentado, material de leitura utilizado para compreender  qual a proposta da 
pesquisa. Coleta, para o levantamento bibliográfico, fundamentação teórica, coleta de dados 
das carboníferas catarinenses, levantamento de ações ambientalmente sustentáveis 
promovidas pela indústria e os meios de divulgação, quando há.  

Quanto a etapa de análise, é importante para identificar os problemas, realizar estudos 
equivalentes com a necessidade do projeto, elaboração de entrevistas com representantes das 
empresas para conhecer o processo de divulgação utilizado por estas.  

Em conceito, define-se o problema a ser abordado quanto ao que já foi abordado, gerando 
propostas de como o design pode contribuir para a divulgação das ações ambientalmente 
sustentáveis.   

Em design define-se os resultados e apresenta-se para a indústria em forma de artigo que 
consiste neste trabalho.  

Na etapa análise, foi realizada a entrevista citada anteriormente. Esta entrevista foi 
realizada via telefone, sendo gravada para ser arquivada junto aos arquivos de pesquisa. A 
entrevista foi realizada com uma representante da empresa que retornou o contato realizado 
nesta mesma etapa, primeiramente, feito através de e-mail enviado para todas as carboníferas 
catarinenses, informando o objetivo da pesquisa e solicitando colaboração.  

Na entrevista foram apresentadas as seguintes questões:   

x Sabe o que um designer gráfico faz? Exemplifique.  
x Como você vê a contribuição do design para uma empresa? Que tipo de serviços 

do design gráfico a empresa utiliza? (imagens para postagem nas redes sociais, 
material de divulgação impresso - jornais, informativos, etc 

x Existe um setor de design gráfico na empresa? A quanto tempo?  
x Caso contrário, quem desenvolve os materiais de design gráfico? A quanto tempo?  
x Que formação este profissional possui? (caso não saiba solicitar contato.)  
x Como você avalia a contribuição do design gráfico a partir da sua inserção na 

empresa  
x A empresa realiza ações socioambientais? Quais são estas ações? (Descreva 

resumidamente cada uma delas).   
x Quem está envolvido? (entidades, beneficiados, parceiros etc).  
x Desde quando elas são realizadas? Quanto é destinado de verba anual para estas 

ações? As ações socioambientais são comunicadas de alguma forma 
publicamente? Quais formas? Qual a participação do design gráfico no 
desenvolvimento destas?  

x Com que frequência estes dados são divulgados? Comunicações?  
x Quem realiza o trabalho de projeto gráfico destes materiais? 
x A divulgação das ações socioambientais contribuiu de alguma forma para uma 

mudança na percepção da imagem da empresa? Discorra.  

  

As questões apresentadas foram elaboradas a partir da necessidade de pesquisa, sendo 
que estas foram aplicadas em forma de teste com voluntário para a validação das mesmas. 
Após organizar as informações adquiridas, elas foram analisadas e selecionadas para 
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compreender o comportamento das empresas no momento de divulgação das ações 
ambientalmente sustentáveis, sendo que apenas uma das empresas se disponibilizou para 
realizar a entrevista, foram tomadas como base para estudo as informações adquiridas a partir 
desta, além dos dados de clipagem. 

  

3. Resultados 
 

Como informado anteriormente, os resultados como base 3 fontes: entrevista, clipagem e 
mídias digitais. Desta forma, os resultados serão apresentados a seguir:  

Na entrevista realizada, a colaboradora responde que o que um designer gráfico faz é a 
confecção de banners, folders e outros materiais de comunicação da empresa.  Quanto a 
visão de como vê a contribuição do design para uma empresa , afirma que contribui na 
divulgação de eventos, treinamentos, desenvolvimento do site, ajuda a melhorar a imagem 
da empresa. Quanto a que tipo de serviços do design gráfico a empresa utiliza, informa que 
contrata-se este tipo de serviço para a confecção de banners, placas, comunicação interna e 
para o site. Afirma também, que não há um setor de design gráfico na empresa, que todo o 
material é produzido por agências terceirizadas, não possuindo um elo fixo com uma agência 
apenas, em 6 anos de aplicação do design. Quanto a formação destes profissionais, a 
respondente diz que são profissionais qualificados, disponibilizados pelas agências que lhes 
atendem. A entrevistada afirma reconhecer que a atividade do design na indústria é essencial 
para uma boa comunicação. 

Constata-se que a empresa realiza ações socioambientais de acordo com o Sistema de 
Gestão conforme ISO 14001, Sendo estas a Política ambiental da empresa, redução de 
consumo de recursos naturais, projeto paisagístico, programa de não contaminação do solo, 
monitoramento da contaminação do ar, movimentos de beneficiamento da sociedade, 
recuperação de áreas degradadas, sendo que todas as iniciativas partem diretamente da 
empresa, sem a interferência ou parceria com outras organizações, Sendo que estas 
atividades são realizadas desde 2008, momento em que foi implantado o sistema de Gestão 
Ambiental, destinando uma verba anual para estas ações de em média, R$ 200.000,00.   

Todas as ações envolvidas ao Sistema de Gestão Ambiental são divulgadas para os 
colaboradores e para a comunidade através do site, mas com pouca frequência e de forma 
aleatória sendo que o design gráfico está envolvido no desenvolvimento de material gráfico 
para a divulgação destas ações, sendo que estes materiais gráficos são produzidos pelas 
agências contratadas.  A entrevistada afirma que as divulgações das ações socioambientais 
ajudam significativamente para mostrar a comunidade que a empresa se preocupa com a 
sociedade.   

De acordo com as respostas obtidas, pode-se verificar que a entrevistada reconhece a 
importância do design gráfico e como o designer pode contribuir para a indústria, porém 
desconhece as competências de um designer, achando que o profissional é responsável 
apenas pela confecção de material gráfico. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

PLATCHECK (2012) afirma que entender como o profissional do Design pode realmente 
contribuir para a manutenção e preservação de recursos naturais, bem como, a contribuição 
social que este profissional promove, é essencial. Designers, assim como engenheiros e 
projetistas, estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de novos produtos e 
serviços, e o impacto destes, tanto para o ambiente quanto para a sociedade, devem ser 
analisados durante o seu planejamento. 

 

3.1 Pesquisas nas mídias digitais 

 

De acordo com os dados levantados, verifica-se que 72,72% das empresas possuem web 
site, disponibilizando algum tipo de informação relacionada aos seus projetos envolvendo as 
ações ambientalmente sustentáveis. 9,09% das empresas estão com web site em 
desenvolvimento e 18,18% das empresas não possuem web site ou qualquer outro tipo de 
comunicação online.  

Apesar de a maioria das empresas possuírem web site, a forma que divulgam suas 
informações faz com que atinja apenas um público em específico, que são os colaboradores, 
fornecedores e clientes que buscam a página da empresa. 

A abordagem e disposição de informações não é bem realizada, tendo apenas um texto 
explicativo de quais são os projetos, contendo algumas fotografias para ilustrar o que o texto 
descreve, mas sem grande impacto visual. O acesso para estas informações é complexo, 
exigindo que o usuário abra um ou mais links até chegar em uma página simples, conforme 
descrito anteriormente.  

Entre as onze organizações, apenas um web site realiza publicações periódicas aleatórias 
com informativos dos projetos ambientalmente sustentáveis promovidos pela empresa.  

Nota-se que as carboníferas não possuem um setor de design gráfico inserido em sua 
gestão, mas optam por contratar terceiros para a realização de projetos gráficos, como 
agências de publicidade. 

A inserção de um designer na gestão de uma empresa, faz com que o profissional some 
significativamente para o desenvolvimento eficaz e eficiente de projetos como websites, por 
exemplo, mas não limitando o profissional a esta tarefa, pois um gestor de design contribui 
para o posicionamento e a comunicação da empresa, mostrando ao público a imagem que a 
organização pretende passar, dando voz a esta mesma ao reportar-se a comunidade. 

Para Freitas et al., (2008, p.48), o processo de implantação da Gestão de Design é 
particular para cada organização, pois cada uma tem suas necessidades próprias. Freitas et 
al., (2008, p.29) afirma ainda que, a importância da Gestão de Design como processo e 
ferramenta estratégica está na contribuição do Design para materialização de produtos e/ou 
de seus processos, incorporando os objetivos da empresa [...] 
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3.2 Pesquisas no acervo de clipagem 
 

Quanto aos arquivos encontrados através de clipagem, não foram encontrados materiais 
de divulgação quanto as ações socioambientais das indústrias carboníferas de Santa Catarina, 
apenas foram encontrados materiais informando que as empresas foram certificadas com 
selo de qualidade, por cumprir com metas estabelecidas pela ISO em questão.  

 

4. Considerações finais 
 

Ao decorrer da pesquisa, encontrou-se como grande dificuldade, o levantamento dos 
dados necessários, sendo que apenas uma das empresas contribuiu para o estudo, o que 
tornou necessário a busca por informações em canais secundários (arquivos de clipagem e 
websites das instituições).   

Identifica-se que as empresas não investem diretamente no setor de design gráfico, 
preferindo contratar agências de publicidade para a criação de materiais gráficos. O 
diferencial em inserir o design gráfico na gestão da empresa, é a imersão do profissional no 
ambiente da empresa, compreendendo a real necessidade de comunicação, além de 
identificar a forma correta de divulgar as ações ambientalmente sustentáveis.  

A gestão ambiental, quando somada com a contribuição de um bom projeto de design 
gráfico, transmite valores promovidos pela empresa que mudam a imagem percebida pela 
sociedade, fator que pode decidir se uma empresa é bem sucedida ou não, pois na atualidade, 
a ecologia tornou-se um importante fator para a aceitação no mercado, independente do 
ramo.  

A divulgação das ações ambientalmente sustentáveis para um maior público, é a 
alternativa chave para construir uma imagem forte para as empresas, sendo que o 
investimento necessário consiste em um profissional adequado para a criação de um material 
de qualidade e com frequência, pois informar estas ações vai além de realiza-las para a 
certificação ISO, trata-se na ligação direta coma sociedade onde a indústria explora os 
recursos naturais.  

Com o presente estudo, conclui-se que a indústria carbonífera de Santa Catarina carece 
de maior investimento nas áreas de comunicação, podendo mudar significativamente a 
imagem em que se tem atualmente das empresas, dando credibilidade para a tomada de 
futuras decisões que possam impactar a sociedade. 
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo elucidar os aspectos da Biomimética, discorrendo sobre sua 
metodologia mais atual (Biomimicry DesignLens); assim como pretende tornar conhecidos os 
exemplos biomiméticos dos pavilhões conceituais desenvolvidos pela Universidade de Stuttgard, 
criados com a finalidade de testar novos sistemas espaciais através de módulos construtivos que 
permitem um alto grau de adaptabilidade e desempenho devido à diferenciação geométrica de seus 
componentes, utilizando para isto, inovadores processos computacionais de fabricação para testar, 
simular e aplicar, inclusive através do uso de braços robóticos articulados. Observa-se então, que a 
inspiração para a configuração destes módulos é embasada em referências da natureza, colaborando 
para que o uso desta metodologia seja traduzido como uma solução viável para promover um  
design sustentável, já que as soluções do mundo natural, seja através de formas ou processos, são 
sempre embasadas na eficiência de recursos. 

 
 
Palavras-chave: Design; Metodologia; Biomimética; Sustentabilidade. 
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Abstract 

This article aims to elucidate the aspects of Biomimetics, discussing its most current methodology 
(Biomimicry DesignLens); As well as to make known the biomimetic examples of the conceptual 
pavilions developed by the University of Stuttgart, created with the purpose of testing new space 
systems through constructive modules that allow a high degree of adaptability and performance due 
to the geometric differentiation of its components, using for this, innovative manufacturing 
computational processes to test, simulate and apply, including through the use of articulated robotic 
arms. It is observed that the inspiration for the configuration of these modules is based on  
references of the nature, collaborating so that the use of this methodology is translated as a viable 
solution to promote a sustainable design, since the solutions of the natural world, either through 
shapes or processes, are always based on resource efficiency. 

 
 
Keywords: Design; Methodology, Biomimicry; Sustainability. 

 
 

1. Introdução 
 

A genialidade do homem pode faz inúmeras invenções, abrangendo com vários instrumentos o 
único e mesmo fim, mas nunca descobrirá uma invenção mais bela, mais econômica ou mais 
direta que a da natureza, pois nela nada falta e nada é supérfluo. (LEONARDO DA VINCI) 
 

Não é difícil entender o porquê da estratégia de usar a natureza como parâmetro para as 
soluções humanas, ao se comparar o tempo do surgimento da própria vida na Terra com a 
existência do homem, observa-se que existe muito mais história a ser contada e analisada 
antes dele, onde se moldaram todas as demais formas de vida, da menor a maior, da mais 
forte a mais frágil, da mais simples a mais complexa, cuja maior prova de sucesso 
adaptativo está no simples fato de existir. 

Coletivamente, organismos conseguiram transformar rocha e mar num lar de vida 
aconchegante, com temperaturas estáveis e ciclos que transcorrem suavemente. Quando se 
olha atentamente para as estruturas da natureza, se percebe que todas as invenções do 
homem já existem sob uma forma mais elegante e a um preço bem menor para o planeta. 
Como bem observou Benyus (1997) p.14: 

Nossas vigas e escoras podem ser encontradas nas folhas do nenúfar e nas hastes do bambu; 
nossos sistemas de aquecimento e ar-condicionado são superados pelos estáveis 30º  
centígrados do cupinzeiro; nosso radar mais sofisticado é surdo se comparado ao sistema de 
captação de frequências do morcego. E nossos “materiais inteligentes” não chegam aos pés da 
pele do golfinho ou da probócide da borboleta. Até a roda, que consideramos criação do 
homem, foi encontrada no minúsculo rotor que impele o flagelo da bactéria mais antiga do 
mundo. 

Foi em conformidade com estes pensamentos que surgiu a Biomimética, definida por 
Benyus (1997) como uma nova ciência que estuda os modelos da natureza e depois imita- 
os, inspira-se neles ou em seus processos para resolver problemas humanos. Entretanto as 
soluções encontradas devem ser embasadas na tríade: a natureza como modelo, medida e 
mentora, cujos princípios serão descritos a seguir: 



ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

 
 
 

a. A natureza como modelo. Inspiração e mimese nas soluções da natureza para 
aplicações práticas; 

b. A natureza como medida: Usa o padrão ecológico como parâmetro para as 
inovações. Após 3,8 bilhões de anos de evolução, a natureza aprendeu aquilo que 
funciona, é mais apropriado, econômico e durável; 

c. A natureza como mentora: Representa uma nova forma de ver e valorizar a 
natureza, inaugura uma era cujas bases se sustentam não naquilo que se pode  
extrair da natureza, mas no que se pode aprender com ela. 
 

Como pode ser bem observado, estas últimas abordagens da natureza como medida e 
mentora apresentam valores que incluem aspectos de sustentabilidade e de respeito à 
natureza, o que significa a verdadeira revolução desse campo. Apesar de derivar da palavra 
grega “Biomimesis”, onde “bios” siginifica vida e “mimesis”, imitação, não se restringe a 
apenas uma imitação da forma biológica, mas considera também outros fatores, como 
processos, funções e até mesmo a replicação do comportamento dos organismos biológicos. 
(SOARES, 2016) 

De acordo com Santos (2010), a Biomimética também colabora com a filosofia do 
design ambiental, que tem a visão multidisciplinar onde muitos setores industriais podem 
substituir o método tradicional de projeto e produção dos bens de consumo pelo “método” 
da natureza que é bem mais equilibrado e menos oneroso para o ambiente. 

Segundo Soares (2016), ela corresponde também a uma abordagem interdisciplinar que 
reúne mundos muitas vezes desconectados: natureza e tecnologia, biologia e inovação,  
vida e design. Na prática, procura trazer a sabedoria da vida testada pelo tempo para trazer 
informações valiosas em soluções humanas que criam condições favoráveis à vida; 
soluções sustentáveis por empréstimo de insights e estratégias ambientais, ou ainda,  
procura ser uma conexão que ajuda a encaixar, alinhar e integrar a espécie humana nos 
processos naturais da Terra, como o que será mostrado mais à frente nos exemplos dos 
pavilhões conceituais da Universidade de Stuttgard. 

 
2. Biomimética: Metodologia e Aspectos de Sustentabilidade 

 
Mas antes de mostrar os exemplos é importante explicar sobre uma das mais recentes  

metodologia – A Biomimética -, um projeto idealizado por Janine Benyus junto com a 
pesquisadora Dayna Baumeister e sua equipe, onde sistematizou a metodologia chamada 
Biomimicry DesignLens, descrita na publicação Biomimicry Resource Handbook, a seed 
bank of knowledge and best practices, fruto do esforço e dedicação de quase 20 anos, 
documentando descobertas e transmitindo ensinamentos neste tema. Este conteúdo também 
está acessível no canal online do Biomimicry Institute 3.8, um site que disponibiliza 
conteúdos, reúne pessoas envolvidas com o tema, divulga concursos, workshops, palestras, 
cursos de especialização e que também possui diversas parcerias com Universidades. 

 
Desde 1998 esta metodologia vem sendo desenvolvida e aprimorada. Para facilitar o seu 

entendimento, seus conteúdos foram sintetizados no formato de diagramas, neles são 
explorados os principais componentes da sua abordagem: Essencial Elements, Life’s 
Principle e Biomimicry Thinking: 
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Os 3 Elementos Essenciais (Essencial Elements) são Ethos, (Re)Connect e Emulate. 

Ethos, constitui a essência da ética, das intenções e da filosofia subjacente para praticar 
biomimética, representa o respeito, responsabilidade e gratidão da espécie humana pelas 
demais espécies e pelo planeta; (Re)Connect, reforça o entendimento de que, apesar de 
separadas, as pessoas e a natureza na verdade estão profundamente interligadas, o homem 
faz parte da natureza, uma prática e uma mentalidade de reconexão do humano com o meio 
natural; e Emulation representa os princípios, padrões, estratégias e funções encontradas 
na natureza que podem inspirar o design, é sobre ser pró-ativo na realização da visão dos 
seres humanos se encaixando de forma sustentável na Terra. (BAUMEISTER et al, 2012 
apud SOARES, 2016). 

A Figura 1 apresenta dois importantes diagramas apresentando os Princípios da Vida 
(Life’s Principles) que correspondem as lições de design da natureza, estratégias que têm 
garantido a sobrevivência da vida na terra. Tais podem ser usadas como parâmetros 
sustentáveis que permitem utilizar a genialidade da natureza como ideais a serem 
conquistados nas inovações. Numa fase de avaliação, estes princípios podem ser usados 
como forma de medir a sustentabilidade das criações. (BAUMEISTER et al, 2012 apud 
SOARES, 2016). 

Figura 1: Diagramas dos Princípios da vida. Fonte: BAUMEISTER et al, 2012. 
 
 

Rattes (2015) apud Soares (2016), apresenta uma tradução mais detalhada para estes 
Princípios. São eles: 

1- Evoluir para sobreviver: envolve estratégias de gerenciamento  de 
informações. Listando: datar estratégias; identificar abordagens de sucesso 
anteriores; identificar erros; integrar soluções alternativas a um mesmo 
problema; e evoluir as abordagens criando novas opções de soluções; 

2- Adaptar-se às condições de mudanças: inclui soluções que permitam 
resiliência, redundância e descentralização do sistema. Permite a adição de 
energia e matéria, desde que voltado para reparar/sanar e melhorar o 
desempenho do sistema. Incorpora a diversidade que o rodeia (estudar 
processos, funções e formas para prover um melhor funcionamento); 
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3- Ser atento e responsivo a questões locais: usa materiais de fácil acesso (local  

e energético); cultiva processos de cooperação mútua, onde todos ganham; tira 
proveito de fenômenos locais que se repetem (clima, ciclos, etc.); inclui o fluxo 
de informações em processos cíclicos, nunca lineares; 

4- Usar química amigável à vida: usa poucos elementos de uma forma elegante; 
usa química favorável a vida, ou seja, evita produtos tóxicos; usa água como 
solvente; 

5- Ser eficiente em recursos (materiais e energia): integra múltiplas 
necessidades em soluções elegantes (evita desperdício); minimiza o consumo 
energético; busca fontes renováveis; gerencia o uso de materiais em ciclo, ou 
seja, planeja o ciclo de vida. Segundo este preceito, a forma deve seguir o 
desempenho pretendido; 

6- Integrar conhecimento e crescimento: combina elementos modulares e 
sistemas que evoluem do simples para o complexo; compreende o 
funcionamento do todo e também dos pequenos componentes e sistemas que o 
compõe; cria condições para que os componentes interajam de uma forma que o 
todo consiga ter propriedades de auto-organização. 

Por fim, os últimos diagramas se referem ao Biomimicry Thinking, considerado como 
método ou ferramenta para ajudar as pessoas a praticarem biomimética ao projetar  
qualquer coisa. Há quatro fases em que esta lente biomimética fornece valor para o 
processo de design (independente da disciplina em que se integra): escopo, descobrir, criar 
e avaliar. Seguindo os passos específicos dentro de cada fase, isto vai ajudar a integrar  
com sucesso as estratégias da vida com os designs produzidos. Existem dois diagramas 
com os caminhos para o uso deste método (Figura 2), um chamado “Desafio para a 
Biologia”, quando já tiver um problema específico a ser resolvido; e o outro chamado 
“Biologia para o Design” quando a partir de uma investigação na natureza se identifica 
uma oportunidade para aplicação. (BAUMEISTER et al, 2012 apud SOARES, 2016) 

 
 

 
Figura 2: Diagramas Biomimicry Thinking, “Desafio para a Biologia”, à esquerda e “Biologia para o 

Design”, à direita. (Fonte: BAUMEISTER et al, 2012)
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No “Desafio para a Biologia”, se busca na natureza referências para solucionar esse 
problema, como por exemplo: Locomoção, aderência, etc. É útil para uma configuração 
"controlada", como uma sala de aula, ou para criação num processo colaborativo. Suas 
etapas seguem uma ordem de sentido horário no diagrama e serão descritas a seguir: 

1- Definir Contexto - Especificar o desafio e as condições de funcionamento; 
2- Identificar a Função- Determinar quais a função-chave o projeto deve 

executar. O que é preciso fazer? 
3- Integrar os Princípios da Vida – Comprometer-se a incorporar os princípios  

da vida às exigências do projeto. 
4- Descobrir Modelos Naturais - Encontrar organismos ou ecossistemas que 

evoluíram estratégias para resolver as funções necessárias; 
5- Abstrair Estratégias Biológicas – Determinar o mecanismo por trás das 

estratégias dos organismos e traduzir isto num princípio de design. Dica: 
remover referências biológicas; 

6- Debater ideias Bio-inspiradas – Pensar em várias ideias de como aplicar os 
princípios de design para resolver o desafio; 

7- Emular Princípios de Design – Aprimorar em as melhores idéias do debate e 
desenvolver um conceito de design. Considerando aspectos de escala, e se pode 
ir além, emulando formas para também melhorar processos e ecossistemas; 

8- Medir usando Princípios da Vida – Avaliar o projeto usando os princípios da 
vida como um checklist. 

 

Já a “Biologia para o Design” é mais adequada quando o processo inicia com uma 
visão biológica inspiradora, como por exemplo, quando ao pesquisar sobre “cobras” se 
identifica o potencial de uso do sistema de locomoção delas em um sistema artificial. 
Considera-se uma ordem diferente das etapas no diagrama, como observa-se a seguir: 

1- Descobrir Modelos Naturais - Encontrar organismos ou ecossistemas 
inspiradores e aprender suas estratégias únicas para a sobrevivência. 

2- Abstrair Estratégias Biológicas – Determinar o mecanismo por trás das 
estratégias dos organismos e traduzir isto em um princípio de design. Dica: 
remover referências biológicas; 

3- Identificar a Função – Usando a estratégia e o seu princípio de design como 
um guia, definir qual função está sendo atendida. Dica: a função deve ser a 
mesma para ambos; 

4- Definir Contexto - Especificar as circunstâncias em que é necessária essa 
função. Quem precisa fazer o que este organismo ou ecossistema está fazendo? 

5- Debater ideias Bio-inspiradas – Pensar em ideias de como combinar o 
contexto, função e o princípio de design para solucionar o desafio; 

6- Integrar os Princípios da Vida – Considerar as ideias que incorporem os 
princípios da vida na solução; 

7- Emular Princípios de Design – Aprimorar em as melhores idéias do debate e 
desenvolver um conceito de design. Considerando aspectos de escala, e se pode 
ir além, emulando formas para também melhorar processos e ecossistemas; 
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8- Medir usando Princípios da Vida – Avaliar o projeto usando os princípios da 
vida como um checklist. 

 
 

3. Os Pavilhões Conceituais da Universidade de Stuttgard: Biomimética e 
Sustentabilidade 

 
Para ilustrar a pesquisa das analogias naturais, Soares (2016) exemplifica a união da 

Biomimética com a tecnologia de ponta num contexto mais recente através dos Pavilhões 
conceituais desenvolvidos pelo Instituto de Design Computacional (ICD) e o Instituto de 
Estruturas de Construção e Design Estrutural (ITKE) da Universidade de Stuttgard 
(ALE) sob a tutela do professor Achim Menges, cujo projeto representa uma série de 
pesquisas bem-sucedidas que demonstram o potencial do uso de novos métodos 
computacionais de projeto e simulação, juntamente com métodos de fabricação  
controlados por computador. Através da construção de modelos projetados e realizados por 
estudantes e pesquisadores dentro de uma equipe multidisciplinar de arquitetos, 
engenheiros, biólogos e paleontólogos, teve o objetivo de demonstrar a integração da 
capacidade performativa das estruturas biológicas na concepção arquitetônica com o uso  
de técnicas avançadas de fabricação, como o uso da robótica. 

 
 

3.1 ICD/ITKE Research Pavilion 2011 
 
 

Neste primeiro pavilhão foram realizadas diversas análises de diferentes estruturas 
biológicas, e selecionada a morfologia do esqueleto da bolacha-do-mar  (Echinoidea) 
como referência para a estrutura realizada (Figura 3). 

A concha esquelética do animal é um sistema modular de placas poligonais, que são 
ligadas entre si nas bordas por protuberâncias de calcita em zigue-zague. A alta capacidade 
de carga é conseguida pela disposição geométrica particular das placas e seu sistema de 
junção. Sendo assim, foi identificado que serve como um modelo mais adequado para 
conchas feitas de elementos modulares pré-fabricados. 

O material escolhido foi a lâmina de madeira e da mesma forma as juntas em zigue- 
zague tipicamente usadas em marcenaria como elementos de conexão podem ser vistas 
como o equivalente técnico das protrusões encontradas na referência. 

O projeto também queria testar os sistemas espaciais e estruturais resultantes  em 
grande escala, por isto focou no desenvolvimento de um sistema modular que permite um 
alto grau de adaptabilidade e desempenho devido à diferenciação geométrica de seus 
componentes através do uso de braços robóticos articulados na fabricação desses módulos 
construtivos. 
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Figura 3: ICD/ITKE Reserch Pavilion 2011 do professor Menges (Stuttgard/ALE) baseado na 
bolacha- do mar. Fonte: http://icd.uni-stuttgart.de/?p=6553 

 
 

3.2 HygroSkin - Meteorosensitive Pavilion (2013) 
 

Este segundo projeto explora um novo modo de arquitetura sensível ao clima, usando 
apenas a capacidade responsiva do próprio material, inspirado pelo movimento natural das 
Pinhas. Ao contrário de outros movimentos de plantas que são produzidos por mudanças 
de pressão de célula ativa, este movimento ocorre através de uma resposta passiva às 
mudanças de umidade, portanto, não requer qualquer sistema sensorial ou função motora e 
é independente de qualquer função metabólica, portanto, não consome energia. Aqui, a 
capacidade responsiva é intrínseca ao comportamento higroscópico do material e às suas 
próprias características anisotrópicas. A anisotropia denota a dependência direcional das 
características de um material. A higroscopicidade refere-se à capacidade de uma 
substância absorver a humidade da atmosfera quando seca e produzir humidade para a 
atmosfera quando molhada, mantendo assim um teor de humidade em equilíbrio com a 
humidade relativa circundante. 
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Dessa forma, a instabilidade dimensional da madeira em relação ao teor de umidade é 
empregada para construir uma pele arquitetônica sensível às condições climáticas que abre 
e fecha autonomamente em resposta às mudanças de tempo, sem desperdício de energia 
operacional nem qualquer tipo de controle mecânico ou eletrônico. Dentro da superfície 
côncava profunda de cada módulo fabricado roboticamente foi colocada uma abertura 
sensível ao tempo. A programação material do comportamento de resposta à umidade 
dessas aberturas abre a possibilidade de uma arquitetura de impressionante simplicidade, 
mas ecologicamente integrada, em feedback constante e interação com seu ambiente 
circundante. A pele responsiva composta de madeira ajusta a porosidade do pavilhão em 
resposta direta às mudanças na umidade relativa do ambiente. Desta forma, o movimento 
das finas lâminas de madeira disposta nesta abertura está enraizado na capacidade  
intrínseca do material de interagir com o ambiente externo e mostra como um tecido 
estruturado pode responder passivamente a estímulos ambientais: abrindo (quando seca) e 
fechando (quando molhado). A mudança dimensional diferencial resultante das camadas se 
traduz em uma mudança de forma da escala, fazendo com que as lâminas finas se abram ou 
fechem, ampliando o as formas de uso desta pesquisa inovadora num grande leque de 
oportunidades. (Figura 4) 

 
 

Figura 4: HYGROSKIN, Meteorosensitive Pavilion do professor Menges (Stuttgard/ALE) baseado na 
respiração natural das pinhas. Fonte:http://icd.uni-stuttgart.de/?p=9869 
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3.3 ICD/ITKE Research Pavilion 2014-2015 
 

Este terceiro exemplo teve referência no ninho subaquático da aranha d’água, que 
constrói uma bolha de ar dentro da água, reforçada sequencialmente por um arranjo 
hierárquico de fibras das teias dentro da estrutura, fazendo uma construção estável que 
pode suportar tensões mecânicas, como a mudança de correntes de água, garantindo um 
habitat seguro e estável para ela. Este processo de produção natural mostra como as 
estratégias de fabricação adaptativas podem ser utilizadas para criar estruturas reforçadas 
com fibras eficientes. Através de um novo processo de fabricação robótica um molde 
pneumático inicialmente flexível é gradualmente reforçado com fibras de carbono a partir 
do interior. A concha resultante de uma fibra leve forma um pavilhão com qualidade 
arquitetônica singular, sendo ao mesmo tempo uma estrutura altamente eficiente em termos 
de material. (Figura 5) 

 
 

Figura 5: ICD/ITKE Reserch Pavilion 2014-2015 do professor Menges (Stuttgard/ALE) baseado no 
ninho subaquático da aranha d’água. Fonte: http://icd.uni-stuttgart.de/?p=12965 
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3.4 ICD/ITKE Research Pavilion 2015-2016 
 
 

O quarto e último Pavilhão apresentado é o primeiro a empregar costura industrial em 
lâminas finas de compensado de madeira através da robótica em uma escala arquitetônica. 
A referência natural utilizada foi o ouriço-do-mar em que se concluiu que a leveza do seu 
esqueleto depende também da geometria do sistema de dupla camada e da diferenciação 
dentro do material. Além disto, as placas de algumas espécies são conectadas através de 
elementos fibrosos, além das articulações de zigue-zague. Isto desempenha um papel 
importante na manutenção da sua integridade durante exposição a forças externas e durante 
seu crescimento. De maneira bem inovadora, a introdução de métodos de conexão têxtil na 
construção de madeira permitiu cascos de madeira segmentados extremamente leves e com 
boa performance. (Figura 6) 

 
 

Figura 6: ICD/ITKE Reserch Pavilion 2015-2016 do professor Menges (Stuttgard/ALE) baseado no 
esqueleto do ouriço-do-mar. Fonte: http://icd.uni-stuttgart.de/?p=16220 
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4. Considerações Finais 

 

Utilizar referências da natureza se traduz em uma maneira eficaz de projetar, pois de  
fato possui expertise comprovada dentro do próprio processo evolutivo, onde o que existe é 
fruto de uma seleção natural que há anos fez sobreviver o que realmente funciona de 
maneira equilibrada para o planeta. Além disso, a metodologia do Biomimicry Thinking 
DesignLens apresenta um grande foco na sustentabilidade, já que tudo criado com este 
método deve ser avaliado segundo o crivo dos Princípios da Vida (Life’s Principles). 

Observa-se que os exemplos biomiméticos dos Pavilhões da Universidade de Stuttgard 
apresentam analogia com essa eficaz natureza, resultando em módulos construtivos com 
grande fator de inovação, seja através de novos e mais eficazes materiais e processos de 
construção, com a criação de estruturas mais leves, articuladas, flexíveis e de alta 
performance, ou mesmo pela incorporação de ferramentas tecnológicas que possibilitam a 
tradução de formas mais orgânicas, facilitando a concepção destes novos modelos  
baseados em referências naturais através de softwares e maquinário controlados por 
computador para a construção, teste e avaliação de modelos em maior consonância com a 
sustentabilidade, ampliando as possibilidades de novas aplicações em escala. 

Disseminar tais conceitos, métodos e exemplos demonstram o quão promissor podem 
ser novos estudos neste sentido e de como é importante estimular este pensamento, seja nas 
escolas de Design, Arquitetura ou Engenharias, com o intuito de comprovar que embora 
existam outros caminhos, projetar se guiando pela natureza, contribui para se obter 
soluções ótimas num cenário de urgência em sustentabilidade. 
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Resumo 
Em um contexto de alta competitividade e escassez de recursos, a busca da criação de modelos 
de negócio sustentáveis é fundamental para que organizações se destaquem e tenham 
longevidade no mercado. Tal ideal deve estar presente em tudo que a envolve, incluindo seus 
processos e produtos. O presente artigo visa refletir sobre o poder da adoção da abordagem de 
Design Estratégico na criação e aplicação de modelos de negócio baseados em produtos locais – 
importantes motores para o desenvolvimento econômico de suas regiões. Para tanto realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica e foi analisado um estudo de caso. O Design Estratégico, como uma 
abordagem projetual que objetiva conceber Sistemas Produto-Serviço pautados pela 
sustentabilidade e fieis a uma estratégia organizacional bem definida, apresentou-se como um 
recurso de alto potencial para auxiliar na consolidação dos modelos de negócio sustentáveis e 
sua aplicação em tudo aquilo que uma empresa se propõe a fazer e comunicar. 

 

Palavras-chave: Design Estratégico; Sustentabilidade; Modelo de Negócio; Produto Local; 

 

Abstract 

In a context of high competitiveness and shortage of resources, creating sustainable business 
models is crucial for organizations that seek to stand out and have longevity in the market. Such 
an ideal must be present in everything that involves the company, including its processes and 
products. This article aims to reflect on the power of adopting the Strategic Design approach in 
the creation and application of business models based on local products – which are important 
engines for the economic development of their regions. For this, a bibliographic review was  
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carried out and a case study was analyzed. Strategic Design, as a project approach that aims to 
design Product-Service Systems based on sustainability and aligned to a well-defined 
organizational strategy, has presented itself as a resource with high potential to assist in the 
consolidation of sustainable business models and their application in everything that an 
organization aims to do and communicate. 

 

Keywords: Strategic Design; Sustainability; Business Model; Local Product 
 
1. Introdução 

 
Durante o seu processo evolutivo, o Homem aprendeu a conviver com a natureza e a 

extrair dela o necessário para sua sobrevivência e prosperidade. Com o domínio de 
algumas técnicas e a criação de ferramentas, foi possível para os povos aproveitar o 
máximo do seu ambiente, produzindo bens e confeccionando artefatos que ajudariam a 
moldar sua identidade cultural e suas vocações econômicas, tornando-os conhecidos 
além de suas fronteiras a partir dos produtos que conseguiam produzir e, alcançando 
prosperidade e um status de excelência no tocante àquele bem. Consequentemente, 
ao longo dos séculos, patrimônios culturais que se consolidaram e passaram a definir 
cada povo - sendo expressos em suas produções econômicas e sociais - tornaram-se 
elementos de alto valor simbólico e começaram a ser cada vez mais estimados na 
contemporaneidade, onde a alta oferta de produtos e serviços demanda dos fabricantes a 
busca pela diferenciação. 

Nesse contexto os produtos locais surgem como uma modalidade de oferta única e 
fundamental para a prosperidade tanto dos produtores e fabricantes, quanto, 
especialmente, das suas comunidades. Como afirma Krucken (2009), valorizar o produto 
local significa trazer prosperidade para o seu território de origem, fomentando o 
benefício de uma rede de agentes envolvidos, desde a comunidade produtora até os 
consumidores usuários. Segundo a autora, esse processo se dá à medida que o produto 
“conta a história” de sua região, tornando-se uma expressão de sua identidade e 
possibilitando que o consumidor os enxergue e aprecie de maneira diferente, entendendo-
os como singulares, especiais e que contribuem para a qualidade de vida das pessoas que 
trabalharam para produzir aquele bem e/ou habitam aquela localidade. 

Torna-se, assim, essencial a presença de iniciativas que ajudem a identificar e 
desenvolver as vocações de uma região sob um aspecto holístico, ou seja, considerando 
todos os envolvidos. Tal amplitude é importante pois a presença desses atores, com toda 
a sua vivência e relação com a história e a cultura daquele local, será determinante para 
que sejam encontrados, compreendidos e estimados os valores culturais que deverão 
estar representados nas ofertas econômicas. Sob esse prisma, identificar e valorizar 
traços socioculturais torna-se fundamental, pois “aspectos não econômicos contribuem 
para o desenvolvimento econômico regional, particularmente as práticas culturais 
regionais e locais” (VIEIRA; SANTOS, 2012). 

Em um contexto de alta competitividade, onde empresas e territórios devem buscar 
prosperidade a partir de ofertas de alto valor percebido, torna-se cada vez mais 
importante que a criação de empreendimentos e produtos seja feita de maneira 
estratégica, ou seja, considerando “o que se quer ser” e “onde se quer chegar”, bem 
como quais os recursos disponíveis e necessários para se atingir tal propósito.  
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Assim, surge a necessidade de se projetar melhores soluções para os problemas 
cotidianos e novas oportunidades de alcançar e cativar os indivíduos. No tocante às 
relações comerciais, é necessário ler cada vez melhor o ambiente e entender o que as 
pessoas querem e necessitam para melhorar sua qualidade de vida. Para este fim, o Design 
surge como um campo de alto potencial na busca pela qualidade e inovação. 

Na busca pela quebra de paradigmas que reduzem o Design a uma ferramenta de 
intervenção estética, muitas vezes relegada a fases posteriores no processo de criação de 
empresas e suas ofertas, surgem estudos que buscam entender o potencial transformador 
do Design em um espectro maior e ajudar na sua melhor inserção nas organizações não 
apenas em nível operacional, mas também tático e estratégico. Destaca-se o Design 
Estratégico, abordagem projetual que objetiva integrar o processo de concepção do 
Sistema Produto- Serviço (SPS) às ambições estratégicas da organização, primando pela 
busca de soluções relevantes e pela sustentabilidade. 

Pretende-se demonstrar que o pensamento projetual e a busca por alternativas 
criativas e embasadas em uma leitura coerente da realidade pode trazer benefícios em 
níveis operacionais, táticos e estratégicos. Fundamentalmente, o Design Estratégico, 
foco do presente   artigo,   trabalha   no   alinhamento   entre   os   direcionamentos   
estratégicos da organização e a concepção de suas expressões (produtos, serviços e 
sistemas comunicacionais), buscando imprimir valor e identidade aos projetos, 
reforçando o compromisso estratégico das empresas. Assim, tal abordagem projetual 
apresenta alto potencial na criação de modelos de negócio diferenciados, especialmente 
na busca por um sistema sustentável. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória de base documental e caráter 
observacional – com a coleta e análise de materiais diversos fornecidos pela 
organização, matérias e entrevistas divulgadas na imprensa especializada e exploração 
dos canais de comunicação da marca com o público – aliada a uma revisão bibliográfica 
(GIL, 2008), onde foram estudados os princípios teóricos relevantes dentre os temas 
escolhidos. 

 
2. Competitividade e Estratégia 

 
Qualquer empreendedor que deseja oferecer um produto ou serviço encontra uma 

realidade onde as decisões empresariais devem ser mais bem estruturadas, desde a 
concepção e formatação de um negócio até a oferta chegar às mãos dos consumidores, 
passando por um sem-número de processos e agentes que serão determinantes no cálculo 
de seus custos e, assim, na sua competitividade. Essas decisões devem ter como elemento 
norteador uma bem- concebida estratégia. 

Fundamentalmente, o papel da estratégia está ligado à busca da vantagem 
competitiva, assim definida: 

Uma empresa tem vantagem competitiva quando implementa uma estratégia que os 
concorrentes não conseguem copiar ou acham custosa demais para imitar. Uma organização 
só pode ter certeza de que sua estratégia resultou em uma ou mais vantagens competitivas 
úteis quando os esforços dos concorrentes para copiá-la pararam ou fracassaram. Além 
disso, as empresas têm de entender que nenhuma vantagem competitiva é permanente. 
(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011, p. 4) 
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Em um processo claramente dinâmico e complexo, a eficiente criação e implantação 

de uma estratégia passa por uma necessidade de mentalidade e atitude adequadas para 
poder enfrentar os obstáculos impostos pelo ambiente, com o direcionamento para a 
busca de uma vantagem sustentável. Um aspecto básico e fundamental está ligado à 
forma como o empreendedor/executivo enxerga e encara o amanhã. 

Essencialmente, existem três tipos de atitude em relação ao futuro. O pensamento 
tradicionalista valoriza fortemente as vivências passadas, tirando das experiências, de 
sucesso ou não, as lições para por quê, o quê, como e quando fazer as coisas. O gestor 
tradicionalista conduz as suas decisões replicando o que já deu certo e evitando aquilo 
que deu errado. Essa atitude torna-se perigosa em virtude da realidade mutante em que 
vivemos. O contexto de cada momento não nos garante que o sucesso ou fracasso do 
passado se repetirá no futuro. Já a atitude pragmática dá grande importância aos eventos, 
dados e fatos do presente. Esses gestores costumam embarcar em modismos, atuando 
fundamentalmente de forma reativa ao que ocorre à sua volta. Em países considerados 
em desenvolvimento, como o Brasil, essa prática é muito comum, especialmente à 
medida que as pessoas atualmente têm acesso mais fácil àquilo que podem tentar replicar 
(COSTA, 2007). Embora importante buscar referências e reproduzir boas práticas, 
negócios com essa característica enfrentam uma grande quantidade de concorrentes que 
também copiaram das mesmas fontes inspiradoras. Essa falta de diferenciação, leva 
novamente à temida competição baseada  no preço, diminuindo o valor e iminentemente 
extinguindo grande parte das empresas. Por fim temos a atitude estratégica: 

Esse processo consiste, exatamente, em um exercício de se transportar mentalmente para um 
futuro desejável, considerado possível, e a partir de lá olhar para trás, para o hoje, e 
perguntar o que deve ser feito no presente para que o idealizado no futuro se concretize. [...] 
a visão estratégica que se pretende criar consiste em desenvolver a capacidade de olhar, 
criticamente, o presente a partir do futuro, e não o futuro com os olhos do presente (!). Esse 
é o grande desafio a vencer. A construção desse novo modelo mental pode ser efetivada e 
enriquecida se for realizada com equipes multiníveis e interfuncionais, e não 
individualmente. (COSTA, 2007, p. 13) 

Esse modo de observar o contexto, costuma trazer insights diferenciados, que 
tornarão cada negócio distinto à sua maneira e dificultarão a destruição do seu valor, isso 
acontece pois mesmo que alguém resolva copiá-lo, ele será valorizado como “o original”. 
Além disso, copiar demanda tempo e investimento por parte do concorrente, o que 
também atrapalha o seu sucesso. A Figura 1 condensa as principais características de 
cada forma de agir. 

Figura 1: Atitudes Tradicionalista, Pragmática e Estratégica. Fonte: Autor  
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A importância desses elementos de raiz psicológica é justificada pelas frequentes 
restrições e obstáculos que os gestores enfrentam no processo de gestão estratégica. 
Obstáculos culturais – dificultando a percepção da necessidade e benefícios de correr certos 
riscos –, organizacionais – onde muitas empresas são excessivamente burocráticas ou 
departamentalizadas, por exemplo – e gerenciais são comuns e o líder deve ser capaz de 
transmitir segurança e crédito para que os seus pares e subordinados embarquem no 
direcionamento estratégico proposto. Essa crença verdadeira e apoio dos colaboradores à sua 
liderança e à estratégia traçada são fundamentais para que o cliente perceba de forma 
substancial o valor que a empresa e suas ofertas estão oferecendo. Entende-se, assim, que a 
correta formulação e implantação de uma estratégia é uma atividade complexa e fundamental 
nas organizações. 

 
3. Inserindo o Design 
 

A estratégia, como um conceito, deve dirigir a empresa, seus colaboradores e, 
fundamentalmente, deve estar representada de maneira clara em seus produtos, 
ambiente, marca e tudo o que envolve o diálogo com o seu público. É especialmente, 
porém não exclusivamente, nesse estágio onde o Design apresenta-se como um recurso 
capital para as organizações. 

Como atividade, o Design enfrenta uma incompreensão generalizada que contamina o 
mercado e dificulta a sua valorização e melhor utilização. Como afirma Bonsiepe (2011), 
a noção do Design como uma ferramenta de solução de problemas foi substituída pela 
ideia do “efêmero, da moda, do obsoletismo rápido”. Em razão da popularização dessa 
linha de pensamento e a consequente banalização do termo “Design”, a sua inserção nas 
instituições tornou-se limitada e o seu potencial total raramente explorado, sendo 
constantemente requisitado apenas no fim do processo de desenvolvimento dos produtos 
– quando as principais decisões estratégicas já foram tomadas e o que restam são 
deliberações acerca de retoques superficiais – ou em situações emergenciais, com o 
objetivo de tardiamente tentar reverter um quadro de fraco desempenho de mercado 
(BONSIEPE, 2015). 

No entanto, os esforços acadêmicos em disseminar a pluralidade da disciplina e o 
próprio mercado mostram que o designer , atuando em conjunto com os demais 
colaboradores, oferece uma visão e uma capacidade de leitura das situações e proposição 
de soluções diferenciadas, uma vez que o processo de Design, como uma atividade 
multidisciplinar e iterativa, vai além da criação de soluções visuais, integrando e se 
relacionando com pesquisas de mercado, estratégia de marketing, criação e gestão de 
marcas, engenharia, desenvolvimento de produtos, planejamento de produção, 
distribuição e políticas de comunicação corporativa (MOZOTA, 2011). Encarando a 
atividade dessa maneira, a organização sai do modelo de negócio tradicional descrito por 
Kotler e Keller (2006) – onde a empresa faz “alguma coisa” e vende – para outro em que 
utiliza do Design em toda a sua plenitude para projetar a sua oferta da melhor forma, de 
modo a verdadeiramente oferecer um valor a ser reconhecido e apreciado pelo público. 
Esse reconhecimento tende a levar à fidelidade do consumidor, que será crucial para os 
resultados comerciais e a consequente saúde financeira da empresa e evolução do 
negócio. 
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4. Design Estratégico 

 
O Design consolidou-se no século 20 como uma atividade importante para a 

identificação e solução de problemas do cotidiano das pessoas e o designer tornou-se um 
profissional com capacidade diferenciada de leitura das situações e ideação de 
alternativas. 

No entanto, nas últimas décadas a profissão sofreu com uma interpretação errônea de 
suas principais qualidades e propósitos, sendo entendida como uma atividade ligada 
fundamentalmente a intervenções estéticas, noção que ganhou corpo com ajuda da 
mídia e do comércio “desinformado” que começou a adicionar o termo “Design” para 
evocar a estilo (BONSIEPE, 2011). 

Entendendo, porém, que essa ideia precisava ser refutada e que as organizações 
precisavam entender o real potencial do Design e dos seus profissionais, iniciaram-se, no 
fim do século 20, movimentos e estudos que tinham como objetivo entender e 
sistematizar formas de como a área do Design poderia contribuir para as instituições em 
níveis e segmentos diversos. Surgem assim as bases disciplinares e intelectuais da Gestão 
do Design e do Design Estratégico, esse a partir dos estudos realizados pelos 
pesquisadores do Politécnico di Milano, especialmente Mauri, Manzini e Zurlo (FREIRE, 
2015). Tais campos de estudo visam modificar a impressão das instituições sobre o 
Design, quebrando o paradigma de que o designer deve ser convocado para realizar 
atividades incrementais e estéticas. 

Entendendo a importância do Design e incluindo-o nos processos de planejamento e 
decisão das ações organizacionais, a empresa já apresenta um potencial para melhoria   
em sua leitura das situações e a posterior criação de alternativas para resolução de 
problemas e para a continuidade dos seus planos. Esse cenário é fundamental para o 
melhor alinhamento entre o conceito abraçado pela instituição, o plano estratégico 
traçado e a sua tangibilização. Tal caminho, que consiste no núcleo processual 
responsável pela criação de uma oferta de valor, tem merecido um olhar atento de 
acadêmicos e profissionais a fim de descobrir como conceber produtos e serviços de alto 
potencial. Tais estudos levaram ao surgimento de uma linha de pesquisa que vem 
ganhando destaque nos últimos anos: o Design Estratégico (DE). 

O DE surge para auxiliar os profissionais e organizações a transformarem suas visões 
em realidade, com o melhor aproveitamento dos recursos (financeiros, pessoais e 
ambientais) na criação de ofertas coerentes com aquilo que a empresa acredita – e é –, 
bem como com o que um público, cuidadosamente identificado, considera de valor. Um 
conceito, um planejamento processual, uma estrutura empresarial, tudo isso existe para 
apoiar uma atividade básica: oferecer algo que alguém necessite, da melhor maneira 
possível. Logo, para que o processo seja realizado corretamente, é necessário que exista o 
total alinhamento deste com a estratégia organizacional previamente criada e o conceito 
que deseja ser construído, materializado e comunicado ao público. 

Tal coerência será aplicada não apenas na concepção da oferta, mas sim em todo o 
Sistema Produto-Serviço (SPS), que, por sua vez, consiste em um mix entre produtos, 
serviços, comunicação e pessoas. O DE de um SPS altera o foco de inovação do artefato 
para uma estratégia integrada de produto-serviço, orientado a produzir soluções 
(MERONI, 2008). A mudança de mentalidade – da criação de produtos para o Sistema 
Produto-Serviço, faz com que seja possível o estabelecimento de uma nova relação entre  
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cliente instituição (MANZINI; VEZZOLI, 2002). Sobre o foco do DE, Meroni (2008) 
diz: 

[…] there is a clear focus on the Product Service System (PSS) dimension, an orientation 
towards different kinds of social and market actors, a clear intention to produce innovation, 
and an emphasis on a systemic interpretation of sustainable development. […] strategic 
Design is about conferring to social and market bodies a system of rules, beliefs, values and 
tools to deal with the external environment, thus being able to evolve (and so to survive 
successfully), as well as maintaining and developing one’s own identity. And, in doing so, 
influencing and changing the environment too. (MERONI, 2008, p. 32 [grifo nosso]) 

Percebe-se, assim, no DE, além do olhar mercadológico, um direcionamento à busca 
da inovação e sustentabilidade como partes integrantes da identidade organizacional e 
como diferenciais competitivos valorizados pelos consumidores e demais stakeholders. 
Esse aspecto é parte importante no desenvolvimento de um SPS, visando garantir que 
uma instituição possa fomentar a sua longevidade ao atender as necessidades dos seus 
clientes com o menor gasto de insumos possível, diminuindo o impacto ambiental. Tais 
direcionamentos, além de assegurarem, no longo prazo, uma operação menos custosa, 
ajuda a construir uma relação benéfica entre a empresa e a comunidade – criando laços 
importantes para o desenvolvimento institucional e da região – e melhora a imagem da 
corporação junto ao público e demais agentes socioeconômicos, elevando o seu valor e o 
apreço para com a sua marca e seus produtos. 

 
5. Produto Local 

 
Como falado, o objetivo do presente trabalho é mostrar como o pensamento 

estratégico e a utilização da abordagem do DE na concepção de um SPS – em toda sua 
amplitude – podem ser usados na construção de valor para produtos de natureza local. 
Esses produtos, considerados  parte  integrante  fundamental  da  identidade  de  uma  
região,  possuem  um potencial natural enorme, já sendo, inclusive, responsáveis pela 
subsistência de várias comunidades mundo afora. Entende-se, portanto, que utilizar as 
premissas e direcionamentos do DE pode ser uma valiosa alternativa para melhor 
construir as ofertas locais, consequentemente gerar valor para os produtos, suas marcas e 
a própria imagem do território de origem, trazendo ganhos diretos e indiretos que serão 
fundamentais para a prosperidade socioeconômica da região e de seus habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Qualidades potenciais do produto local. Fonte: Autor 
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Tendo em vista que os recursos tangíveis e intangíveis locais podem servir de motores 

para o desenvolvimento de uma região, o Brasil apresenta-se como um “produto” de alto 
potencial. 

Os países megadiversos, como o Brasil, possuem uma grande riqueza de culturas e etnias e 
também de recursos da biodiversidade. Essa riqueza constitui a base para o desenvolvimento 
de produtos fortemente ligados à origem e à comunidade local. [...] Estimular o 
reconhecimento das qualidades e dos valores relacionados com um produto local - qualidades 
referentes ao território, aos recursos, ao conhecimento incorporado na sua produção e à sua 
importância para a comunidade produtora - é uma forma de contribuir para tornar visível à 
sociedade a história por trás do produto. Contar essa "história" significa comunicar 
elementos culturais e sociais correspondentes ao produto, possibilitando ao consumidor 
avaliá-lo e apreciá-lo devidamente. E significa desenvolver uma imagem favorável do 
território em que o produto se origina. Essa visibilidade pode contribuir para a proteção do 
patrimônio cultural e a diversidade das culturas, sendo desse modo um fator de preservação 
da herança cultural que receberão os sucessores no uso do território. Contribui também para 
a adoção e valorização de práticas sustentáveis na produção, na comercialização e mesmo no 
consumo. (KRUCKEN, 2009, p. 22/23) 

Nesse contexto o Design se apresenta como um importante recurso, não apenas 
ajudando, operacionalmente, a comunicar os elementos tradicionais de uma região em 
suas expressões gráficas e promocionais, mas, estrategicamente, para melhor 
desenvolver toda a cadeia que envolve a produção dos artefatos e a montagem dos 
serviços, amplificando as características típicas como fatores realmente diferenciados, e 
atuando no fomento ao Desenvolvimento Regional. 

No contexto do presente trabalho, entende-se que o produto de natureza regional, seja 
ele tangível ou intangível, é um importante fator na equação que considera as variáveis 
para a busca pelo desenvolvimento e, dessa forma, contribuir para a melhoria de 
modelos de negócio, direcionamentos gerenciais e a criação de ofertas que amplifiquem 
as qualidades de bem oriundo e/ou característico de uma região configura-se como uma 
alternativa interessante para geração de renda, visibilidade e desenvolvimento 
socioeconômico para o território. A Figura 3 mostra como o Design ser útil às regiões, 
sendo possível enxergar o papel potencial dos produtos locais nesse cenário. 

 
Figura 3: Possíveis contribuições do Design aos produtos locais e seus territórios. 

Fonte: FRANZATO; KRUCKEN; REYES (2013) 
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Entende-se, assim, que nesse contexto o DE – e o seu foco no SPS – oferece uma 

abordagem capaz de entender e interpretar os traços típicos de uma cultura, utilizando-os 
como insumo fundamental já no diagnóstico e planejamento estratégico das organizações 
(em toda a sua abrangência e complexidade), na criação de uma oferta que melhor 
traduza o conceito escolhido na forma de uma solução que ofereça uma experiência 
memorável e de alto valor para o cliente, e, finalmente, no correto e coeso 
estabelecimento de uma comunicação entre o público e a marca, a partir de pontos de 
contato cuidadosamente escolhidos e um discurso inteiramente alinhado e verdadeiro à 
identidade estratégica proposta pela empresa no início do processo. 
Logo, utilizando uma abordagem de Design Estratégico, é possível que uma organização 
de qualquer natureza, porte, origem e setor – consiga identificar, valorizar e transformar 
os seus valores tangíveis e intangíveis em produtos, serviços e/ou experiências 
diferenciadas e apreciadas pelos consumidores, ao mesmo tempo que, apoiando sua 
cultura regional, proporciona orgulho e engajamento da sua comunidade, criando uma 
oportunidade ímpar para implementar um plano de desenvolvimento sustentável da 
cadeia produtiva e de preservação do patrimônio natural, material e imaterial local. 
 

6. O case Sambazon 
 

Buscando demonstrar como, na prática, a sintonia entre estratégia e design podem 
produzir empreendimentos de sucesso com base em modelos de negócio sustentáveis e 
que resultam na valorização dos produtos locais e de sua região como um todo, será 
apresentado um breve relato sobre a empresa norte-americana de produtos derivados de 
açaí Sambazon. 

Um dos critérios iniciais da escolha do case era que ele tivesse como insumo base um 
APL e oriundo de recursos da biodiversidade, de preferência com múltiplas aplicações 
em diferentes tipos de mercado, em razão do crescimento da sua aceitação pelo público e 
pela sua capacidade de – quando bem projetados – servir como veículo para a divulgação 
de traços culturais de uma região bem como o território em si, podendo tornar-se até um 
importante gancho para atração de investimentos e turismo (KRUCKEN, 2005; KOTLER 
et al., 2006). 

Neste sentido, em meio a pesquisas de vários produtos tipicamente brasileiros, como 
o guaraná ou a cachaça, por exemplo, encontrou-se no açaí um insumo de alta relevância 
e potencial em razão de sua crescente penetração no mercado brasileiro – seja como 
produto final ou como componente de cosméticos, refrigerantes etc. – e pelo 
conhecimento prévio do autor, por meio de notícias vinculadas na imprensa, de que o 
produto já ganhava expansão internacional por meio de produtos variados que 
estampavam o açaí como uma de suas principais matéria-prima. 

A Sambazon é uma empresa californiana concebida a partir da experiência vivenciada 
por dois turistas norte-americanos apaixonados por surf que, em 1999, viajaram ao Brasil 
em busca de aventura e ondas na passagem do milênio – eles eram dois dos futuros 
fundadores da empresa, Ryan Black e Edmund “Skanda” Nichols. Em praias brasileiras, 
mais especificamente em Porto de Galinhas/PE, os dois turistas foram apresentados e 
conheceram os sabores e potenciais energéticos do açaí e imediatamente se apaixonaram 
pela fruta. Eles rapidamente perceberam, através de algumas pesquisas iniciais, que 
estavam diante de uma oportunidade para apresentar um novo e poderoso produto ao 
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mercado americano – que não conhecia o fruto, nativo do norte do Brasil – ao mesmo 
tempo que podiam ajudar na preservação da Amazônia e no desenvolvimento econômico 
das comunidades locais (MUNDO DAS MARCAS, 2015). 

A partir desse desejo, foi tomando forma o conceito da marca. Tal conceito foi 
elaborado a partir de um modelo de negócios com 3 pilares: People, Planet, Profit 
(Pessoas, Planeta e Lucro) e tem na sustentabilidade a sua grande essência. Esse modelo, 
chamado Triple Bottom Line (TBL), foi cunhado pelo consultor britânico John 
Elkington (THE ECONOMIST, 2009). 

O modelo de negócios, com um viés sustentável, provou-se importante para o 
desenvolvimento da empresa e, especialmente, para a viabilização do negócio de 
maneira a mais do que não agredir, mas preservar e apoiar o território e seus habitantes. 
A empresa foi a primeira a exportar legalmente o fruto para os EUA e a registrá-lo no 
FDA (Food and Drug Administration), respeitada agência que controla o comércio de 
alimentos e remédios nos Estados Unidos. 

Em meados de 2006 a Sambazon construiu uma indústria de beneficiamento em 
Santana, no Amapá, onde cerca de 80 funcionários trabalham na transformação das 
frutas em polpa. Esse passo foi fundamental para que a empresa pudesse cumprir sua 
promessa de ser 100% orgânica, pois o açaí é um fruto que rapidamente se estraga, logo 
o seu processamento deve ser feito o quanto antes. Com o objetivo de cortar os 
intermediários e trabalhar diretamente 
– e, consequentemente, ter a oportunidade de contribuir mais – com os agricultores 
familiares locais, foi tomada a decisão estratégica de investir em uma fábrica que 
garantiria a qualidade do produto e geraria benefícios socioeconômicos para a 
comunidade. 

Como resultado desses esforços, o governo americano, concedeu o Award of 
Corporate Excellence (A.C.E Award) à Sambazon – após indicação do embaixador dos 
EUA no Brasil - “por seu trabalho com a população de origem indígena na Amazônia 
brasileira”. O prêmio foi entregue pela então secretária de Estado do país, Condoleeza 
Rice, que afirmou que a empresa “é um exemplo extraordinário do impacto positivo que 
uma pequena empresa pode trazer à economia, ao meio ambiente e à sociedade que os 
abriga”. Ainda segundo Rice, a Sambazon foi escolhida por “seus esforços em promover 
o desenvolvimento sustentável da floresta brasileira, ao mesmo tempo que melhora as 
condições de vida da população local através do marketing criativo do açaí” (OPIC, 
2015). 

A empresa, que nasceu da visão de dois turistas americanos encantados com um fruto 
típico da Amazônia brasileira cresceu e prosperou sem perder os seus valores, ao 
contrário, valorizando-os ao realizar o design de seu SPS. A companhia iniciou seu 
processo de internacionalização, introduzindo seus produtos na Ásia, no Canadá e, de 
maneira ainda discreta, no Brasil a partir de 2013. Hoje a companhia conta com cerca de 
200 funcionários, sendo cerca de 50% no Brasil, um faturamento estimado de cerca de 
U$200 milhões e está presente em 8 países, incluindo Austrália, México, Japão – onde 
também já instalou um SAC, e Coréia do Sul, e nas principais redes de varejo dos EUA. 
Seus produtos são vendidos em mais de 20 mil pontos de distribuição, sendo atualmente 
a quinta maior marca de sucos na categoria premium do mercado americano (MUNDO 
DAS MARCAS, 2015). 
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7. Considerações Finais 

 
Buscou-se, ao longo deste trabalho, intensificar uma reflexão do papel do Design 

como um recurso que imprime valor a empresas e produtos de maneira a viabilizar a 
criação e aplicação de modelos de negócio sustentáveis, onde o produto regional tem a 
capacidade de tornar-se diferenciado e um motor de desenvolvimento à sua localidade de 
origem. 

Considerando que o Design Estratégico tem como premissa o fomento a um Sistema 
Produto-Serviço que movimenta diversos atores mercadológicos e sociais na busca do 
desenvolvimento sustentável a partir de iniciativas inovadoras (MERONI, 2008), 
identificou-se na Sambazon um bom exemplo prático e real de como uma iniciativa 
privada, criada a partir de um conceito e montada estrategicamente para cumpri-lo, pode 
trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para toda a cadeia envolvida no 
negócio. Sob esse aspecto também se destaca o caráter colaborativo que a empresa 
imprime, aliando-se a uma série de agentes institucionais (universidades, governo, 
institutos etc.) para fortalecer o seu modelo de negócio e estabelecer uma interface entre 
a companhia e a comunidade local ao mesmo tempo que promove ações e capacitações 
que visam preservar o ecossistema de onde vem o seu insumo base. 

Sendo considerado uma abordagem transversal, e não um método, (IKEDA, 2008; 
FRANZATO, 2010), o DE não traz para esse trabalho passos a serem seguidos, mas sim 
serve como direcionamento para identificar no case escolhido – e fornecer insights aos 
demais empreendedores e executivos –, a concepção de um modelo de negócios e de 
uma gestão estratégica, que busca, através do Design do seu Sistema Produto-Serviço, 
atender as necessidades do consumidor e promover desenvolvimento sustentável para a 
empresa e para a região de onde são extraídos os seus insumos. 
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Resumo 

O emprego dos resíduos sólidos provenientes das atividades agrossilvipastoris, especificamente dos 
Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNMs), tem se apresentado vantajoso para a produção 
industrial com o ganho de serem recursos renováveis e por possibilitarem a adoção de renda 
complementar as comunidades que constituem suas cadeias extrativistas. Este artigo apresenta o 
estudo experimental que verificou as características granulométricas e de moldagem por 
compressão de compósitos particulados com as escamas estéreis da pinha da Araucária (Araucaria 
angustifolia), resíduo obtido através da extração do principal PFNM da espécie, o pinhão. Os 
resultados demonstraram a viabilidade da moldagem do material com condições satisfatórias de 
reprodução da forma, espessuras finas e de desmoldagem, se apresentando como um material 
passível de valorização pelo design de produtos e uma alternativa viável para o resíduo no manejo 
da árvore como frutífera. 

 

Palavras-chave: Araucária; Residuo; Produto Moldado 

 

 

Abstract 

The use of solid waste from agroforestry activities, specifically ‘Produtos Florestais Não 
Madeireiros’ (PFNMs), has proved to be advantageous for industrial production with the gain of 
being renewable resources and for enabling the adoption of complementary income to the 
communities that constitute their extractive chains . This paper presents the experimental study that 
verified the granulometric and compression molding characteristics of particulate composites with 
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the ‘escamas estéreis’ of Araucaria pine (Araucaria angustifolia), obtained by extracting the main 
PFNM of the species, the pinion. The results demonstrated the feasibility of the molding of the 
material with satisfactory conditions of reproduction of the shape, thin thicknesses and 
demoulding, presenting itself as a valuable material for product design and a viable alternative for 
the waste in the management of the tree as a fruit tree. 

 

Keywords: Araucária; Waste; Molded Product 

 
1. Introdução 

 
Segundo os dados da Organização das Nações Unidas (ONU) a população mundial 

hoje está próxima aos 7 bilhões de habitantes e que geram em torno de 1.4 bilhão de 
tonelada de resíduos sólidos ao ano, aproximadamente 1,2 kg ao dia per capita, sendo que 
nos últimos 30 anos a produção montante de lixo mundial foi 3 vezes maior que o aumento 
da população (EM DISCUSSÃO, 2014). No Brasil, conforme o Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS), órgão integrado ao Ministério das Cidades, a 
geração de resíduos sólidos tem se apresentado crescente e com o aumento na geração de 
resíduo per capita de 0,93 kg/dia em 2010 para 0,96 kg/dia em 2011 (BRASIL, 2011).  

Os dados relativos ao ano de 2014, com uma amostragem de 81, 6% dos municípios 
brasileiros e de acordo com os registros dos serviços de coleta, o montante anual de resíduo 
foi de 64, 4 milhões de toneladas, aproximadamente 176, 4 mil toneladas ao dia (BRASIL, 
2014). A cobertura dos serviços de coleta chegou, até o ano de 2011, a abranger 98,4% da 
população, sendo o maior índice encontrado na região Sul e o menor na região Norte do 
país. Ressalta-se, porém, que as áreas rurais não apresentam índices satisfatórios chegando 
a somente a 30% de cobertura por coleta, sendo que a maioria dos rejeitos é queimada, 
enterrada ou depositada em terrenos (BRASIL, 2011). 

A partir deste panorama, compreende-se que são necessárias ações que contemplem a 
prevenção dos resíduos sólidos ou o seu reaproveitamento como matéria-prima ou fonte 
energética. De acordo com Vezzoli (2010), as vantagens em termos de meio ambiente na 
utilização de resíduos produzidos estão em evitar o impacto do descarte em aterros, lixões 
e outros, minimizando a quantidade de resíduos, e no fato do recurso já estar disponível 
para a produção de novos produtos, evitando novas extrações de matéria-prima natural. 

Já a prevenção do resíduo sólido exige de iniciativas governamentais, políticas 
públicas e de mudanças no comportamento de consumo da população, e em termos 
empresariais, as ações de prevenção no projeto de produtos podem ocorrer em qualquer 
fase do ciclo de vida envolvendo diferentes processos e atores, e que normalmente não 
estão relacionados aos planos de  gestão dos resíduos (DIAS e BORTOLETO, 2014). 
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A partir das etapas do ciclo de vida dos produtos, as autoras sugerem as estratégias de 
(Figura 1): 

 
Figura 1: Estratégias para a prevenção de resíduos. Fonte: Dias e Bortoleto (2014). 

 
A abordagem estabelecida pelo EcoDesign, segundo Fiksel (1995), envolve “um 

sistema de projetar onde o desempenho respeita o meio ambiente, a saúde e segurança em 
todo o ciclo de vida do produto e do processo” (FIKSEL, 1995).   

Este artigo relata a produção de materiais compósitos a partir de resíduo sólido 
oriundo de atividade da agrossilvicultura, especificamente da coleta da semente da 
Araucária (Araucaria angustifolia), o pinhão e são apresentadas as características de 
moldagem e de tratamento da superfície dos materiais desenvolvidos. O método utilizado 
foi o experimental em laboratório e atribui-se que a moldagem por compressão pode ser 
uma estratégia econômica e produtiva viável à fabricação de produtos em pequena escala e 
condizente ao ciclo natural de oferta da semente, de março a setembro. Estima-se que o 
design pode ser uma estratégia que valorize a aplicação deste material através da 
configuração de novos produtos e da comunicação dos aspectos ambientais e regionais da 
matéria-prima envolvida no estudo. 
 

2. Gestão dos Resíduos Sólidos 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei Federal 12.305/10 
estabelece os instrumentos que visam o seu controle prevendo a sua redução, reciclagem e 
reutilização. A PNRS define resíduos sólidos como:  

[...] “material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
proceder, nos estados sólido ou semissólido, [...]”.(BRASIL, 2010). 

A lei 12.305/10 incorpora a gestão dos resíduos sólidos, que se estrutura na redução do 
consumo, na reutilização e na reciclagem dos materiais, podendo em último recurso a 
recuperação do conteúdo energético do que não se é aproveitado. Muitos países vêm 
optando pela geração de energia através do lixo em usinas de resíduo-energia (waste to 
energy) como meio de unificar o gerenciamento da geração de rejeitos e a demanda por 
energia (EM DISCUSSÃO, 2014), porém contempla-se que a aplicação do resíduo como 
matéria-prima pode possibilitar a maior valorização do material se unido as estratégias de 
marketing e design em contrapartida a sua incineração. 

O princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é um 
dos conceitos estabelecidos pela gestão dos resíduos e tem entre seus objetivos a promoção 
do aproveitamento dos resíduos buscando direcioná-los para a mesma ou para outras 
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cadeias produtivas. Desta forma incentiva a utilização de insumos menos agressivos ao 
meio ambiente, bem como o estimula o desenvolvimento do mercado, da produção e do 
consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis (BRASIL, 2010). 
 

2.1 Resíduos Agrossilvipastoris  
 

Os resíduos agrossilvipastoris são os resíduos gerados a partir das atividades 
agropecuárias e silviculturais. De acordo com Rosa et al. (2011) a geração desta categoria 
de resíduo “[...] está associada ao desperdício no uso de insumos, às perdas entre a 
produção e o consumo e aos materiais que, gerados ao longo da cadeia agroindustrial, não 
possuem valor econômico evidente”. 

Os autores tomam como exemplo os resíduos da produção de biocombustíveis, como o 
bagaço de cana de açúcar que é destinado à ração animal assim como os subprodutos do 
processamento do dendê que são empregados em compostagem, como adubo e na 
alimentação de animais domésticos. Já o material resultante (casca) da produção de coco 
vem sendo amplamente utilizado em vasos, tapetes, outros produtos de artesanato e em 
componentes automotivos (ROSA et al. 2011). 

Os resíduos orgânicos agrossilvipastoris são de difícil mensuração devido aos diferentes 
tamanhos das propriedades rurais, as localizações de difícil acesso, a diferença nos 
processos utilizados entre os produtores e a grande variedade de culturas existentes no país 
e estima-se a tendência de crescimento deste número de resíduos devido ao aumento 
produtivo que vem ocorrendo no setor (BRASIL, 2012).  

O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de produtos à base florestal 
(silvicultura), portanto estratégico à economia nacional com aproximadamente 516 milhões 
de hectares entre florestas nativas e plantadas, sendo que os produtos madeireiros são os 
mais importantes na cadeia florestal e se divide em dois modelos de organização industrial: 
um vertical da floresta até o produto final, com poucas e grandes empresas responsáveis 
pela produção de painéis aglomerados, laminados, chapas de fibra e celulose, e outro 
responsável pela produção de madeira serrada, móveis e chapas de compensado, com um 
elevado número de empresas de pequeno e médio porte pulverizadas no território nacional 
(BRASIL, 2012).  

No entanto, aborda-se neste estudo a utilização dos resíduos da silvicultura também 
denominados de produtos florestais não madeireiros (Figura 2) que também se apresentam 
significativos à economia nacional e são representados pela ampla biodiversidade presente 
no território brasileiro. De acordo com Brasil (2012), os produtos florestais não 
madeireiros compreendem os/as: 

 
Figura 2: Produtos florestais não madeireiros. Fonte: Brasil (2012). 
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Os Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNMs) são todos aqueles não lenhosos e de 
origem vegetal e que visam à subsistência e/ou comercialização, bem como os serviços 
sociais e ambientais, o extrativismo, o sequestro de carbono e outros benefícios 
provenientes da manutenção da floresta (BRASIL, 2012). 

De acordo com Alves (2010) existem diversas correntes conceituais e classificatórias 
para os PFNMs, pois uma espécie vegetal é capaz de fornecer um ou mais produtos. Desta 
forma os PFNMs irão se constituir por produtos e subprodutos que apresentarão uma 
ampla variedade de uso e que, quando beneficiados, podem ser destinados às diversas 
indústrias, como a farmacêutica, alimentícia, de cosméticos e produtos naturais, dentre 
outras.  

Para Vieira-da-Silva e Reis (2009), o manejo das espécies fornecedoras dos PFNMs é 
considerado uma estratégia para o desenvolvimento territorial e pode fortalecer a 
agricultura familiar com o aumento da renda.  

No contexto deste estudo aborda-se a amêndoa denominada de pinhão, ou unidade de 
dispersão do Pinheiro-do-Paraná, o principal PFNM da Araucária (Araucaria angustifolia). 
A coleta e a comercialização do pinhão representam importante fonte adicional de renda 
para as comunidades ao Sul do Brasil onde o pinhão é largamente (Tabela 1) consumido 
durante seu período de oferta (COSTA et al. 2013). 

MÊS/ANO 2009 2010 2011 
MAR 25.200 7.000 10.200 
ABR 53.780 54.320 81.460 
MAI 49.800 142.820 96.280 
JUN 60.840 122.200 110.700 
JUL 33.000 31.000 89.140 
AGO 3.200 6.500 3.600 

Tabela 1: Comercialização de pinhão em kg no exemplo de São José (SC). Fonte: CERTI (2012) 

 

Para Floriani (2007) o aumento do potencial do pinhão inclui a valorização da floresta 
por meio do PFNM desde que adotados os critérios de acesso sustentável ao recurso e com 
instrumentos que eduquem e orientem a exploração de forma a contemplar as populações e 
o ecossistema locais.  

O Programa Conservabio (MAZZA et al., 2012) que busca o fomento à pesquisa 
científica para a conservação e manutenção das Florestas com Araucária (FOM) por meio 
do uso dos PFNMs constatou as demandas, junto aos agricultores familiares, em relação a 
outros usos para a Araucária: 

� Necessidade de melhor aproveitamento do pinhão; 
� Estudo das variedades existentes e do aumento do período de produção e; 
� Readequação da logística de comercialização e da cadeia produtiva. 

Vieira-da-Silva, Miguel e Reis (2001) constataram que após a debulha da pinha (ou 
separação dos componentes onde o pinhão é encontrado) as sementes são destinadas ao 
consumo próprio ou à comercialização, e a parte não fertilizada, as escamas estéreis ou 
falhas são utilizadas como subsídio para artesanato, adubo e cobertura do solo para a 
diminuição da capina evitando assim o uso de herbicidas, como também para matéria seca 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

em composteira e para o tingimento natural de lãs. A Figura 3 demonstra a diferença entre 
algumas das partes que compõe a pinha da Araucária: 

 
Figura 3: Diferença entre as escamas estéreis e pinhões em uma pinha. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
A casca do pinhão é outro componente da pinha que vem sendo estudado para a 

obtenção de carvão vegetal, onde o aumento calorífero após a carbonização refletiu o 
potencial energético deste resíduo (ARAÚJO e GUIOTOKU, 2010). As escamas estéreis e 
as cascas do pinhão também vêm se apresentando de forma positiva como biosorvente do 
cromo hexavalente (Cr(VI)) (como exemplo os existentes nos efluentes líquidos de 
indústrias metalúrgicas) onde o resíduo da casca pôde ser comparável a biosorventes de 
grande eficiência, tal o carvão ativado. As escamas se mostraram eficientes e rápidas na 
biosorção do Cr(VI) e C(III). (BRASIL et al., apud SANTOS, 2007; SANTOS, PIRES e 
CANTELLI, 2011). 

Missio, Mattos e Magalhães (2011) descrevem a produção de compósitos com o resíduo 
da casca do pinhão cru e cozido em água fervente com polipropileno (30%, 40% e 50%) e 
com uréia formaldeído (6% e 12%) os quais foram submetidos aos ensaios físicos de 
inchamento em espessura (IE) e absorção de água (AA), porém para ambos os ensaios os 
melhores resultados estiveram na presença de 50% de polipropileno.  

Constata-se que o maior emprego da semente da Araucária é na alimentação e a farinha 
de pinhão mostra-se como uma forma de conservar parte de suas características 
nutricionais e de paladar. A maioria das sementes para consumo pode ser mantida seca por 
longos períodos de tempo, porém as recalcitrantes, como no caso do pinhão, necessitam de 
processos de beneficiamento para sustentar a viabilidade de seu uso (CAPELLA, 
PENTEADO e BALBI, 2009). 

Amarante et al. (2007) argumentam que o fortalecimento das pesquisas sobre métodos 
de conservação do pinhão in natura e sobre processamentos industriais da semente – que 
são ainda escassos – contribuiriam no desenvolvimento da cadeia comercial e consumo do 
pinhão em outras épocas do ano.  

Portanto valorização do pinhão na indústria alimentar e o incentivo às pesquisas sobre 
as características físico-químicas do principal PFNM da Araucária podem oportunizar a 
geração de novos materiais através do uso dos resíduos descartados em sua extração e 
beneficiamento.  

Para Manzini e Vezzoli (2008) há uma crescente atenção científica e tecnológica à 
criação de novos materiais, porém somente o profundo conhecimento das propriedades e a 
previsão de seu comportamento indicarão como estes podem ser utilizados racionalmente, 
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considerando que os critérios de minimização dos impactos ambientais serão os mesmos 
para os novos assim como para os materiais já existentes. 

 
3. Descrição da pesquisa de campo 
 

O método de campo utilizado para este estudo objetivou a produção de compósitos a 
partir das escamas estéreis da pinha da Araucária, com a elaboração de amostras moldadas 
de compósitos particulados fundamentadas nos princípios da produção de Painéis 
Particulados (Indústria de Aglomerados). 

O experimento delimitado para a produção e moldagem dos compósitos com o resíduo 
da pinha da Araucária se propôs a observar os efeitos que as variáveis independentes: 
9 Formulação do compósito: granulometria, quantidade e tipo de resina, tempo e 

temperatura de prensagem. 
Causaram nas variáveis dependentes: 

9 Moldagem: acabamento superficial, facilidade de desmoldagem, reprodução da 
forma e ângulos, acabamento de bordas e quantidade de material em relação ao 
volume moldado. 

As quantidades e os parâmetros de moldagem foram (Quadro 1): 
QUANTIDADE (g) MATERIAL 

100 Escamas estéreis (para cada granulometria diferente obtida). 

12 e 24 Resina UF (uréia formaldeído – 8% sobre o peso das partículas secas). 

84 Resina PVAc (Poliacetato de vinila - 50% sobre o peso das partículas secas). 

Quadro 1: Parâmetros de moldagem dos compósitos. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a produção dos compósitos foram determinadas quatro formulações com variação 
no tamanho da partícula do resíduo e do tipo de resina. As formulações foram (Quadro 2): 
TRATAMENTOS AMOSTRAS PARTÍCULA E RESINA 

(g) 

TEMPERATURA (C) 

E PRESSÃO (Kgf/cm²) 

TEMPO 

(min) 

1 100G1UF  G1 (100) e UF (12) 160 E 60  20 

2 100G2UF G2 (100) e UF (12) 160 E 60 20 

3 100G3UF G3 (100g) e UF (24) 160 E 60 20 

4 100G2PVAc  G2 e PVAc (84) --  E  60   60               

Quadro 2: Formulações para a moldagem dos compósitos. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
As amostras foram conformadas pelo processo de compressão em prensa hidráulica 

automática e com o uso de molde bipartido de alumínio fundido em molde de areia. 
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4. Resultados da moldagem dos compósitos 
 

Observou-se neste estudo, a partir dos fundamentos teóricos pertinentes à granulometria 
das partículas, a influência que estas trariam à moldagem e à superfície e aparência final da 
peça ou produto moldado. O estudo das granulometrias das escamas estéreis da Araucária 
utilizou de dois procedimentos diferentes quanto à geração e seleção de partículas, onde 
foram variadas as quantidades de moagem e as aberturas das malhas das peneiras da 
classificadora. Por meio destes procedimentos foram obtidas 3 diferentes granulometrias 
(em pares por procedimento) conforme apresentado na Figura 4: 

 
Figura 4: Granulometrias obtidas das escamas estéreis da Araucária. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Dentre os resultados observados no estudo constatou-se que, o mais significativo e 
relativo à aparência final da amostra moldada, referia-se a diferença na forma do resíduo 
vegetal, que apresenta em sua borda coloração e espessura diferente o que resultou em 
granulometria desigual e com a presença de elementos de maior comprimento em relação à 
largura e espessura fina (como lascas) e elementos de dimensão mais regular e espessa 
(próximo a um grão).  

Tal diferença permite distinguir o material granulométrico de outros (atributo 
perceptivo/visual), o que pode representar uma característica positiva de diferenciação pelo 
ponto de vista do design e da superfície dos produtos por retratar um aspecto próprio do 
resíduo sólido estudado. Por outro lado, as diferentes dimensões entre as partículas podem 
interferir na adesão da resina em relação à área superficial das partículas afetando assim a 
qualidade final do compósito.  

As 4 amostras moldadas com variação de granulometria e resina são apresentadas nas 
Figuras 5 e 6 a seguir: 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 4: Amostras de compósitos produzidas no estudo. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 
Figura 5: Amostras de compósitos produzidas no estudo. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Dentre os resultados das moldagens dos compósitos particulados utilizando as escamas 
estéreis da pinha da Araucária foi observado, de acordo com o Quadro 3, que: 

1. A definição do tamanho da partícula da fibra 
vegetal é um fator que determina tanto os 
critérios de qualidade produtiva quanto da 
aparência do produto. 

2. A escolha da resina irá delimitar o processo 
produtivo, assim como influenciará 
diretamente á qualidade do produto final, tanto 
pela aparência como pelos fatores ambientais, 
de resistência e de uso final. 

3. A moldagem no processo escolhido é rápida e 
facilmente executada com a utilização de 
equipamentos simples e que influenciarão nos 
custo de produção, assim como as resinas, que 
tendem a se apresentar com maior custo. 

4. Que a moldagem no processo escolhido 
possibilitou a boa reprodução da forma, dos 
ângulos e arestas do molde e de acordo com as 
figuras tridimensionais que compõe o desenho 
da peça do molde. 
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5. Que a moldagem pelo processo escolhido 
apresenta restrições quanto às bordas, devido 
ao vazamento do material característico do 
processo de compressão. 

6. Que as bordas das amostras moldadas 
variaram, em termos de acabamento, de 
acordo com os diferentes tamanhos da 
partícula vegetal. 

7. Que as bordas das amostras moldadas 
variaram, em termos de acabamento, de acordo 
com a resina utilizada. 

8. Que a disposição da mistura no molde se 
mostrou mais eficiente a partir do 
preenchimento de cada cavidade do molde ao 
invés do uso de forma auxiliar. 

9. Que a quantidade de material e sua distribuição 
no molde é determinante na qualidade final do 
produto moldado. 

10. Que o molde metálico de alumínio fundido, 
mesmo com paredes apresentando ranhuras, 
possibilita a fácil desmoldagem desde que se 
utilize material desmoldante como óleos e 
ceras. 

11. Que os furos de respiro dos gases necessários 
para a qualidade do processo de cura, podem 
influenciar na qualidade da superfície da peça 
moldada. 

12. Que o compósito com as escamas estéreis da 
Araucária na moldagem por compressão, deve 
considerar a diminuição das atividades de 
beneficiamento pós-moldagem para melhoria 
da produtividade e maior controle do resultado 
da peça final. E que estará relacionado ao 
tamanho da partícula, tipo de resina, critérios 
de prensagem e principalmente, ao projeto de 
desenho do molde 

Quadro 3: Resultados observados nas amostras moldadas. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5. Considerações finais 
 

As estratégias que buscam contribuir para a conservação das Florestas com Araucária 
necessitam contemplar as técnicas de manejo e a valorização da árvore como espécie 
frutífera através de sua amêndoa e principal Produto Florestal Não Madeireiro, o pinhão, 
produto alimentar consumido in natura nos meses de outono e inverno na região Sul do 
Brasil e que pode, a partir de técnicas de beneficiamento, ser destinado a outros setores 
industriais.  

Tem-se observado o aumento no número de pesquisas que tratam, a partir do 
beneficiamento do pinhão, do direcionamento de seu resíduo, onde a fibra vegetal da casca 
e demais componentes da pinha tem apresentado propriedades que justificam a validade do 
seu reaproveitamento. Porém o formato da cadeia extrativista do PFNM da Araucária ainda 
evidencia o baixo nível de industrialização, justificado, em partes, pelos baixos preços 
praticados para a oferta do pinhão no atacado e varejo nos últimos anos, assim como pela 
legislação restritiva em relação ás espécies vegetais ameaçadas de extinção, a qual se 
encontra as Florestas com Araucária.  

A aplicação das escamas estéreis da pinha da Araucária em compósitos particulados se 
mostrou, por meio do estudo aqui relatado, como condição possível para os produtos 
moldados por compressão, considerando os critérios resultantes deste estudo e que 
objetivaram a padronização e melhoria do material e do processo como forma de promover 
o seu valor percebido. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

A aplicação deste material em produtos moldados, considerando as especificidades 
produtivas da espécie e quantidade de resíduos gerados, pode envolver a produção de 
objetos decorativos de pequeno porte ou como revestimento em outros produtos. A escolha 
pelo processo de compressão se apresenta como alternativa viável em termos de 
investimentos e unidade fabril, e os produtos feitos com as escamas estéreis da Araucária 
podem comunicar a história e pessoas por trás do material, sua cultura e singularidade 
como espécie vegetal típica da biodiversidade do sul das Américas. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi compreender as direções de desenvolvimento da sociedade no Século 
21 em relação à interface materiais e design. Para tanto, realizou-se uma revisão narrativa da 
literatura por meio de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo. Foi discutido o uso dos recursos 
materiais na ciência, na tecnologia e no design bem como a demanda por projetos de inovação para 
a efetiva transformação social. Os resultados apresentados convergiram em tendências para a 
sustentabilidade e para o design de materiais avançados. Foi destacado a humanização nos 
processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além da demanda por maior colaboração e 
criatividade. 

 
Palavras-chave: Design; Materiais Avançados; Inovação; Tendências; Sustentabilidade.  

 

 

Abstract 

The aim of this study was to understand the development trends of society in the 21st Century in the 
interface "materials and design". A narrative review of the literature was carried out through 
bibliographic research and content analysis. It was discussed the use of material resources in 
science, technology and design as well as the demand for innovation projects to effective social 
transformation. The results show trends for sustainability and for advanced materials design with 
the humanization of research, development and innovation processes, as well as demand for 
greater collaboration and creativity. 

Keywords: Design; Advanced Materials; Innovation; Trends; Sustainability. 
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1. Introdução 
 

O homem desde a sua existência fez uso dos recursos naturais para a sua sobrevivência. 
No entanto, com o avanço das civilizações, o desenvolvimento econômico e tecnológico 
transformou o consumo dos recursos naturais em recursos materiais, ou seja, em matérias 
primas e insumos para a produção e consumo. No design os recursos materiais são 
utilizados para dar vazão às ideias. Isto decorre da união entre valores tangíveis e 
intangíveis dos materiais, tais como propriedades e características simbólicas, técnicas e 
funcionais desses. O objetivo é o uso do material em um produto orientado por demandas 
ou necessidades do usuário. No entanto, em um universo de aumento de complexidade e de 
níveis de insustentabilidade do planeta, com a escassez das fontes de fornecimento 
material, é preciso reavaliar as demandas para replanejar o uso dos recursos materiais por 
novos sistemas e processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de materiais 
e produtos que resultem em soluções sustentáveis para a sociedade.  

O planejamento de novos sistemas e processos de PD&I para a obtenção de soluções 
sustentáveis exige pensar em inovação no sentindo de mudança ou transformação social. 
São necessárias ações de práxis (consciência), além de práticas, para buscar maior 
equilíbrio entre as dimensões social, econômico e ambiental da sustentabilidade. Isto 
perpassa em considerar os impactos socioambientais tanto do ponto de vista das escolhas 
de materiais (quem consome) como das ofertas (quem fornece e produz). Também 
compreende em redefinir propósitos para otimizar o uso dos recursos materiais e tornar os 
processos mais efetivos à sociedade, principalmente, no que tange ao planejamento dos 
extremos do processos, ou seja, as entradas e saídas. Na entrada dos processos deve se 
situar a conscientização dos limites entre o raro e real, como cita McBride (2011) com a 
identificação das reais demandas da sociedade. Na saída deve estar a oferta de soluções 
sustentáveis e inovadoras. 

Por outro lado, na atualidade a implementação da inovação deve ser cada vez mais 
dinâmica, o que tem exigido a colaboração em processos de modo tanto multi e 
interdisciplinar como transdisciplinar. Porém, nos setores da ciência e tecnologia (C&T) de 
materiais, a integração e a interação com demais áreas do conhecimento, interessadas no 
processo de inovação, como o design, podem ser melhoradas, dinamizadas e humanizadas. 
Isto, considerando, principalmente, a realidade brasileira bem como a ideia da efetiva 
transformação social com a aplicação e difusão da inovação. 

Assim, dentro deste contexto objetivou-se compreender os fluxos mundiais de 
desenvolvimento da sociedade no Século 21 em relação à C&T de materiais e o design, 
considerando questões tanto socioambientais como políticas e econômicas da humanidade. 
Para tanto, foi realizado uma revisão narrativa da literatura. Procedimentos de pesquisa 
bibliográfica e análise de conteúdo foram adotados para coleta, seleção, interpretação e 
síntese das informações. Os resultados encontrados destacaram a sustentabilidade como 
uma força motora para os avanços na C&T de materiais e design, além da consideração dos 
contextos e significados dos materiais ao produto. Também foi apontado a direção de 
novos processos de desenvolvimento simultâneos entre materiais avançados, alta 
tecnologia e design, remetendo a ideia do design de materiais avançados. Entretanto, 
observou-se, ainda, um demanda por maior colaboração e criatividade entre as partes 
interessadas nos processos de PD&I na interface materiais e design. 
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2. Método de pesquisa 
 

Foi realizado uma revisão narrativa da literatura "para descrever e discutir o 
desenvolvimento" do tema proposto "sob ponto de vista teórico ou contextual"(ROTHER, 
2007, p.V). Um estudo de revisão narrativa da literatura caracteriza-se por uma pesquisa de 
mapeamento, onde, inicialmente, é realizado um levantamento bibliográfico amplo e 
aberto de trabalhos publicados com o uso de termos abrangentes de busca (VOSGERAU e 
ROMANOWSKI, 2014). Neste estudo os principais termos de busca empregados foram 
'novos materiais', 'materiais avançados' ou 'advanced materials', 'material innovation' e 
'innovative materials'. Ambos relacionados ao design por meio do operador booleano AND 
ou outro, conforme o guia do sistema de busca utilizado, tais como o Google Acadêmico e 
Portal de Periódicos da CAPES. Desta forma, o estudo tratou-se de uma pesquisa 
qualitativa e bibliográfica, onde foram coletadas dados em livros, artigos de periódicos 
eletrônicos e de congressos entre outros, publicados no período de 2001 a 2015. 

A análise de conteúdo do tipo "temática" foi empregrada para a seleção e interpretação 
das informações obtidas. Tal tipo de análise "trabalha com a noção de tema, o qual está 
ligado a uma afirmação a respeito de determinado assunto; comporta um feixe de relações 
e pode ser graficamente representada por meio de uma palavra, frase ou resumo" 
(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.84). Com a análise de conteúdo foi elaborado um 
ensaio teórico a fim de sintetizar e contextualizar o tema proposto, promovendo a 
discussão por meio da relação entre as produções anteriores identificadas e apontando 
perspectivas de "caminhos ou referências teóricas para novas pesquisas" (VOSGERAU e 
ROMANOWSKI, 2014, p.174). 

 

3. Sustentabilidade e desenvolvimento 
 

A sustentabilidade na contemporaneidade é destacada com uma potencial condutora de 
avanços na C&T de materiais. Esta transforma a maneira como é pensado os processos de 
PD&I em materiais bem como questiona o modo como as tecnologias e os produtos são 
produzidos e consumidos. Sabe-se que toda atividade humana exerce impactos negativos 
sobre o meio ambiente, que tem capacidade limitada para absorver todos esses impactos 
sem danos irreversíveis (FIELD, CLARK E ASHBY, 2001). Só entre 1960 a 2010, em 
relação a todo o período anterior de existência da humanidade, a utilização dos recursos 
materiais foi aumentado 1.000 por cento (%) (McBRIDE, 2011). O que tem ocasionado ao 
planeta diversos problemas ambientais como a escassez dos recursos naturais. Com isso, 
muitos fabricantes de materiais e produtos no mundo tem desenvolvido novas tecnologias 
ou revisado as suas já existentes com o intuito de adaptarem-se às pressões ambientais 
existentes (BELL, 2011). 

A ideia é que desenvolvedores de materiais e produtos assumam papel mais crítico e 
criativo sobre como otimizar os recursos materiais, bem como sobre como questionar o uso 
de resíduos e o pós-uso dos materiais e produtos considerando o seu retorno ao ciclo 
produtivo. "Em muitos casos, os produtos são desviados do fluxo de resíduos e convertidos 
em usos que apresentam maior valor quanto às suas aplicações originais". Materiais 
renováveis também estão a substituir o uso dos não renováveis. Fontes e plantas com 
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crescimento rápido estão em estudado pelo seu valor como combustível ou para a 
substituição de demais materiais tóxicos ou com a perspectiva de findar-se (BELL, 2011, 
p.6). Esse é o caso da celulose, um carboidrato rico em fibras que pode ser empregado 
tanto como fonte de combustão quanto usado em combinação com outros materiais ou, 
ainda, em substituição a demais materiais, tais como os de origem poliméricas (petróleo) e 
fibrosas (algodão) etc. No design as formas mais óbvias para preservar os recursos 
materiais são pela criação de produtos menores, mais duráveis e passíveis de reciclagem no 
fim da sua vida útil. "Porém, a obviedade aparente as vezes pode ser enganosa. Materiais e 
formas de energia partem de um complexo sistema interativo" (FIELD, CLARK E 
ASHBY, 2001, p.720). Conforme mostra a Figura 1 "a demanda, a produção e o preço dos 
materiais estão estreitamente relacionados com o consumo de energia. O consumo de 
energia na produção de materiais é da ordem de 15 a 25% de toda a energia primária 
utilizada nas economias industrializadas" (PADILHA, 2000, p.26). 

 

 

Figura 1:  Influências no consumo de materiais e energia. Fonte: Field, Clark e Ashby (2001). 

 

"O diagrama traz à tona a complexidade". A saber: as linhas de conexão indicam 
influências; o sinal de mais [+] indica um resultado positivo; o sinal de menos [-] sugere 
uma influência negativa e um par de sinal de mais e menos [+|-] sugere que o condutor tem 
a capacidade de ser ambos influência positiva e negativa. Agora observem as linhas de 
influência das novas tecnologias e suas consequências como exemplo: O aumento da 
população com maior poder aquisitivo e grau de instrução possibilitou maior acesso aos 
produtos [+|-], por conseguinte acelerou o desenvolvimento de novas tecnologias [+]. Estas 
questões somadas às tendências dos sistemas de informação, da comunicação, do design e 
do comportamento humana, onde estar incluído na sociedade contemporânea significa em 
parte possuir a mais alta tecnologia e design do momento, gerou o modismo e dinamizou o 
uso e descarte dos produtos [-]. Em suma, novas tecnologias em forma de produtos 
catalisam o consumo e deliberaram sobre a obsolescência desses. Os autores do diagrama 
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apontam que "80% dos produtos eletrônicos são descartados enquanto ainda funcionam". 
Assim, mesmo que esses tenham sido projetados com materiais e energia a influir 
positivamente na sua vida longa, é a simples decisão de consumo do usuário que determina 
o tempo de vida útil desses produtos. O celular é o objeto mais expressivo para ilustrar esta 
questão. Por outro lado, vive-se em uma era em que novas tecnologias oferecem modos de 
energia mais limpo. Portanto, muitas vezes, estender a vida útil de produtos antigos, 
desenvolvidos com modos de energia menos eficientes, gera-se uma influência negativa 
sob o processo (FIELD, CLARK E ASHBY, 2001, p.720). Em contraponto, as tecnologias 
de energia limpa, como turbinas eólicas, energia para veículos elétricos e células solares de 
película fina, utilizam materiais com propriedades magnéticas, catalíticas e luminescentes 
que são classificados como críticos por possuírem alta demanda e substitutos limitados. A 
exemplo disto destacam-se os ímãs de neodímio empregados em turbinas eólicas e veículos 
elétricos. Outros materiais críticos como európio, térbio e ítrio são usados em lâmpadas 
fluorescentes, televisores de tela plana e telas de computadores. Assim, a "disponibilidade 
básica não é o único fator que afeta o risco global de fornecimento de um material crítico", 
demais fatores são: demandas tecnológicas concorrentes, (como computadores, telefones, 
celulares etc.); falta de diversidade de produtores e regulamentação de países considerados 
grandes produtores de matérias primas essenciais (ENERGY, 2016, p.2).  

Desta forma, políticas de uso de materiais críticos já é uma realidade em vários países 
da Europa e no Estados Unidos. Em 2014, um Relatório da Comissão Europeia divulgou 
uma lista de 20 matérias primas com perspectivas de fornecimento crítico. Foram 
considerados riscos de escassez do material e a sua repercussão na economia. A China 
revela-se como o país mais influente quanto à oferta mundial dessas matérias primas 
essenciais, tendo o domínio de 15 dentre todas aquelas relacionadas. Vários outros países 
têm uma posição dominante no fornecimento de matérias primas específicas, como é o 
caso do Brasil com o nióbio, além do EUA, da Rússia, da África do Sul, da Turquia, do 
Cazaquistão e do Congo (EUROPEAN COMMISSION, 2014). Com este panorama, 
projetos de usos de materiais críticos devem se tornar cada vez mais estratégicos nas 
esferas políticas, ambientais, sociais e culturais tanto em instância local como global 
(McBRIDE, 2011). 

De modo geral, Dobrzanski (2006) considera que a situação e as previsões atuais ao 
fornecimento e uso de recursos materiais, críticos ou não, exigem, cada vez mais, a 
coordenação de atividades estratégicas voltadas para a preservação das matérias primas 
disponíveis, consistindo em: (i) projetar para o uso econômico de materiais, 
principalmente, daqueles raros e com indícios de esgotamento, considerando o consumo 
mínimo de energia; (ii) usar materiais com maior disponibilidade de acesso e aproximação 
territorial da aplicação fim, considerando ainda a grande margem de sobrevida desses, bem 
como o menor consumo de energia; (iii) promover pleno usa da reciclagem para a 
reutilização e valorização dos materiais, quando houver garantia de redução do consumo 
de energia e insumos, além de se mostrar economicamente viável. Por exemplo, a 
reciclagem, reutilização e utilização mais eficiente dos materiais críticos poderiam 
contribuir para a redução do consumo de energia e da demanda de extração mundial 
(ENERGY, 2016, p.3). Entretanto, apenas 1 % dos materiais críticos são reciclados no 
final da vida útil de um produto (EUROPEAN COMMISSION, 2014). Neste contexto, 
Margarethe Hofmann-Amtenbrink no Simpósio Internacional de Materiais, MATERIAIS 
2015 (2015), realizado na Universidade do Porto em Portugal, dissertou sobre materiais 
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críticos em produtos inteligentes como oportunidade e desafios para a C&T de materiais, 
engenharia e design. Em sua visão, a inovação em materiais leva um longo tempo desde a 
ideia até a comercialização em produtos. Assim, para evitar estratégias erradas de longo 
prazo de PD&I é necessário hoje e para o futuro considerar a pesquisa das reservas e da 
disponibilidade dos elementos críticos em materiais, como a mineração e o processamento, 
bem como o uso e o seu potencial de reciclagem.  

Sobretudo, atrelar a sustentabilidade ao desenvolvimento continua a ser um desafio para 
a sociedade contemporânea. Todavia, direções em PD&I no Século 21 buscam aproximar o 
design aos materiais avançados a fim de obter maior previsibilidade de soluções que 
ofereçam maior qualidade ambiental e melhores condições de vida à sociedade. Algumas 
dessas direções, citadas na literatura entre 2001 e 2015, são apresentadas na sequência. 

 

4. Direções em PD&I no Século 21 
 

"Nada é estático". Materiais são melhorados para atender as necessidades de hoje, mas 
antes de as melhorias estarem completas, as condições limite são alteradas, exigindo novos 
desenvolvimentos (FIELD, CLARK e ASHBY, 2001, p. 724). A relevância dos materiais 
no desenvolvimento tecnológico aumentou de modo significativo entre os Séculos 20 e 21, 
"tornando-os, em muitos casos, fatores determinantes para a introdução de novas 
tecnologias e agentes fundamentais do processo de inovação" (CGEE, 2010, p.8). Porém, o 
período de obsolescência curto do conhecimento na C&T de materiais tem exigido, cada 
vez mais, estudos complexos e dinâmico em PD&I para aumentar o nível de conhecimento 
e acelerar a transferência de tecnologias à sociedade (DOBRZANSKI, 2006).  

Com a contemporaneidade surgiu um "mundo novo e infinito dos materiais que 
selecionamos, escolhemos e combinamos para produzir outros, de cada vez mais alto 
desempenho" (KULA e TERNAUX, 2012, p.315). No Século 21 os novos materiais 
também foram chamados de materiais avançados, aqueles que são manipulados e 
controlados para que propriedades funcionais e desejadas possam ser criadas (PADILHA, 
2000; BELL, 2011; DOBRZANSKI, 2006). Esses são obtidos por meio de "processos de 
síntese da matéria-prima, com controle das características estruturais do material", visando 
desempenho sistêmico e específico do produto acabado, o que é chamado também de 
design de materiais. Os materiais avançados "viabilizam engenhos e soluções de grande 
potencial estratégico" (CGEE, 2010, p.7), conduzindo a introdução radical de tecnologias e 
produtos (BELL, 2011). Desta forma, destacam-se na literatura diversas tendências 
relacionadas aos materiais avançados e ao design indicando direções de desenvolvimento 
da sociedade no Século 21. Algumas dessas são apresentadas na sequência de modo 
cronológico entre os anos de 2001 e 2015.  

As direções de desenvolvimento do mundo no início do Século 21 diferem-se, 
expressivamente, daquelas do final do Século 20. O panorama deixado pelo último Século 
foi de um domínio dos materiais estruturais, do tamanho mínimo ou reduzido dos produtos 
bem como maior funcionalidade para esses e as prioridades foram noções de defesa, 
energia nuclear e espacial. Já no Século 21 as questões voltam-se para o crescimento 
econômico, a gestão do conhecimento e a saúde. Com uma industria globalizada e um livre 
comércio virtual os atributos econômicos de materiais, a propriedade intelectual e as 
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estratégias de negócios são enfatizados. A ênfase também recai sobre novos estudos de 
materiais e tecnologias relacionados aos atributos não-estruturais de materiais elétricos, 
ópticos, magnéticos e biológicos. São propriedades de filmes finos, de superfícies ou de 
interfaces. Nas superfícies destacam-se também os atributos percebidos como cor, textura, 
sentir, além das associações que os materiais adquirem. Estágios de maturidade dos 
produtos e previsibilidade de novos cenários relançam o design, seus conhecimentos e sua 
capacidade criativa individual e coletiva ao encontro de conceitos e atributos associativos, 
percebidos, estéticos e emocionais para materiais e produtos. As preocupações ambientais 
ganham atenção pelos atributos ambientais de materiais, relacionando demanda, 
fornecimento de recursos materiais e impacto ambiental. O que tem exigido também 
soluções de análise de sistemas, além da consideração do uso de materiais renováveis, da 
prática de reciclagem e da extensão de vida dos produtos. Todas essas questões devem ser 
dirigidas de acordo com a economia e estratégias de desenvolvimento à implantação 
simultânea (FIELD, CLARK e ASHBY, 2001). 

Para Dobrzanski (2006) a principal prioridade de desenvolvimento da C&T de materiais 
está na previsão entre estrutura, processo tecnológico e propriedades funcionais em 
sistemas complexos de desenvolvimento conjunto entre materiais, tecnologias e produtos 
direcionados para melhorar as condições de vida da sociedade e do meio ambiente. Com 
isso, a Tabela 1 apresenta áreas essenciais de desenvolvimento no mundo que devem guiar 
os avanços na C&T de materiais no início deste novo milênio. 

  
Tabela1: Direções de desenvolvimento do mundo para o Século 21 na C&T de materiais. 

 
 Fonte: Adaptado de Dobrzanski (2006). 
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Ainda, o autor enfatiza que as atividades estratégicas da C&T de materiais no Século 21 
voltam-se para o design de materiais, a ciência de materiais computacionais, os métodos 
analíticos avançados, a fabricação e o processamento, as nanotecnologias, os materiais 
inteligentes e a biomimética. 

No Brasil o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE (2010, p.7) em sua 
publicação "Materiais Avançados no Brasil 2010-2022" atenta para eixos de propostas que 
podem "impulsionar a capacidade nacional de atendimento às demandas crescentes de 
matérias primas e insumos, dentro de padrões de sustentabilidade, competitividade e 
responsabilidade ambiental e social". O estudo do CGEE reconhece o país como um 
grande produtor de algumas das principais matérias primas de que depende a humanidade. 
Com isso, destaca na publicação oito temas como áreas portadoras de futuro para o país, 
considerando o potencial para o desenvolvimento tecnológico de setores específicos de 
interesse nacional ou de aplicação global e o aproveitamento ou a agregação de valor aos 
recursos naturais nacionais. Entre as áreas portadoras de futuro indicadas pelo CGEE está o 
meio ambiente e os recursos naturais biológicos e minerais. Outros temas apontados  são: 
magnéticas, eletrônicas e fotônicas; energia; defesa nacional e segurança pública; 
atividades espaciais; saúde médico-odontológico; e tribologia.  

Bell (2011) com uma visão mais ampla e ora convergente com o autores previamente 
citados, indica oito tendências mundiais que tem dirigido as novas pesquisas em materiais 
no Século 21, tais como: materiais como moda; segurança; moderno; tecnologia digital; 
biomimética; nanotecnologia; materiais verdes e materiais inteligentes.  

Ashby e Johnson (2011) em uma relação direto com o uso de materiais no design, 
apontam para cinco entradas que tendem à influenciar o uso de materiais em um processo 
de design. Essas entradas são: o clima de investimento para a estratégia do negócio; as 
necessidades do mercado para a produção; os conceitos do design diante do usuário para a 
estética; a preocupação com o meio ambiente para a sustentabilidade e a ciência para os 
fatores tecnológicos. Os autores explicam que novos materiais e tecnologias são exploradas 
mediante as possibilidades de investimentos. Sendo essas dirigidas por questão econômicas 
vigentes e atreladas à um mercado de produção e consumo de produtos. A sustentabilidade 
insere-se neste contexto atrelada à atual consciência humana por maior qualidade de vida e 
redução considerável dos impactos negativos gerados ao meio ambiente. Já o design além 
de considerar os atributos advindo destes fatores, deve envolver também as questões 
estéticas e simbólicas em atendimento a um usuário cada vez mais exigente, que busca 
tanto melhores preços e funcionalidade em um produto como satisfação e prazer. Portanto, 
os avanços científico e tecnológico tornam-se cada vez mais essencial para direcionar os 
investimentos e o mercado, buscar soluções sustentáveis para a sociedade e promover 
novas experiências significativas ou com significados para as pessoas. 

Por fim, Baykara (2015, p.82) afirma que os principais desafios no Século 21 para a 
C&T de materiais tendem a centrar-se em campos críticos de energia, ambiente, defesa e 
segurança interna, saúde, transporte, microeletrônica, nanotecnologia, espaço e aviação. 
Entre outros que exigem alta desempenho e propriedades melhoradas de materiais 
avançados. Como campos emergentes o autor cita os biomateriais, os materiais magnéticos 
ópticos e inteligentes e os nanomateriais. Segundo o autor na passagem para o Século 21 
emergiram da ciência e tecnologia avançada "alta capacidade de modelagem 
computacional dos átomos e das moléculas para projetar e adaptar novas composições 
originais e funções sofisticadas" em materiais avançados. Isto associado ao rápido avanço 
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das nanociências e nanotecnologias, junto ao desenvolvimento de instrumentos analíticos, 
altamente capazes e eficazes para a realização de testes e análises de caracterização de 
micro e nanoestruturas (por exemplo, microscópios eletrônicos de resolução ultra elevada), 
conduziram a C&T de materiais para uma nova era de relações ao propósito do design de 
materiais avançados. 

 

5. Discussão dos resultados 
 

Diante das direções de desenvolvimento no Século 21 entre as áreas de materiais e 
design observou-se que muitas das tendências apresentadas traduziam-se em considerações 
para a sustentabilidade em processos de PD&I de materiais, tecnologias e produtos, além 
da recente visão humanista instaurada nas ciências e práticas. Por exemplo, entre as oito 
tendências mundiais indicadas por Bell (2011) quatro indicam relação direta com a 
sustentabilidade e são enfatizadas na Tabela 2, tais como: (i) a nanotecnologia; (ii) os 
materiais verdes, (iii)  a biomimética e (iv) os materiais inteligentes. Algumas dessas 
também são citadas por Field, Clark e Ashby (2001); Dobrzanski (2006); Ashby e Johnson 
(2011) e Baykara (2015). 

 
Tabela 2: Tendências para a sustentabilidade na interface materiais e design. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Além da sustentabilidade, as prioridades para o desenvolvimento de materiais e 
produtos no Século 21 consideram a ideia do design de materiais avançados, destacada por 
Dobrzanski (2006) e Baykara (2015). De modo conexo, campos da C&T de materiais e do 
design voltam-se para o contexto e para o valor humano como fatores imprescindíveis para 
a tomada de decisão nas escolhas ou concepção de materiais avançados ao produto. Isto foi 
reforçado por Oslon (2001) quando ele ditou a existência da Idade do Design como a era 
do pensamento material ou da consciência sobre como criá-lo ou projetá-lo para um novo 
mundo material. "Dar às pessoas acesso aos produtos e bens de consumo decidindo, 
diretamente, sobre o grau de qualidade de vida, o intercâmbio de informação, o nível da 
qualidade da educação, o potencial dos serviços de saúde e muitos outros aspectos do 
ambiente em que vivemos" (DOBRZANSKI, 2006, p.147). Isto expõem o quadro da 
necessidade de uma profunda visão humanista na interface entre materiais e design, onde 
questões materiais desempenham um papel importante em direção das possibilidades de 
desenvolvimento da sociedade. A intensificação do valor humano e da compreensão dos 
contextos socioculturais, políticos, econômicos etc. propõe a união de múltiplos saberes 
particulares com a experimentação in loco (contexto) e tendem à contribuir para o encontro 
de novos significados em materiais e produtos. Isto oportuniza a inovação e a visualização 
de novos cenários em processos de PD&I. Bell (2011) também traz está questão como uma 
tendência quando trata dos materiais como moda. O material fornecer tanto funcionalidade 
técnica ao produto como personalidade (ASHBY e JOHNSON, 2011; BELL, 2011).  

Contudo, apesar das direções de desenvolvimento da sociedade no Século 21 
destacarem uma relação mais próxima entre as áreas da C&T de materiais e o design, 
segundo Ashby e Johnson (2011) o que se observa ainda é uma lacuna na comunicação e 
interação entre designers e desenvolvedores de materiais. Para os autores futuros avanços 
nesta relação dependerão fortemente da colaboração mútua entre as áreas. Baykara (2015) 
corrobora com essa visão apontando que a inovação, criatividade e extensa colaboração em 
PD&I estão se tornando os principais pilares para quase todas as organizações. Entretanto, 
o autor pondera que apesar de novas conquistas técnicas e científicas surgirem 
regularmente, ainda há uma falta de pesquisa em tecnologia e gestão da inovação de 
materiais avançados, considerando suas características diversas e multisetoriais, tais como: 
inovação e criatividade; colaboração em redes; desempenho crítico e multifunções 
especiais. Por fim, com a tendência para a gestão do conhecimento indicada por Field, 
Clark e Ashby (2001) e para o design de materiais avançados da C&T de materiais 
apontada por Dobrzanski (2006) e Baykara (2015), junto à teoria e prática do design 
ressaltada, principalmente, por Oslon (2001); Field, Clark e Ashby (2001) e Ashby e 
Johnson (2011) têm-se uma combinação de áreas potenciais para a criação de projetos de 
gestão da inovação em materiais, tecnologias e produtos no Século 21. 

 

6. Conclusão 
 

Conclui-se compreendendo que a formulação dos materiais avançados oportunizou a 
inserção do pensamento sistêmico e preditivo aos processos de PD&I em novos materiais, 
tecnologias e produtos. Tal pensamento foi chamado de design de materiais e dirigido por 
várias tendências para a inovação e o desenvolvimento da sociedade no Século 21. Muitas 
dessas tendências traduzem-se na consideração da sustentabilidade nos processos de PD&I, 
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além da recente visão humanista instaurada nas ciências e práticas pela inserção da 
criatividade e colaboração nos processos. 

Assim, as tendências de desenvolvimento no Século 21, cada vez mais, aproximam-se 
das ciências naturais. Isto tendem a influir no design de materiais avançados direcionado-
os para a aplicação em produtos de modo mais significativo para as pessoas, para a 
sociedade e para o meio ambiente, por meio da consideração de valores tangíveis e 
intangíveis. Com esta perspectiva abre-se um campo amplo de oportunidades de estudos 
em PD&I, tais como: sobre as experiências materiais para as pessoas, relacionadas à 
tendência de materiais como moda; sobre as reais demandas para a sociedade e seus 
problemas complexos (wicked problems) e sobre a criação de inovações sustentáveis, como 
aquelas introduzidas pela teoria Cradle to Cradle. 

As soluções sustentáveis e inovadoras são uma demanda vigente, o que exige do design 
e da C&T de materiais considerar está questão intrínseca aos seus processos e direcionar 
seus questionamentos para as reais demandas da sociedade. Concorda-se com McBride 
(2011)  quando a autora afirma que os designers devem ajudar as pessoas a reconhecerem e 
respeitarem os limites entre o raro e real, fazendo alusão aos materiais críticos e às 
demandas por desejos. Muitos designers ao buscar a inovação criam desejos para os 
usuários. Porém, no Século 21, a criação em design deve estar, necessariamente e 
intuitivamente, atrelada a uma consciência material. 
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Resumo  
O presente artigo tem como objetivo contribuir para estimular a introdução de materiais 
nanoestruturados nas intervenções de reabilitação, com novas características e novas propriedades, 
nomeadamente as de autolimpeza, invocando as suas vantagens quando aplicadas no revestimento de 
superfícies expostas particularmente em ambientes agressivos. O património edificado nas grandes 
cidades, confronta-se com problemas ambientais agravados, mormente pela sua contínua exposição aos 
gases altamente poluentes emitidos pelo intenso e contínuo tráfego de veículos e pela indústria instalada 
na periferia, refelctindo-se negativamente na qualidade do ar, com a consequente degradação das 
fachadas dos edifícios, provovando custos mais elevados e maior necessidade de obras de manutenção. 
A estabilização estrutural, com recurso a materiais compósitos, destacando-se a aplicação de fibras de 
carbono, de manuseamento substancialmente melhorado - pela sua leveza, flexibilidade e resistência, 
possiblitando uma intervenção mínima, pouco intrusiva, garantirá maior rapidez de execução, reduzindo 
o número de trabalhadores e equipamento necessário em estaleiro. 
 
 
Palavras-chave: Nanomateriais; Reabilitação; Património Arquitetónico. 
 
 
Abstract  
The present article aims to contribute to stimulate the introduction of nanostructured materials in 
rehabilitation interventions, with new characteristics and new properties, such as self-cleaning, 
invoking its advantages when applied to the coating of exposed surfaces particularly in aggressive 
environments. The buildings in the big cities are confronted with aggravated environmental 
problems, mainly due to its continuous exposure to the highly polluting gases emitted by the intense 
and continuous traffic and by the installed industry in the periphery, negatively reflecting on the 
quality of the air, with the consequent degradation of building facades, resulting in higher costs 
and greater need for maintenance works. The structural stabilization, with the use of composite 
materials, notably the application of carbon fibers, of substantially improved handling - for their 
lightness, flexibility and resistance, allowing a minimal intervention, less intrusive, will guarantee 
a faster execution, reducing the number of necessary workers/equipment in the dockyard. 
 
 
 
 
Keywords: Nanomaterials; Rehabilitation; Heritage Architectural 



  
 
 

   
 
 
 
1. Introdução 
 

A investigação tem uma vertente direcionada aos nanomateriais já disponíveis no setor 
da construção, cuja aplicação possa vir a ser considerada conveniente e preferível em 
intervenções de reabilitação, permitindo ao arquiteto a definição de novas metodologias de 
atuação menos intrusivas e consequentemente, com maior garantia de preservação do 
património arquitetónico na sua essência. Pretende-se ainda que venha a ser um documento 
acessível e útil para a divulgação de todo o conhecimento adquirido sobre uma matéria 
ainda não suficientemente difundida no que diz respeito ao potencial das novas ciências, 
num contributo para uma maior sensibilização da sociedade civil em geral, dos arquitetos, 
engenheiros e do mundo académico em especial. Os valores relativos ao consumo de 
matérias-primas e energia despendida no processo de fabricação de Nanomateriais são 
mais favoráveis em termos ambientais e de sustentabilidade, comparativamente a processos 
e materiais convencionais, numa melhoria da eficiência energética e da redução das 
emissões de CO2 em edifícios.  

A indústria da construção representa um dos maiores setores em toda a Europa, 
representando 28,1 e 7,5% de empregabilidade, respetivamente na indústria e em toda a 
economia europeia, faturando anualmente 750 milhões de euros: 25% de toda a produção 
industrial europeia. Sem de deixar de ter reflexos nefastos ambientais, é responsável por 
30% das emissões de carbono, consumindo, por sua vez o parque edificado 42% da energia 
produzida. A nível mundial a indústria da construção consome aproximadamente 3000 
Mt/ano, quase 50% em massa, mais matérias-primas que qualquer outra atividade 
económica, evidenciando um setor absolutamente insustentável. Para agravamento da 
situação já de si um pouco fora de controlo, muito do edificado em uso padece de 
patologias provocadas quer por humidade excessiva, dando origem à formação de bolores, 
fungos e consequente má qualidade do ar, quer por ambientes com valores de humidade 
relativa abaixo de 40%, situações propícias à evolução de doenças do foro respiratório 
(TORGAL, F. & JALADI, S. p.23).  

A incorporação de resíduos, não só os resultantes da própria construção civil e demolição 
(RC&D), como também e sobretudo os resíduos produzidos por outras indústrias, no fabrico de 
betões (concreto) com características pozolânicas, como cinzas volantes, escórias de alto-forno, 
sílica de fumo, cinzas de resíduos vegetais, cinzas de resíduos sólidos urbanos, resíduos de 
vidro, resíduos da indústria automóvel, de plástico, da indústria das rochas ornamentais, entre 
outros, em conjugação com uma seleção de materiais a utilizar sob a perspetiva de 
sustentabilidade, com uma análise cuidada do ciclo de vida (ACV), materiais obtidos de fontes 
renováveis, recicláveis, com baixa energia incorporada, fará da indústria da construção uma 
atividade sustentável (TORGAl, F. 2010, pp. 20-24).  

No Brasil a indústria do açúcar e álcool processaram mais de 600 milhões de toneladas 
de cana em 2009, produzindo um valor superior 140 milhões de toneladas de bagaço [Fig. 
1], possibilitando a destilação para o bagaço da cana através da queima controlada 
associada à síntese de nanotubos de carbono (CNTs), materiais que possuem inúmeras 
possibilidades de aplicações tecnológicas, nomeadamente da produção de materiais 
nanoestruturados (ALVES, J. et al, 2012) 



  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Nanotubos de carbono resultantes da queima do bagaço de cana do açúcar. Fonte: Alves, J. 

et al, 2012, in http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672012000300006, 
acedido em 30-08-2015 

 
 

A adoção de medidas visando à sustentabilidade ambiental deverá começar na fase de 
conceção de projeto até a conclusão da obra, reduzindo o impacto tanto na produção de 
resíduos provenientes da construção, como os encargos com a manutenção do edificado 
público, visando a observação dos princípios que norteiam a sustentabilidade ambiental. 
Cabe assim à Administração Pública - a título de exemplo para a sociedade civil, adotar 
soluções que verifiquem a eficiência enérgica (GOMES, M. 2014, in Obras Públicas 
Sustentáveis, Materiais de Construção Sustentáveis, Volume 2: pp.523-531). Serão as boas 
práticas que urge implementar no setor da construção, que maior impacto terão na 
prevenção e mitigação das alterações climatéricas (TIRONE, L. 2008, p.14).  

A metodologia adotada teve como plataforma de trabalho a consulta de bibliografia 
específica e pesquisas de artigos científicos publicados sobre nanotecnologia e 
nanomateriais, recorrendo- se ainda a livrarias cientificas disponíveis em linha, 
nomeadamente a Scientific Electronic Library, no endereço http://www.scielo.br, e aos 
artigos científicos apresentados no Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção 
Sustentáveis, disponibilizados em http://repositorium.sdum.uminho.pt/. 
 
 
1- Estado da Arte 
 
 

Desde a antiguidade o homem procurou combinar diferentes materiais, tirando vantagens 
das características de cada um individualmente, potencializando o seu desempenho quando em 



  
 
 

   
 
 
 
conjunto – terra associada à palha no fabrico de tijolos para a construção das suas habitações 
(Mesopotâmia, desde 5.000 a.C.). Em comparação com os atuais compósitos de matriz 
polimérica, a palha desempenhava funções das fibras de reforços enquanto a terra 
humedecida teria funções semelhantes à da matriz polimérica (GONÇALVES, M. Clara & 
MARGARIDO, F. 2012, p. 576). 
 

Não sendo possível afirmar com exatidão a data em que a humanidade construiu o 
primeiro utensilio incorporando partículas nanométricas, é contudo do conhecimento que 
no decorrer do século IV a.C., o vidro usado no fabrico do Cálice de Licurgos [Fig. 2], – 
que descreve a morte do rei com o mesmo nome, contém nanopartículas de ouro e prata, 
conferindo-lhe a particularidade de mudança de cor apenas com a mudança de posição da 
origem da luz (NETO, O. & PACHECO, M. et al, 2012, p.19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2:Cálice de Licurgos. Fonte: http://lifarnur.blogspot.pt/2016/04/antiche-nanotecnologie-la-

coppa-di.html, acedido em 05-01-2017 

 
Surpreendentemente quando a luz incide por fora a taça adquire a cor verde e quando 

iluminada no seu interior apresenta-se em tons avermelhados enquanto o Rei Licurgos 
assume a cor púrpura. Este fenómeno só foi explicado no ano de 1990, numa análise 
efetuada por cientistas com recurso a um microscópio atómico de varredura, obtendo-se a 
resposta para o dicroísmo observado que ocorre devido à presença das nanopartículas na 
sua composição da sua matriz de vidro: 66,2% de prata; 31,2% de ouro e 2,6% de cobre. A 
cor vermelha resulta da absorção de luz pelas nanopartículas de ouro (~520nm). A cor 
púrpura é observada quando a luz é absorvida devido a partículas maiores, sendo que a cor 
verde é conseguida através do espelhamento de luz por dispersões coloidais de partículas 
de prata, com dimensões maiores a 40nm. Durante a idade média já se conhecia o efeito da 
adição de partículas metálicas – incorporação de nanopartículas de ouro e prata de 
dimensões diferenciadas na matriz de vidro, na fabricação de vitrais coloridos. Na China 
antiga, além de vitrais, eram igualmente produzidas porcelanas com nanopartículas de ouro 
com dimensões entre os 20 60nm (LOOS, M. 2014, pp. 16-17). 
 

Nos anos 30 do século XX, Von Hippon foi um dos primeiros a vislumbrar a síntese de 
dispositivos microscópicos manipulando átomos e moléculas (Régis, E. 1997 in Neto, O. & 



  
 
 

   
 
 
 
Pacheco M. et al, 2012, p.19). O termo nanotecnologia foi no entanto apenas criado em 1957 
por Norio Taniguchi. Nano, com origem etimológica no grego e significa anão, é um prefixo 
de unidade de medida na ordem de um bilionésimo de metro (1/1.000.000.000 = 10-9) ou 1nm, 
que corresponde aproximadamente a 10 vezes o tamanho de um átomo individual, sendo o 
diâmetro do cabelo humano mil vezes maior que um nm, o que torna a sua visualização à vista 
desarmada impossível. A nanotecnologia é a compreensão e o controle da matéria à escala 
entre 1 e 100nm - ciência a nano-escala onde se manipula a matéria com atividades que 
envolvem a interação dos átomos e moléculas (Cristina, I. 2014, pp. 6-16). É contudo a partir 
da palestra proferida pelo físico Richard P. Feynman com o tema “There´s plenty of room at 
the bottom”, num encontro da Sociedade Americana de Física, no Instituto de Tecnologia da 
Califórnia-CalTech, realizado no ano de 1959, que a literatura em geral considera o início da 
era da nanotecnologia (TORGAL, F & JALALI, S. 2010, p 402).  

Na atualidade e a nível global constata-se um aumento exponencial de publicação de 
obras e artigos científicos nesta área de investigação, como as obras referenciadas na 
bibliografia consultada e os artigos disponibilizados em formato eletrônico, nomeadamente 
no sítio do Scientific Electronic Library [em linha] em http://www.scielo.br., ou pela 
Universidade do Minho, com artigos científicos apresentados no Congresso Luso-
Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis, em 3 volumes, [em linha] em 
ttp://repositorium.sdum.uminho.pt/.  

A adição aos cimentos Portland de nanopartículas e nanotubos vem conferir um 
significativo aumento da resistência, elasticidade e da durabilidade às argamassas e betões 
(concreto). Quando adicionadas em materiais de revestimento, as nanopartículas 
proporcionam propriedades – entre outras, de autolimpeza, de capacidade bactericida e de 
purificação do ar, através da reação dos semicondutores incorporados.  

Isolamentos térmicos de elevado desempenho e de baixa condutibilidade térmica, 
caixilhos com baixa condutibilidade térmica e vidros com transmitância variável serão um 
importante contributo com vista à eficiência energética do resultado final, resultante da 
aplicação das inovações que os nanomateriais já disponíveis, numa seleção apropriada nas 
intervenções em reabilitação.  

As capacidades de autolimpeza dos materiais com propriedades fotocatalíticas, 
conhecidas desde a década de 60 do seculo XX, podem-se confirmar pela sua eficácia na 
obra da Igreja Dives in Misericórdia, Roma [Fig. 3], constatando-se 6 anos após a sua 
conclusão, apenas ligeiras diferenças de tom entre a cor do betão (concreto) nas suas 
superfícies interiores e exteriores (TORGAL, F & JALALI, S. 2010, p.416). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Igreja Dives in Misericórdia, Roma.Fonte:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IT-Rom-

dives-in-mis-1.jpg, acedido em 01-02-2015 

 
Em resultado da associação com laboratórios e instituições universitárias, a indústria 

nacional já produz materiais nanoestruturados para aplicações várias na construção.  
Liderado pela RECER - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A. o projeto 

SELFCLEA, em parceria com o Departamento de Engenharia da Cerâmica e do Vidro da 
Universidade de Aveiro, com trabalhos reconhecidos no desenvolvimento tecnológico com 
materiais fotocatalíticos, e o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, com 
competências no desenvolvimento de novos materiais e ensaio de novos produtos para a 
construção sustentável, tem como objetivo a procura de novos revestimentos cerâmicos, 
visando a redução dos custos de manutenção de fachadas de edifícios, mitigando o recurso 
a trabalhos e produtos de limpeza tradicionais, reduzindo a concentração de poluentes 
gasosos na atmosfera, num importante contributo para uma redução da pegada ecológica 
(http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/ja-ouviu-falar-de-superficies-ceramicas-
autolimpantes, acedido em 03.01.17). 
 
 
2- Nanotubos de Carbono 
 
 

Embora se tenha assistido de facto desde há milhares de anos e ao longo da história da 
evolução tecnológica, a necessidade de uso de materiais compósitos na construção, a 
tecnologia de incorporação de fibras de reforço numa matriz polimérica, só foi possível 
atingir a partir do início do século XX, com o desenvolvimento da indústria dos plásticos. 
A aplicação de FRP - fiber reinforced polymers, em reforço de um casco de um barco, em 
meados dos anos 30 do século XX, marca o início da utilização deste material compósito.  

Desde então e na sua fase inicial, os compósitos FRP estiveram associados a 
indústria militar, tornando-se assim e até à atualidade, os grandes impulsionadores 
do desenvolvimento de materiais compósitos de alta resistência. Nos anos 50/60 do 



  
 
 

   
 
 
 
século XX surge o interesse da indústria da construção civil, tendo sido construídos cerca 
de 70 edifícios protótipos, de conceção arquitetónica futurista, modular, em que o uso deste 
material compósito foi essencialmente no revestimento de fachadas (GONÇALVES, M. 
Clara & MARGARIDO, F. 2012, pp. 576 - 577).  

Os nanotubos de Carbono, descobertos na Rússia no ano de 1952, são redescobertos no 
Japão nos anos 90 do século XX. Com uma resistência à tração 100 vezes superior à do 
aço, só o elevado custo ainda persistente no mercado inibe a sua vulgarização em 
utilizações correntes (TORGAL, F & JALALI, S. 2010, p 405). Os nanotubos de uma 
única camada - milhares de vezes mais finos que um fio de cabelo possuem propriedades 
elásticas e alta resistência mecânica. Exibindo propriedades mecânicas extraordinárias, 
chegam a atingir uma resistência máxima de 200GPa (LOOS, M. 2014, p. 79). Além das 
propriedades mecânicas, os nanotubos possuem excelentes propriedades, entre outras, a da 
condutividade elétrica e térmica (LOOS, M. 2014, pp. 80-98).  

Os nanotubos de Carbono (CNT), com uma configuração particularmente estável de uma 
estrutura hexagonal tipo favos de mel, desenvolvem-se ao longo de um tubo com apenas alguns 
nanómetros de espessura, cinco vezes mais estáveis do que o aço e duas vezes tão duros como 
um diamante, e apresentam- se numa gama de sistemas de construção leve, compostos com 
reforço CNT, de potencial óbvio para aplicação na construção. Têm vindo a ser 
disponibilizados no mercado de materiais para aplicação em obra (SASCHA, P. 2014, pp. 
114-121).  

Avanços tecnológicos recentes poderão beneficiar a participação do arquiteto no 
desenvolvimento e aplicação de materiais nanoestruturados: alumínio transparente; Pontos 
quânticos luminescentes; 3ª geração de energia fotovoltaica; elastômeros de cristal líquido, 
material que combina as propriedades de um elástico com as características dos cristais 
líquidos, que mudam de forma em resposta a níveis variáveis de luz ou temperatura.  

Os nanotubos de carbono é outro nanomaterial de interesse para os arquitetos, com 
introdução de substanciais melhoramento na resistência à corrosão de ligas; ajudaram a 
remover as toxinas de perclorato, quando combinadas com nanoargilas, aumentando a 
resistência ao fogo dos plásticos. Outra das suas capacidades é a de possibilitar a formação 
de superfícies controláveis que podem alternar entre a superfície super hidrofóbica e a 
hidrofílica. É do conhecimento que os nanotubos de carbono nos oferecem uma excecional 
capacidade de resistência, com a maior relação força/peso de qualquer outro material 
conhecido, estando atualmente a serem usados para reforçar polímeros, tacos de golfe, 
pranchas de surf, barcos, entre muitos outros materiais. Além constituírem nanocompósitos 
mais fortes, os nanotubos de carbono oferecem várias propriedades inovadoras que podem 
ser transferidas para uma ampla gama de aplicações. Dependendo da sua estrutura podem 
ser metálicos ou semicondutores.  

Apesar de todas as suas extraordinárias vantagens, os arquitetos mantem-se relutantes à 
experiencia com nanotubos e nanomateriais em geral, sendo uma das causas prováveis a esta 
situação o preço elevado do mercado. Verifica-se, no entanto, que o seu preço tem vindo a cair 
ao longo dos últimos anos, devendo a tendência de baixa de preço continuar com o surgimento 
contínuo de novas técnicas e produtos (SCHROPFER, T. 2011, pp. 139-140).  

Resultando da combinação de dois ou mais materiais que, como anteriormente descrito, 
quando utilizados de forma isolada, não garantem por si só as condições enquanto 



  
 
 

   
 
 
 
materiais adequados para a construção, mas quando associados podem vir a constituir um 
novo material, integrando as melhores propriedades de cada um dos materiais de origem. 
Os materiais compósitos de matriz polimérica são constituídos por duas fases: 
 

1. Reforço com fibras, que vem conferir a maior parte da resistência e rigidez no 
desempenho mecânico.  

2. Matriz polimérica, agente aglutinador do compósito, garantindo a distribuição 
de cargas entre as fibras bem como entre as cargas aplicadas e o próprio 
material compósito. 

 
Tendo como objetivo a redução de custos, possibilitando ainda o melhoramento de 

propriedades específicas, bem como do seu processo de fabrico, a matriz polimérica dos 
materiais FRP, para além da resina, é usual recorrer -se à incorporação de material de 
enchimento – carga ou filler, e aditivos (SCHROPFER, T, p.579).  

Sob o aspeto da sustentabilidade dos materiais FRP, à semelhança de outros materiais de 
construção, ainda não se encontra devidamente estudada, carecendo por isso de uma análise 
exaustiva do seu ciclo de vida. No entanto pode-se referir a título de exemplo que a energia 
necessária para a produção de compósitos constituídos por poliésteres incorporando fibras de 
vidro no seu reforço, requerem apenas 1/4 a 1/6 da energia necessária à produção de aço e 
alumínio. O mesmo não se poderá aplicar aos compósitos com fibras de carbono, uma vez que 
o seu processo de fabrico envolve um consumo energético muito superior. A grande vantagem 
em termos de sustentabilidade dos materiais FRP verifica-se na fase de serviço, dado que 
requerem não só uma menor manutenção como também apresentam uma maior 
longevidade, mesmo quando expostos em ambientes mais agressivos. Pela sua reduzida 
condutibilidade térmica, permitem uma poupança energética dos edifícios.  

Suscetíveis à ignição, os FRP são combustíveis quando sujeitos a temperaturas entre os 300 
e 500ºC (Celsius), contudo quando submetidos a temperaturas entre os 100 e 200ºC, não se 
verificam reduções significativas das suas propriedades mecânicas. Apesar destas desvantagens 
os FRP – ao contrário dos elementos em aço, são bons isolantes do calor, característica deveras 
importante na redução da propagação de um incêndio entre compartimentos, devendo, contudo 
se proceder à sua proteção para melhoramento do seu desempenho face ao fogo. Os FRP 
garantem ainda uma maior estanquicidade, constituindo por isso uma barreira mais eficaz 
contra chamas, fumo e gases tóxicos (Ibidem pp.597-599).  

No que diz respeito de facto a intervenções de Reabilitação de estruturas de edifícios em 
Portugal, verifica-se um tímido mas gradual recurso à aplicação de Sistema CFRP, Carbon 
Fiber Reinforcing Process. Em forma de tecidos em fibra de carbono 
uni/bi/quadridireccional, as lâminas e filamentos de carbono são utilizáveis em reforços e 
reparação pouco intrusiva de estruturas, resultando numa solução flexível, técnica e 
economicamente recomendável, numa alternativa às intervenções com recurso às técnicas e 
aos materiais convencionais, que implicam muitas vezes a deslocação de equipamento 
pesado para o estaleiro. 

 
 
 

 



  
 
 

   
 
 
 
3- Revestimentos de Superfícies 
 
 

A nanotecnologia como já se referiu é um tema que, pela sua importância e consequente 
reconhecimento do seu contributo numa perspetiva de sustentabilidade, é já considerada 
como uma nova revolução industrial, com fortes motivações socio económicas, sustentadas 
no elevado número de aplicações resultantes da manipulação controlada da matéria à 
escala nano, que tem vindo a constituir um impacto industrial evidente em todos os ramos 
da engenharia com repercussões na sociedade já a curto/médio prazo (SMALLEY, R. in 
Nanotechnology is the builder`s final frontier, LOBO, R. 2009: p. 11).  

Com multifuncionalidades, os materiais nanoestruturados, como sejam os sistemas especiais 
de revestimento que oferecem proteção permanente, assumem especial importância, podendo 
ser limpos pelo menos 15 vezes, sem qualquer redução na sua eficácia. Com base 
principalmente em organossilanos funcionais - materiais híbridos constituídos pela combinação 
dos componentes orgânicos e inorgânicos que, normalmente apresentam propriedades 
complementares, dando origem a um único material com propriedades diferenciadas daquelas 
que lhes deram origem (JOSÉ, N. & PRADO, L. 2005, pp. 281-288).  

Os silanos são um grupo de substâncias, constituídos por uma estrutura de silício e de 
hidrogénio. Através do processo conhecido como silanização, unem-se quimicamente às 
superfícies dos materiais, aumentando a sua funcionalidade. Com as suas propriedades 
adesivas os organossilanos funcionam como um agente de ligação, aumentando a força das 
ligações entre os materiais poliméricos e de metais, vidro ou materiais minerais, 
verificando-se particularmente uma melhoria das propriedades de tração de materiais sob a 
influência da humidade.  

Materiais de ligação como adesivos e selantes para a indústria da construção civil, 
hidrofóbicos e fáceis de limpar são ótimos quando aplicados em fachadas, garantindo ainda 
proteção contra a corrosão metálica das superfícies. Revestimentos antigraffiti para proteção e 
fachadas, vêm reduzir recursos públicos para a sua remoção, de elevados custos, e a título 
de exemplo só na Alemanha os valores aproximam-se de 500 milhões de euros (SASCH, 
P. 2014, p. 127). 
 

Os revestimentos autolimpantes são deveras significativos na arquitetura, permitindo alargar 
o período dos ciclos de limpeza, diminuindo significativamente os custos de manutenção. 
Materiais com auto cura e de longa duração, antibacterianos, com enzimas funcionais, 
purificadores de superfícies, revestimento aquecidos, vidros de metal, acústicos, fluidos 
expandidos e materiais de gradiente funcional, fibras de polímetros e têxteis óticos, materiais 
de direcionamento da luz, revestimentos antirreflexo, LED e OLED, materiais luminescentes, 
luz interativa, células eletroquímicas emissoras de luz – LEC, painéis fotovoltaicos orgânicos- 
OPV e aerogel, acrescentam a longa lista de nanomateriais já disponíveis para aplicação na 
arquitetura e construção (SASCH, P. 2014, pp. 122 - 185).  

A reação fotocatalítica de nanomateriais é a aplicação mais conhecida dos materiais 
nanoestruturados no setor da Construção Civil. Existem vários semicondutores com 
capacidades fotocatalíticas, contudo o mais utilizado é o Dióxido de Titânio (TiO2) devido 
à sua baixa toxicidade e à sua estabilidade. 

 



  
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Mecanismo e função do Fotocatalisador. Fonte:  
http://www.fotocatalisador.com/br/fotocatalise.htm, acedido em 20-06-2016 

 
 

As nanopartículas de Dióxido de Titânio – TiO2, adicionadas a outros materiais, devido 
às suas propriedades de fotocatálise, fenómeno através do qual um composto, por efeito da 
luz e após ser excitado com energia de fotões, acelera a velocidade de uma reação química 
sem ser consumido (PARAMÉS, J. & BRITO, J. 2010, p.55-62), e que reagindo com a 
sujidade ou com outros compostos orgânicos e/ou inorgânicos, provocam a sua dissociação 
e a sua consequente desintegração, associado ao facto de que o TiO2 quando sujeito à 
radiação ultra violeta [Fig. 4], reduz o ângulo de atrito interno da água, tornando a 
superfície hidrofóbica, conferindo um aumento das propriedades de autolimpeza [Fig. 5], e 
mantendo a sua superfície limpa durante mais tempo, dispensa assim o consumo de outros 
recursos energéticos, aumentando a sua sustentabilidade. 
 

Desde há muito que se conhecem as capacidades hidrofóbicas de superfícies, com 
alguns exemplos da própria natureza, como acontece com a superfície da flor de lótus, em 
que a sua capacidade de autolimpeza se deve à composição da sua microestrutura.  

A revista Nature publicou no ano de 1972 um artigo onde estão bem patentes no número 
de citações das potencialidades associadas à fotocatálise, além de um elevado número de 
artigos científicos de investigações nesta área, assistindo-se entre os anos 1997 e 2007 ao 
aumento exponencial de artigos científicos sobre esta área de investigação (TORGAL, F. & 
JALADI, S. p.413).  

De importância inquestionável, esta nova tecnologia disponibiliza aplicações várias, sendo 
as de maior utilidade as que se apresentam em quadro sucinto, como sejam: tratamento de 
águas; aplicações anti embaciamento; redução da poluição do ar e de autolimpeza.  

A adição de TiO2 em argamassas de gesso - 10% do seu volume, provoca a degradação de 
vários poluentes atmosféricos, passados poucos minutos de contacto, podendo ser utilizada em 
revestimentos exteriores e interiores, ficando apenas condicionada a sua eficácia à intensidade 
de radiação ultra violeta a que esteja sujeita, conseguindo-se reduções de 1/3 na concentração 
de Compostos Orgânicos Voláteis - COV´s (Ibidem, pp. 419-428).  

Outra das aplicações de relevante importância é a aplicação de materiais 
nanoestruturados com propriedades fotocatalíticas para destruição de fungos e bactérias. 



  
 
 

   
 
 
 
São os radicais hidroxilos OH os principais responsáveis pela capacidade bactericida na 
reação fotocatalítica, possuindo uma capacidade de destruição entre 1.000 a 10.000 vezes 
superior à aplicação de desinfetantes químicos (CHO et al , in TORGAL, F. & JALADI, S. 
2010, pp. 428-433).  

Com a aplicação de óxidos de estanho (SnOx), e de índio (InOx), enquanto materiais 
condutores e transparentes, conseguem-se obter a otimização dos valores de condutividade 
elétrica, mantendo -se a transparência no visível, com aplicações várias como monitores de 
ecrã plano, células solares de películas finas e de desembaciador transparente 
(PALMEIRA, P. 2011, p.19). 
 
4- Considerações finais 
 

A informação seletiva sobre nanomateriais disponibilizados no mercado, tem como 
objetivo a produção de um modelo base, que de uma forma sucinta caracterize as 
potencialidades disponibilizadas pela Nanociência, que proporcione na área da arquitetura 
e da construção, em resultado da aplicação de materiais nanoestruturados nas operações de 
reabilitação em património arquitetónico, uma intervenção mais sustentável. Pretende-se 
que este estudo possa vir a servir como um documento de apoio em futuros trabalhos sobre 
a temática.  

A análise do trabalho ora apresentado permite-nos concluir que, não obstante serem 
inúmeras as oportunidades comerciais potencializadas pela Nanociência, a produção de 
nanomateriais, apesar de possuírem comprovadas propriedades substancialmente 
melhoradas em comparação com materiais convencionais, não acompanha a publicação de 
inúmeros artigos científicos sobre o tema. Contudo é expectável que num curto espaço de 
tempo esta situação seja radicalmente alterada, não só com a passagem da fase 
experimental em que muitos materiais se encontram, como também a vulgarização do uso 
de materiais Nanoestruturados na indústria da construção civil, cuja adaptação às novas 
tecnologias urge acontecer.  

Divulgar e sensibilizar junto dos arquitetos, engenheiros e demais projetistas para a 
importância que os materiais compósitos nanoestruturados representam no âmbito da 
sustentabilidade, para o humanidade e para o meio ambiente, assim como apresentar aos 
promotores privados e/ou às entidades públicas proprietárias do património arquitetónico, 
as vantagens económicas que a médio/longo prazo resultantes do uso destes novos 
materiais, será um contributo para que uma nova tendência se afirme num futuro próximo, 
ou seja a aplicação alargada de materiais nanoestruturados em obras de reabilitação do 
edificado, numa intervenção que se quer mínima, pouco intrusiva, garantindo o principio 
da reversibilidade, de forma a verificar o estabelecido nas principais cartas internacionais 
sobre conservação e restauro do Património, surgindo como um princípio basilar das 
recomendações do ICOMOS.  

Com as comparações de resultados de trabalhos publicados que suportam a nossa 
pesquisa, pretendeu-se o cruzamento de uma informação mais abrangente sobre o tema, 
visando o apuramento dos conceitos e ideias principais da tese em desenvolvimento, 
possibilitando uma seleção restringida ao que realmente interessa à investigação mais 
profunda que se pretende continuar. Sendo um tema em constante evolução, resultando no 
aumento exponencial a nível global onde surgem novos materiais nanoestruturados com 
novas potencialidades, na consulta realizada, com recurso a referências recentemente 



  
 
 

   
 
 
 
publicadas sobre o assunto, deu- se preferência - e por esta ordem, a artigos científicos, 
livros, teses, dissertações e conclusões de congresso ou de conferências internacionais. 
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Resumo 

Com este artigo busca-se analisar a relação entre sustentabilidade, ética e Design na melhoria da 
qualidade de vida da população. O conceito de sustentabilidade é amplo e apresenta diferentes 
dimensões. Dentre estas, a dimensão social é fundamental. Em função do grande impacto que a 
indústria da construção civil causa ao ambiente e à grande importância que os espaços interiores tem 
na vida das pessoas, Designers de Interiores podem reduzir os efeitos negativos de suas atividades e 
melhorar a qualidade do ambiente construído. Os espaços interiores devem ser utilizados e 
apreciados de forma multi-sensorial e multidimensional e devem ser projetados com base na ética e 
na sustentabilidade, permitindo que as todas as pessoas sejam capazes de acessar, compreender e 
participar das atividades com autonomia, segurança e conforto. Para que isto se concretize é 
necessário ampliar as discussões para que professores, estudantes e profissionais consigam superar 
as limitações estabelecidas pela conjuntura econômica e perceber seu papel diante das demandas 
complexas da sociedade contemporânea. 
 

Palavras-chave: Design Inclusivo; Direitos Humanos; Design de Interiores 

 

Abstract 

This article seeks to analyze the relationship between sustainability, ethics and design in improving 
the quality of life of the population. The concept of sustainability is broad and presents different 
dimensions. Among these, the social dimension is fundamental. Due to the great impact that the 
construction industry has on the environment and the great importance that interior spaces have on 
people's lives, Interior Designers can reduce the negative effects of their activities and improve the 
quality of the built environment. The interior spaces should be used and appreciated in a multi-
sensorial and multidimensional way and should be designed based on ethics and sustainability, 
allowing all people to be able to access, understand and participate in activities with autonomy, 
safety and comfort. For this to happen, it is necessary to broaden the discussions so that teachers, 
students and professionals can overcome the limitations established by the economic conjuncture 
and realize their role in the complex demands of contemporary society. 

Keywords: Inclusive Design; Human rights; Interior Design 
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1. Introdução 
A sociedade contemporânea enfrenta diferentes problemas e crises. Existem os riscos e 

incertezas provocados pelas economias mundializadas. É possível destacar ainda a profunda 
desigualdade territorial e social que promove a exclusão de povos inteiros, bem como, de 
minorias étnicas e grupos específicos dentro de cada sociedade, como por exemplo, os 
portadores de necessidades especiais. E de grande importância para todos, destaca-se ainda 
a degradação ambiental provocada pelos sistemas produtivos e pela ocupação humana em 
todos os continentes. Momentos de crise provocam instabilidades e inseguranças, mas por 
outro lado, promovem a discussão e implantação de estratégias que em outras circunstâncias 
seriam consideradas apenas utopias. 

Na lógica de construir estratégias frente a complexa crise contemporânea, já há algumas 
décadas se fala em ecodesenvolvimento e sustentabilidade. Apesar da imensa diversidade de 
acepções que tais expressões podem assumir em função daqueles que as utilizam se aceita 
que fazem parte do raciocínio que as envolvem, os aspectos ecológicos, econômicos e sociais 
relacionados ao uso dos recursos naturais. A análise das pesquisas e experiências aplicadas 
nesta direção no campo do Design permite afirmar que, dentre os aspectos mencionados, as 
questões ecológicas e econômicas são enfatizadas enquanto os temas sociais ficam em 
segundo plano (MOXON, 2012; PAPANEK, 2014; ROAF et.al., 2009). 

Diversos pesquisadores como Cernea (1986), Friedmann (1996) e Sachs (2009) enfatizam 
que este posicionamento dos aspectos sociais envolvidos no ecodesenvolvimento e na 
sustentabilidade é arriscado. As pessoas vem em primeiro lugar por diferentes motivos, 
como pelo fato de que a conservação tem relação direta com o bem-estar humano nesta e nas 
próximas gerações e porque o caos social pode ocorrer antes e de forma mais intensa do que 
o caos ecológico afetando a vida de todos em curto e médio prazo. 

O Design vem aos poucos incorporando estas lógicas, mas também enfatizando aspectos 
ecológicos e econômicos e, em segundo plano, os aspectos sociais. Apesar da existência de 
diversos profissionais e empresas com trabalhos centrados na sustentabilidade, nesta área do 
conhecimento ainda predomina de forma contundente o desconhecimento e a confusão 
teórica no que se refere à questão da sustentabilidade. Por isso, é importante a discussão 
desta temática nas instituições de ensino, entre professores, profissionais e estudantes. 

Este artigo busca analisar teoricamente a relação entre sustentabilidade, ética e Design na 
construção do desenvolvimento, entendido como melhoria da qualidade de vida da maioria 
da população. Para tanto, o texto está organizado em cinco sessões além desta introdução. 
Na segunda parte é apresentada a argumentação que enfatiza a relevância de considerar em 
primeiro plano os aspectos sociais da sustentabilidade. Na terceira parte destaca-se o papel 
do Design enquanto promotor (ou não) de processos sustentáveis, especialmente no que se 
refere a qualidade do ambiente construído. Na quarta sessão discute-se a necessidade e as 
características centrais de uma postura ética no Design voltado ao atendimento das demandas 
relacionadas a sustentabilidade. Na quinta parte aponta-se as aproximações possíveis entre 
sustentabilidade social, ética e o trabalho do Designer, especialmente no que se refere aos 
espaços interiores. Na sessão de considerações finais retoma-se a proposta apresentada nesta 
introdução acerca da importância das discussões destes temas entre professores, alunos e 
profissionais na busca por uma ampliação dos efeitos do Design enquanto promotor do 
desenvolvimento na sociedade contemporânea.  
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2. Sustentabilidade Social 
Conforme destacado por Sachs (2009), os conceitos de desenvolvimento (melhoria de 

qualidade de vida de uma sociedade) e direitos humanos passaram a ser utilizados com mais 
frequência após o período das Guerras Mundiais. Nesta época, em diferentes continentes, as 
populações e os sistemas políticos estavam comprometidos com a superação das dificuldades 
infringidas pelas guerras e pela depressão econômica, bem como, em superar as ideias que 
haviam levado os diferentes países aos embates. Estes conceitos foram utilizados ainda como 
fundamentos do sistema das Nações Unidas e como subsídios para e impulsionar os 
processos de descolonização.   

As discussões voltadas para as questões ambientais são mais recentes e remontam a 
década de 1970. Neste período, já existiam algumas pesquisas assinalando os efeitos nocivos 
do avanço da produção industrial em larga escala. Mas o marco definitivo para o surgimento 
da onda da conscientização ambiental foi a Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente em 1972 da qual resultou o tão falado Relatório Brundtland. A partir de então, 
pesquisadores de diferentes continentes passaram a apontar elementos relevantes para a 
promoção do equilíbrio entre ecologia, economia e sociedade. 

Neste contexto, alguns pesquisadores buscaram destacar a relevância de considerar as 
pessoas em primeiro lugar (CERNEA, 1986; FRIEDMANN, 1996; SACHS, 2009). A 
argumentação de tais pesquisadores, as restrições econômicas e ecológicas afetam 
positivamente os países desenvolvidos, mas apresentam alto potencial de impactos negativos 
nas populações carentes dos países subdesenvolvidos. Além disso, destaca-se a cruel 
realidade de que pessoas famintas ou privadas de seus direitos humanos básicos, como 
liberdade, autonomia e autodeterminação, tem pouca ou nenhuma motivação para se 
preocupar com o equilíbrio ambiental. Nas palavras de Michael Cernea (1986, p.56) “os 
povos tem prioridade máxima”.  

Sachs (2009) destaca que a sustentabilidade, enquanto projeto nacional ou supranacional, 
só pode ser alcançada em um processo histórico de apropriação universal da totalidade dos 
direitos humanos, individuais e coletivos. Este processo deve incluir direitos políticos, 
cívicos, civis, sociais, econômicos, culturais, bem como, os direitos coletivos ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente e à cidade equilibrada (BOBBIO e LAFER, 1994). Esta 
apropriação de direitos fornece as bases para um novo contrato social que deve ser honrado 
pelos Estados. Nesta perspectiva o desenvolvimento seria a “expansão das forcas produtivas 
da sociedade com o objetivo de alcançar os direitos pelos de cidadania para toda a 
população” e somente depois disso seria possível discutir e agir na direção da 
sustentabilidade (FRIEDMANN, 1996, p.166).  

A integração entre sustentabilidade e desenvolvimento concerne tanto às pessoas que nos 
são contemporâneas como também às gerações futuras (KOTHARI, 1998). Ou seja, este 
novo modelo de relações sociais, econômicas e ecológicas apresenta o imperativo ético de 
solidariedade sincrônica com a geração atual e a solidariedade diacrônica com as gerações 
futuras (SACHS, 2009). 

Estabelecidos os critérios para alcançar a sustentabilidade social (a saber, o acesso aos 
direitos humanos), é possível pensar na forma de alcançar a sustentabilidade econômica e 
ecológica. Enquanto espécie inteligente e com ampla capacidade de adaptação, os humanos 
devem ser capazes de criar uma economia de permanência, ou seja, um sistema de alocação 
e transformação de recursos naturais baseado na satisfação das verdadeiras necessidades 
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humanas, limitado pela compreensão dos processos e temporalidades ecológicas (DALY, 
2004).  

Diante disso, entende-se que a sustentabilidade baseia-se em alguns critérios conforme 
enunciado por Sachs (2009, p.85-86): 

a) “Social: alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; distribuição de 
renda justa; emprego pleno e ou autônomo com qualidade de vida decente; igualdade no 
acesso aos recursos e serviços sociais. 

b) Cultural: mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e 
inovação); capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional e endógeno; 
autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

c) Ecológica preservação do potencial do capital natural na produção de recursos 
renováveis; limitação do uso de recursos não renováveis. 

d) Territorial: configurações urbanas e rurais balanceadas; melhoria do ambiente 
urbano. 

e) Política: democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 
humanos; nível razoável de coesão social”. 

 

3. O Poder do Design 
O Design é um campo do conhecimento associado à necessidade de encontrar a ordem 

no caos, ou seja, de descobrir o sistema subjacente ao caos. As pessoas apresentam uma 
tendência em buscar um significado e um padrão a todas as coisas do mundo que parecem 
arbitrárias e confusas. 

No Design este processo de encontrar ou descobrir a ordem é realizado de forma 
experimental aplicando estratégias intelectuais associadas a intuição e percepção. Os 
Designers procurar satisfazer as necessidades físicas e psicológicas de seus clientes e dos 
usuários dos espaços projetados através do seu trabalho. “Um Designer é um ser humano 
que tenta atravessar a ponte estreita entre a ordem e o caos, a liberdade e o niilismo, entre 
realizações passadas e possibilidades futuras” (PAPANEK, 2014, p.10).  

Para poder desempenhar o que se espera de seu trabalho, o Designer precisa desenvolver 
um conjunto complexo de habilidades e competências, tais como a capacidade para 
investigar organizar e inovar; para descobrir as respostas aos problemas dos clientes e 
usuários; para associar considerações técnicas e preocupações relacionadas aos fatores 
sociais e da harmonia estética; para prever as conseqüências ambientais, ecológicas 
econômicas e políticas provocadas pelo seu trabalho (PAPANEK, 2014).  

No quadro de crise, já mencionado na sessão anterior, é possível perceber que tanto o 
Design quanto a Arquitetura tiveram suas contribuições. Basta analisar a configuração hostil 
e exclusiva das cidades, para que seja possível perceber que os ideais socialistas e capitalistas 
promovidos pelas principais escolas, de levar o Design a todas as camadas sociais se 
deterioraram e transformaram-se em símbolos da desigualdade social e do afastamento da 
natureza (BURDEK, 2010). Hoje, a poluição urbana, a pobreza, a insegurança e a falta de 
liberdade são comuns nos espaços urbanos em muitos lugares do mundo.  

As sociedades que enfrentam tais problemas precisam urgentemente de novas e radicais 
abordagens do Design e da Arquitetura. Em função do grande impacto que a indústria da 
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construção civil causa ao ambiente e à grande importância que os espaços interiores na vida 
das pessoas, Designers e Arquitetos podem, de fato, reduzir os efeitos negativos de suas 
atividades e melhorar consideravelmente a qualidade do ambiente construído, numa 
perspectiva que englobe os três elementos da sustentabilidade. Do ponto de vista social é 
possível pensar na diversidade humana e cultural no momento de projetar. Do ponto de vista 
ecológico é possível assumir um compromisso na especificação de materiais e métodos 
construtivos de baixo impacto ambiental. Por fim, do ponto de vista econômico é possível 
reduzir custos aproveitando, pelo menos, as especificidades bioclimáticas locais (ROAF 
et.al., 2009).  

Os Designers de Interiores trabalham, principalmente, no estoque de edificações que 
foram projetadas sem preocupações inclusivas ou ambientais e, por isso, encontram-se na 
situação de lidar com o principal problema do ambiente construído. Suas propostas de 
renovação dos espaços podem proporcionar um aproveitamento universal e um aumento 
considerável no nível de eficiência energética, de aproveitamento de água e de desempenho 
térmico das edificações (MOXON, 2012). 

O Designer pode e deve atuar também como um professor porque está em posição de 
informar e influenciar o cliente seja este um governo, uma empresa privada ou indivíduos. 
No quadro atual de confusão sobre as questões ambientais e a sustentabilidade é ainda mais 
importante que os Designers ajudem a orientar as intervenções tornando-as mais humanas e 
naturais. Mas para isto, é necessário que este profissionais consigam ampliar seus próprios 
conhecimentos e reorientar seus modos de trabalhar. 

 

4. A Ética no Design 
O contexto econômico mundial e nacional ao qual o Design está submetido não favorece 

nem a preocupação com a universalidade social nem o comprometimento com as questões 
ecológicas. A intensa competitividade entre empresas e profissionais, a ênfase do mercado 
em atender as elites, a busca pela inovação, ainda que incremental ou constituída de 
deformações do aspecto ou da função, leva a um processo de conformação com a busca 
obsessiva por dinheiro e reconhecimento.  

Por outro lado, quando os projetos de Design se constituem de estratégias simples, de 
fácil compreensão, possíveis de uso e conservação duradouros, e são intervenções benignas 
à sociedade e ao ambiente informam e educam clientes, usuários e a sociedade. Quando o 
Designer cria tendo em mente a harmonia e o equilíbrio trabalhando para o bem dos 
membros mais fracos dos grupos sociais, enfrentando as conseqüências de suas intervenções 
e aceitando as responsabilidades sociais e morais do seu trabalho, promove uma atividade 
que reforma a própria sociedade (PAPANEK, 2014). 

Para que este segundo cenário seja o foco dos projetos de Design é necessário enfatizar a 
responsabilidade ética e social na busca de um modo de vida sustentável e harmonioso. A 
atitude ética no Design tem início com a conscientização sobre a intenção do Designer e 
sobre o uso do espaço criado. Ao exercer a atividade aquilo que se faz dá forma ao que 
pretendemos para a sociedade. 

O primeiro passo nesta direção está relacionado ao reconhecimento dos dilemas éticos da 
profissão de Designer. Esta reflexão não é fácil. Os processos educativos relacionados ao 
Design são divisivos, por um lado são ensinados e aprendidos aspectos tecnológicos como 
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Design assistido por computador (CAD), materiais e processos contemporâneos e, por outro 
lado, estimula-se o senso artístico conduzindo, às vezes, a uma estética irresponsável. Diante 
dessa educação desorientadora e da estrutura social contemporânea cuja medida de sucesso 
é a quantidade de dinheiro que um profissional é capaz de acumular, como refletir sobre a 
ética no Design? 

Papanek (2014, p.66) aponta algumas considerações que podem auxiliar na reflexão sobre 
a ética no Design: 

a) “Irá o Design ajudar significativamente na sustentabilidade ambiental? 
b) Poderá facilitar a vida de algum grupo marginalizado pela sociedade? 
c) Poderá aliviar a dor? 
d) Ajuda aqueles que são pobres ou privados de seus direitos por algum motivo? 
e) Pode salvar recursos insubstituíveis?” 

Respostas positivas não garantem uma postura totalmente ética no Design, mas nos ajuda 
a compreender melhor os desafios e ajustar nossas ações para vencê-los. 

É importante não confundir ética profissional com a ética do Design. A ética profissional 
se constitui de regras que algum grupo ou organização profissional estabelece para proteger 
suas áreas de atuação, reduzir a competição entre seus membros e proteger o grupo de 
investigações e críticas públicas.  

Já a ética no Design é a base filosófica para seja possível fazer as escolhas morais e de 
valores necessárias para o desenvolvimento dos projetos. As decisões morais ocorrem 
quando se é capaz de identificar a existência de um dilema e pesar conscientemente as 
alternativas. As decisões entre alternativas serão embasadas nos valores que, muitas vezes, 
provém de crenças e posturas pessoais e coletivas. Outro aspecto a ser considerado são as 
conseqüências das decisões no que se refere aos aspectos sociais, ecológicos e econômicos. 
Este processo de enfrentar dilemas e tomar decisões permeia o cotidiano de todas as pessoas. 
Mas, no campo do Design tais procedimentos são complexos e desconcertantes (PAPANEK, 
2014).  

Inicialmente, pode-se acreditar que diante de um trabalho que apresenta um dilema ético, 
como um trabalho heterodoxo ou ofensivo, existem apenas duas alternativas: aceitar de 
forma relutante ou rejeitar a proposta imediatamente informando ao cliente as razões 
psicológicas, éticas e os valores morais implicados. Ambas as alternativas levam a mesma 
conseqüência que é a concretização do trabalho (pelo próprio Designer com problemas de 
consciência ou por seus concorrentes).  

Papanek (2014) apresenta uma saída para esta situação recorrendo a uma abordagem de 
sentido duplo. É possível executar o trabalho e, paralelamente, buscar uma alternativa que 
apela ao interesse esclarecido do cliente, do público-alvo e à geração de publicidade ou de 
uma imagem social favorável que um escolhas inclusivas e ecológicas podem proporcionar. 
Esta estratégia é arriscada e nem sempre funciona. È arriscada porque implica em um volume 
de trabalho considerável na pesquisa e desenvolvimento de alternativas que pode nunca ser 
remunerado. Nem sempre funciona porque alguns clientes simplesmente não se importam 
ou não compreendem a urgência de uma nova ética relacionada à sustentabilidade social, 
econômica e ecológica. Porém, se houver sucesso a diferença deste trabalho na sociedade é 
imensa. Mobilizar esforços e provocar mudanças em qualquer escala é o papel social do 
Designer diante da complexidade do mundo atual. Mesmo no caso de não haver sucesso 
adquire-se (muita) experiência e autoestima. 
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“tenho uma crença irracional nas virtudes da inteligência e do otimismo. Ela diz-me que apesar 
de algum embotamento da sensibilidade moral estar associado a comercialização do Design, 
somente quanto se tratam as pessoas com sordidez é que elas reagem també desse modo. Sem 
nunca perdermos de vista as mais elevadas aspeiracoes de uma pessoa, o nosso desenvolvimento 
espitirual aumenta e é enqiqucido.” (PAPANEK, 2014, p.81). 

 

5. Design para Todos 
As famílias contemporâneas nascem, vivem e morrem predominantemente em espaços 

interiores. Tais espaços espelham cada um dos aspectos das nossas vidas e influenciam 
nossas percepções e estados de espírito para enfrentar os desafios diários. A relação entre as 
pessoas e os espaços de habitação e trabalho ocorre até mesmo no nível fisiológico, 
promovendo ou restringindo a produção de hormônios como a serotonina e a melotonina. 
Por isso, projetar espaços adequados para todos é tão relevante socialmente.  

Hoje, em função de diversas conjunturas e dos meios de comunicação de massa, as 
pessoas percebem o mundo, principalmente, através da visão. Em função disso, os projetos 
são construídos e executados para atender a este sentido predominante. Esta característica 
exclui uma grande quantidade de pessoas: aquelas que não possuem o sentido da visão ou 
que apresentam este sentido debilitado em função da idade, de doenças congênitas ou 
adquiridas, pessoas com estatura muito reduzida ou muito exacerbada que observam os 
espaços sob outro ponto de vista etc. 

O foco central da discussão sobre o tema da integração social diz respeito à busca de 
estratégias para eliminar as barreiras que promovem a exclusão. Os espaços interiores podem 
ou não favorecer o processo de inclusão de todas as pessoas com necessidades especiais. As 
referidas necessidades especiais se expressam nas mais variadas formas, permanentes ou 
temporárias, físico-motoras, visuais, auditivas, cognitivas. Por isso, as estratégias 
necessárias para proporcionar a inclusão de todos devem ser também amplas e variadas.  

A legislação brasileira e seu conjunto de normas técnicas possuem uma tradição de 
amplitude. Da mesma forma, a norma que trata do tema da acessibilidade é ampla e apresenta 
estratégias para atender as mais variadas necessidades especiais. Porém, sua aplicação ainda 
é restrita e, muitas vezes, só ocorre após intervenção judicial. 

Os espaços interiores devem ser utilizados e apreciados de forma multi-sensorial e 
multidimensional. As pessoas são dotadas de cinco sentidos, possuem nervos sensoriais que 
indicam a posição e o movimento do corpo em relação a um espaço, possuem receptores 
termomusculares que registram calor e frio e apresentam reações musculares visíveis e 
involuntárias aos mais diferentes estímulos.  

Logo um ambiente projetado para todos tem que ir muito além da impressão visual. As 
condições de iluminação natural ou artificial, as sensações provocadas pelo que sentimos 
sob os nossos pés ao caminhar, as sensações táteis em toda superfície do corpo, o olfato, as 
reações musculares a espaços grandes e pequenos, os sons e ritmos e a geometria dos espaços 
precisam ser pensados nos projetos que visam incluir os usuários e promover sensações de 
bem-estar, alegria e conforto (PAPANEK, 2014). 

A função do Designer é apresentar opções para as pessoas. Estas opções devem ser reais 
e significativas permitindo que as pessoas sejam capazes de acessar, compreender e 
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participar das atividades que ocorrem em determinado espaço com autonomia, segurança e 
conforto (DISCHINGER e BINS ELY, 2012).  

Os deficientes físicos constituem um dos grupos de pessoas dentro da sociedade que 
apresentam demandas específicas que podem ser atendidas pelo Design. No Brasil, a norma 
técnica ABNT 9050/2015 apresenta uma série importante de elementos que precisam ser 
levados em consideração na elaboração de projetos capazes de atender a este público. 

Os idosos são outro grupo social que apresenta necessidades específicas e são 
insuficientemente atendidos pelos Designers. Esta faixa da população aumenta 
constantemente e apresenta recursos financeiros suficientes para sobreviver e, às vezes, para 
financiar os projetos de Design. 

Os bebês e as crianças pequenas tem igualmente necessidades específicas que apesar de 
temporárias, não são menos restritivas e importantes. Por fim, é relevante destacar que há 
um grande numero de situações de doença de incapacidade física temporárias em que pode 
ser útil a intervenção do Design. 

Obviamente, os requisitos que precisam ser compreendidos pelos profissionais do Design 
para que os projetos de fato atendam às inúmeras demandas específicas são complexos. Por 
isso, é muito difícil para um Designer sozinho ou mesmo em parceria com os colegas 
compreender claramente toda esta complexidade. Esta conjuntura implica na necessidade de 
trabalhar em equipe com profissionais de diferentes áreas e, principalmente, conhecer e dar 
voz ao público alvo.  

A inclusão das mais variadas condições humanas no conjunto de preocupações 
relacionadas ao Design é um importante passo para a ampliação do acesso aos direitos por 
parte de todos os cidadãos. Segundo Araujo (1994) e Guimarães (1995), o investimento em 
acessibilidade é uma maneira de garantir o direito de ir e vir com segurança e autonomia a 
uma expressiva parcela da sociedade, possibilitando seu fortalecimento social, político e 
econômico. A constituição brasileira prevê a igualdade de tratamento entre todos os 
cidadãos. Somente nestas condições as pessoas obterão condições de liberdade, autonomia 
e autodeterminação que permitem o desenvolvimento de todo seu potencial, caminhando na 
direção da sustentabilidade no aspecto social.  

 

6. Considerações Finais 
Existem poucas dúvidas sobre a crise mundial que enfrentamos atualmente. Esta crise 

tem relação com aspectos econômicos, sociais e ecológicos. Para contornar esta crise é 
necessário repensar estas três dimensões dentro de um modelo de desenvolvimento que 
favoreça as pessoas, respeite os limites ecológicos e garanta um dinamismo econômico, 
talvez em escala territorial ao invés de mundial. 

Para encontrar este novo modelo de desenvolvimento é relevante que cada pessoa 
individualmente procure examinar qual a contribuição que cada um pode dar em função da 
sua atividade na sociedade. É necessário assumir um compromisso enquanto professores 
universitários, estudantes e profissionais de encontrar uma forma de colaborar com a 
superação do padrão de desenvolvimento excludente e degradante no qual todos estão 
inseridos agora. Mais especificamente, é fundamental discutir como o ensino do Design 
poderia ajudar a superar o erros do passado que conduziram à situação atual. 
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Nenhum projeto de Design está isolado. Tudo o que se faz aqui em Florianópolis, na 
Dinamarca ou no Zimbábue tem conseqüências sociais, ecológicas e econômicas que, em 
última instância, afetam a todos. Por isso, é importante discutir e avaliar estas conseqüências 
em fóruns comuns como este congresso, por exemplo. 

Os espaços interiores precisam estar em harmonia com as pessoas que vivem neles ou os 
utilizam em alguma medida, bem como, com a natureza e com a cultura. Uma boa medida, 
já que ainda existe muita confusão e falta de informação sobre os requisitos de 
sustentabilidade em todas as suas dimensões, poderia ser basear as decisões de projeto na 
premissa de não prejudicar as pessoas e o ambiente. 

Esta pesquisa teve um caráter exploratório e teórico. Tem relação com a contextualização 
necessária para a implantação de um projeto de pesquisa e extensão em desenvolvimento na 
Faculdade Cesusc vinculado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores. 
Neste sentido, este texto visou integrar diferentes construções teóricas na análise dos 
elementos de sustentabilidade social permeados por posturas éticas que permitem o 
atendimento das demandas de diferentes setores da sociedade através de projetos de Design. 
O ineditismo deste artigo se refere a construção deste raciocínio especificamente na área do 
Design de Interiores que, desde o início da sua expansão no Brasil, vem atendendo 
predominantemente as camadas mais favorecidas da sociedade. Apesar disso, o Design 
apresenta alto potencial de contribuição com todas as camadas sociais porque possui um 
conjunto de conhecimentos técnicos e estéticos que podem melhorar a qualidade do 
ambiente construído e, consequentemente, a qualidade de vida daqueles que os utilizam. 
Para que isto se concretize é necessário ampliar as discussões teóricas e metodológicas 
integrando conhecimentos de diferentes áreas para que professores, estudantes e 
profissionais consigam superar as limitações estabelecidas pela conjuntura econômica e 
perceber seu papel diante das demandas complexas da sociedade contemporânea. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi realizar a Avaliação de Impacto Ambiental através de abordagem 
sistêmica da implantação de um parque aquícola na Praia do Matadeiro, no sul da Ilha de Santa 
Catarina, levando-se em consideração a percepção da comunidade diretamente afetada. As 
informações coletadas para a avaliação foram obtidas através de levantamento bibliográfico, matérias 
publicadas na mídia e manifestações nas redes sociais, análise cartográfica e fotointerpretação da 
área, e aferição em campo. Por fim, chegou-se à identificação, classificação e análise dos serviços 
ecossistêmicos prestados na área. O estudo evidenciou os avanços da avaliação sistêmica em relação 
às metodologias tradicionais, no sentido de permitir uma abordagem não fragmentada da análise, 
contribuiu para identificar os impactos e suas consequências sobre os serviços ecossistêmicos 
prestados, facilitar os processos de participação social e tomada de decisão. 

Palavras-chave: avaliação de impacto, sistêmico, parque aquícola 

 

Abstract 

The study main goal was to make an Environmental Impact Assessment of an aquaculture park 
implementation in Matadeiro beach, south of Ilha de Santa Catarina. A systemic approach was 
applied and, mostly important, considered the affected community’s perception of the issue. The 
analysis was made based in information obtained through bibliographical research; media 
publications; social networks manifestations; cartographical analysis and photo interpretation of 
the affected area; and field work. Finally, we identified, classified and analyzed the ecosystemic 
services provided by the affected area. This study brought to evidence the advances of systemic 
assessment when compared to traditional methodologies, by allowing a non-fragmented analysis 
evaluation. It also provided a better impact understanding and it consequences over the ecosystemic 
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services provided, moreover it enabled social participation and an easier decision making.  

Keywords: Impact Assessment;systemic;aquaculture park 

 

1. Introdução 
O presente trabalho aborda projeto de parque aquícola na praia do Matadeiro, localizada 

no sul de Florianópolis em Santa Catarina, Brasil. O estudo realizado consta de avaliação de 
impacto ambiental, de forma sistêmica, observou a situação técnica atual do processo 
considerando a influência na comunidade local. 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) foi inserida como um dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente pela Lei 6.938/1981 disciplinada em 1986, por meio 
da Resolução Conama 001/1986. Esta resolução estabeleceu a abrangência das avaliações e 
quais empreendimentos/atividades estariam sujeitos à obrigatoriedade de apresentar os 
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental 
(RIMA). 

O processo de AIA deveria ser o instrumento mais efetivo capaz de identificar as reais 
pressões causadas pela implantação e operação de projetos potencialmente poluidores sobre 
o meio (IAIA, 1999). Entretanto, Canelas et al (2005); Almeida et al (2012); Morgan (2012), 
vêm criticando a qualidade e a efetividade desses estudos que consequentemente afetam as 
tomadas de decisão dos órgãos competentes no momento de licenciar tais obras. 

Segundo Almeida et al (2012) a baixa qualidade dos estudos que concentram AIA deve-
se a deficiências no escopo do projeto. Outros procedimentos dentro da AIA também são 
criticados como no caso da consideração dos discursos populares durante o processo de 
licenciamento ambiental (WILKINS, 2003; NADEEM & FISCHER, 2011, CASHMORE et 
al, 2010). Neste caso, muitos discursos importantes são negligenciados durante o processo 
de licenciamento, pois estes não possuem um caráter progressivo, integrado e contínuo e 
aparecem apenas no final do processo para cumprimento de etapas jurídicas.  

Diante da realidade fragmentada, desintegrada e meramente procedimental no qual os 
Estudos de Impacto Ambiental estão sendo apresentados, outras abordagens mais integradas, 
menos reducionistas e compreendendo o instrumento como um sistema complexo e gerador 
de processos internos e externos, gerando serviços para a humanidade, vem ganhando força 
para identificar impactos ambientais sobre o meio (BARRAGAN MUNÕZ, 2014; 
FERREIRA, 2015, ASMUS et al, 2014; SCHERER & ASMUS, 2016). 

Esta nova abordagem, denominada de Avaliação Ambiental Sistêmica (AAS), se 
apresenta como uma alternativa viável porque coloca o ambiente como um todo, integrado 
e gerador de processos e funções vitais para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas 
e suas relações. Com isso, a aproximação de uma Gestão com Base Ecossistêmica (GBE), 
que segundo Clarke & Jupiter (2010), são complexas as interações entre seres humanos e 
elementos vivos e não-vivos do ambiente sobre múltiplas escalas no espaço e tempo, seria 
possível, principalmente pelo conhecimento adquirido sobre tais ecossistemas. A AAS leva 
em conta o ambiente como pilar principal em uma análise das atividades que causam impacto 
ambiental. 

Observa-se que essas são premissas importantes para o aperfeiçoamento das 
metodologias e abordagens de AIA, por isso aplicá-la no caso concreto neste trabalho, 
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analisando a viabilidade e a sustentabilidade da proposta de criação de um parque aquícola 
na praia do Matadeiro, Florianópolis, SC, usando o paradigma dos serviços ecossistêmicos. 
Para isto, foram identificados os ecossistemas potencialmente impactados com uma obra 
deste porte, seus respectivos serviços ecossistêmicos, os benefícios diretos e indiretos 
gerados por estes serviços e os diferentes beneficiários.  

Além disso, foi avaliada a percepção popular a respeito da implantação da atividade no 
local e para subsidiar os objetivos propostos foi analisado o documento “Plano Local de 
Desenvolvimento da Maricultura – PLDMSC” (SANTA CATARINA, 2007). Este trabalho 
analisa os possíveis impactos gerados pela atividade e mapeia as áreas prioritárias para sua 
implantação em todo o Estado de Santa Catarina. 

A participação social é um ponto de destaque na AAS. Participação social, ou 
simplesmente participação, em sentido mais amplo, diz respeito à construção de espaços que 
criam interfaces entre Estado e sociedade na gestão de interesses coletivos (CARVALHO, 
1998). 

No Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram instituídos 
diversos mecanismos e formas de participação social como conselhos, conferências, 
ouvidorias, audiências e consultas públicas, mesas de diálogo e negociação, regulamentados 
pelo Decreto 8243 de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e 
o Sistema Nacional de Participação Social. 

Segundo a legislação vigente, a sociedade tem oportunidade de participar nos processos 
de AIA através das audiências públicas, realizadas sob a coordenação do órgão ambiental, 
com participação do proponente do empreendimento, da equipe que elaborou os estudos 
ambientais (EIA/RIMA), membros das comunidades afetadas e outros interessados. 

É no momento da audiência pública que a sociedade tem oportunidade de se manifestar 
sobre a implantação do empreendimento, ou seja, as comunidades afetadas não participam 
das outras etapas da AIA. Segundo a legislação, sua finalidade é expor aos interessados o 
RIMA para prestar esclarecimentos e recolher dos presentes nas audiências públicas críticas 
e sugestões a respeito do empreendimento/atividade. 

Cabe salientar que a participação da sociedade se dá de forma consultiva e no final do 
processo, sendo que o órgão ambiental tem autonomia para decidir se irá ou não considerar 
as questões levantadas pela sociedade. 

 

2. Área de estudo e recorte do tempo  
A região de abrangência dos PLDM’s (SANTA CATARINA, 2007) está compreendida 

entre os municípios de Itapoá, no norte do Estado, até Jaguaruna na região sul. O recorte 
deste trabalho abrange a Ilha de Santa Catarina, no seu setor sul, mais precisamente na praia 
do Matadeiro, conforme mostra a figura 1. 
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                               Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo - Praia do  
                                      Matadeiro, Florianópolis, SC. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A Ilha de Santa Catarina está localizada na região sul do Brasil, no Estado de Santa 
Catarina. Possui 174,3 km de perímetro total (e abrange uma rica e vasta diversidade de 
sistemas ambientais marinho-costeiros (ASMUS et al, 2014). O estudo foi realizado nos 
meses de setembro a novembro de 2016. 

 

3. O método  
O processo metodológico foi desenvolvido em consonância com os objetivos propostos 

por este trabalho que culminaram em 6 etapas:  

1. Levantamento bibliográfico. 

2. Levantamento de matérias publicadas na mídia e manifestações nas redes sociais sobre 
a implantação do empreendimento para análise da percepção da comunidade diretamente 
afetada. 

3. Análise cartográfica e fotointerpretação, a partir de fotografias aéreas e imagens de 
satélite, para o reconhecimento e espacialização dos sistemas ambientais possivelmente 
afetados pela operação do Parque Aquícola na Praia do Matadeiro, Florianópolis, SC.  

4. Aferição em campo para a identificação das características físico naturais da área e os 
potenciais conflitos socioambientais, no qual foram realizadas entrevistas juntos aos 
moradores e lideranças comunitárias, visando uma análise da percepção popular sobre o 
projeto proposto.  

5. Identificação, classificação e análise dos serviços ecossistêmicos através da aplicação 
da matriz de trabalho sugerida por Asmus et al (2014) e Scherer & Asmus (2016). Esta matriz 
vendo sendo desenvolvida pelo grupo de pesquisadores e especialistas do Laboratório de 
Gestão Costeira Integrada, da UFSC (LAGECI/UFSC). A análise gerou um quadro contendo 
as diferentes categorias de SE (suporte, regulação, provisão e cultural), além da identificação 
dos benefícios e atores impactados pelos serviços.  
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6. Valoração qualitativa dos principais serviços ecossistêmicos, considerando as 
especificidades da área de estudo e a compatibilidade com atividade proposta o que gerou 
uma classificação dos dez mais importantes SE “top ten”. 

Em conjunto com o processo de avaliação, acima descrito, foram levantadas as 
informações de moradores da comunidade da praia do Matadeiro através de entrevistas 
semiestruturadas e a situação documentada por veículos de comunicação. Esta prática 
permitiu a visualização do processo ao longo do tempo e a influência da comunidade. 

 
4. Resultados e discussão 

4.1 Avaliação Ambiental Sistêmica do projeto de aquicultura  
Atualmente, a ineficiência na avaliação de impactos ambientais em projetos com 

significativo potencial de poluição, somada a baixa qualidade dos estudos em áreas 
extremamente vulneráveis quanto aos seus aspectos físicos, biológicos, paisagísticos e 
socioeconômicos, como é o caso da Ilha de Santa Catarina e a Praia do Matadeiro projeta-se 
como uma perspectiva preocupante na manutenção da saúde dos ecossistemas, da qualidade 
de vida da população bem como da possível perda de SE aportados. 

Segundo Asmus et al (2014); Scherer & Asmus (2016), que mapearam 18 sistemas 
ambientais na ISC, os quais vem proporcionando inúmeros benefícios entre si e 
consequentemente para a sociedade (moradores e visitantes). Para a área de estudo, foram 
identificados quatros sistemas ambientais possivelmente afetados com a implantação e 
operação do Parque Aquícola na Praia do Matadeiro, são eles: restinga, praia, costão rochoso 
e marinho adjacente, segundo a nomenclatura de Scherer e Asmus (2016), (Figura 2).  

                                     
Figura 2 – Mapa dos sistemas ambientais identificados na área proposta para operação do Parque 
aquícola na Praia do Matadeiro, Florianópolis, SC. FONTE: Elaborado pelos autores. 

A partir da identificação dos quatro sistemas ambientais citados anteriormente, pode-se 
constatar que juntos eles geram 20 serviços ecossistêmicos com 10 atores possivelmente 
afetados, negativa ou positivamente, dependendo do serviço. (Tabela 1).  

O sistema ambiental marinho adjacente mostrou-se como o que gera o maior número de 
serviços ecossistêmicos (9), seguido do sistema restinga (8), costão rochoso (7) e praia (4). 
(Tabela 1). 
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 Tabela 1 – Classificação de serviços ecossistêmicos dos sistemas possivelmente impactados com a operação 

do Parque aquícola na Praia do Matadeiro, Florianópolis, SC. 

Classificação Serviços ecossistêmicos Usos e benefícios Atores 
beneficiados 

Sistemas 
ambiental 
fornecedor 

 
Suporte 

 
* Hábitat, produção de 
matéria orgânica, 
navegação 

 

Transporte, prática de 
esportes 

 
Setor 
pesqueiro, 
turistas e 
comunidade 
local 

 
*Todos, 
restinga e 
marinho 
adjacente 

 
 
Provisão 

 
Biomassa; estoque 
pesqueiro, estoque 
de sedimentos, 
estoque de 
mariscos, berçário 
natural,  

 

Proteção da linha de 
costa/praias, pesca, 
coleta artesanal, caça 
e coleta 

 
Comunidade 
local, 
pescadores 
artesanais e 
industriais, 
setor 
gastronômico, 
comércio 
ilegal local 

 
Restinga, 
marinho 
adjacente, 
costão 
rochoso 

 
 
 
Regulação 

 
Fluxo de sedimentos, 
regulação térmica, abrigo 
físico, proteção costeira, 
estoque de sedimentos, 
estabilização do solo, 
balanço hídrico, fixação 
do sistema de dunas 

 
Conforto térmico, 
segurança a 
navegação e 
fundeio, proteção 
da linha de costa,  

 
 
Comunidade local, 
setor pesqueiro, 
setor de turismo 

 
 
 Marinho 
adjacente, 
costão 
rochoso, 
praia, restinga 

 
 
Cultural 

 
*Paisagem, qualidade 
de onda, reprodução 
cultural  e econômica, 
processo histórico 

 
  Turismo (lazer), 
esportes aquáticos, 
espiritual, patrimônio 
arqueológico, 
mergulho, suporte para 
pesca artesanal,  

 
Comunidade 
local, turista, 
trade turístico, 
surfistas, 
instituições de 
ensino, IPHAN, 
operadoras de 
mergulho 

 
Todos, 
marinho 
adjacente, 
praia e 
restinga 

 

FONTE: Adaptado de Scherer & Asmus (2016) e LAGECI/USFC.  * O serviço de “Hábitat” não possui 
benefício direto para a sociedade, no entanto, está intrinsecamente ligado à qualidade e à manutenção 
dos demais SE e está presente nos quatros sistemas identificados. * O serviço de “Paisagem” também 
encontra-se presente nos quatros sistemas ambientais. 

 

Pode-se constatar também que a predominância dos serviços está classificada como de 
regulação (35%), provisão e cultural (25%) e suporte (15%) (Figura 3). 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

                              
Figura 3 – Gráfico dos serviços ecossistêmicos gerados pelos sistemas ambientais no Parque aquícola 

na Praia do Matadeiro, Florianópolis, SC. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Levando em conta os quatro sistemas ambientais foram identificados doze principais usos 
e benefícios diretos para o bem-estar da sociedade, são eles: 1. Transporte; 2. Prática de 
esportes; 3. Proteção da linha de costa/praias; 4. Pesca; 5. Coleta artesanal; 6. Caça e coleta; 
7. Conforto térmico; 8. Segurança a navegação e fundeio; 9. Área para turismo (lazer); 10. 
Área para atividades espirituais; 11. Patrimônio arqueológico; 12. Área para mergulho. 

Os atores beneficiários pela oferta dos SE citados acima são principalmente a comunidade 
local, o setor pesqueiro, trade turístico, setor gastronômico, surfistas, instituições de ensino, 
IPHAN e operadoras de mergulho. Importante ressaltar que os atores vinculados a 
instituições de ensino e setor gastronômico foram os únicos afetados positivamente entre os 
demais.   

Diante da identificação e análise dos vinte SE para área de estudo, levando em conta o 
potencial de perda destes serviços, as características socioambientais e sua relevância 
regional foi possível valorar qualitativamente o seu grau de importância “top ten”, conforme 
mostra a tabela 2. 

Tabela 2 – Síntese da identificação dos “top ten” serviços ecossistêmicos para o Parque 
aquícola na Praia do Matadeiro, Florianópolis, SC. 

Serviço ecossistêmico Grau de importância 
Habitat  
Navegabilidade  
Estoque pesqueiro  

 
Estoque de mariscos  

 
Abrigo físico   

 
Paisagem (beleza cênica)  

 
Processo histórico  

 
Reprodução cultural  

 
Qualidade de onda  

 
Produção de matéria orgânica  

 
Berçário natural  

Reprodução econômica  

Fixação do sistema de dunas  
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Grau de importância: em vermelho- alta; em laranja- média; em amarelo- baixa; em verde- muito 
baixa. FONTE: Elaboração própria. 
 

No total dos SE identificados para a área de estudo os dez mais relevantes em relação a 
atividade proposta, com grau de importância “alta” (dez) equivalem a 50% do total; com 
grau “média” (cinco) e 25%; com grau “baixa (três) e 15% do total; “ muito baixa” (dois) 
com 10 %.  

Dos serviços ecossistêmicos “top ten”, 30% são de suporte (habitat, navegabilidade e 
produção de matéria orgânica). O serviço de habitat é considerado a base aos demais 
serviços, portanto é o mais significativo na área de estudo e o mais preocupante por uma 
possível perda. O serviço de navegabilidade no setor previsto para a operação do Parque 
Aquícola é muito importante e bastante utilizado para outras atividades, como a pesca 
comercial e para as atividades de lazer e turismo.  

A atividade de maricultura gera uma quantidade significativa de matéria orgânica 
proveniente das necessidades fisiológicas dos moluscos, o que provoca um acréscimo na 
produção de matéria orgânica significativa no ambiente, modificando os parâmetros físico-
químicos e consequentemente afeta a qualidade da água no local.  

Ainda, em relação aos SE “top ten” 20% são considerados de provisão (Estoque 
pesqueiro, estoque de mariscos). Neste sentido, os estoques pesqueiros são afetados pela 
mudança das espécies presentes no entorno dos parques aquícolas, modificando os processos 
naturais já existentes e incentivando possíveis competições entre as novas espécies atraídas 

Biomassa  

Fluxo de sedimentos   

Estabilização do solo  
Estoque de sedimentos   

Proteção costeira  
Balanço hídrico  
Regulação térmica  
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em detrimentos das espécies que já colonizam a área. No caso dos estoques naturais de 
marisco dos costões rochosos próximos do parque aquícola previsto, estes têm grande 
potencial de serem degradados e seus estoques sofrerem redução, pois normalmente esta 
atividade requer sementes que são produzidas no próprio ambiente (costão rochoso), além 
disso a circulação de embarcações provenientes da logística da atividade e poluição com 
óleos e combustível na água, juntamente com a alteração da matéria orgânica pode afetá-los 
negativamente. 

Apenas 10% dos SE dentro dos “top ten” foram considerados de regulação (abrigo físico) 
o qual tem grande significância para embarcações de pequeno e médio porte, pois a área 
serve de abrigo nos casos de mau tempo, principalmente quando o vento e a ondulação viram 
do quadrante sul, o que é constante na área de estudo por ser uma ilha e haver muitas 
embarcações comerciais e de turismo. Assim, a perda deste serviço ocasionará redução de 
espaço físico par este fim. 

Os SE classificados como cultural (Paisagem, processo histórico, reprodução cultural e 
qualidade de onda) equivalem a 40% dos serviços dentre os “top ten”. A modificação da 
paisagem com atividades de maricultura é latente e no caso da Praia do Matadeiro seria ainda 
mais evidente, pois esta praia possui grande beleza cênica com pouquíssimas intervenções 
antrópicas, além de ser um local frequentado por moradores e turistas justamente para a 
contemplação da paisagem natural, fugindo de praias altamente urbanizadas. 
Historicamente, este ambiente sempre foi utilizado para pesca artesanal e lazer, incluindo as 
diversas modalidades de surf (kite, surf, stand up paddle, Wind surf, entre outros). A 
mudança de sua vocação como uma praia “paradisíaca” e propícia para a prática do surf em 
detrimento do desenvolvimento da atividade proposta de maricultura pode trazer prejuízos 
significativos, tanto em termos de sua visibilidade no cenário nacional, mas principalmente 
para a comunidade residente que enxerga este ambiente como um santuário ecológico e de 
lazer, além dos seus atributos econômicos gerado pela alta procura de turistas por este tipo 
de praia. 

4.2 O parque aquícola no Matadeiro e a comunidade 
A seguir são descritas ações do projeto de aquicultura na praia do Matadeiro na linha 

linha do tempo. 

O projeto seguiu uma ordem progressiva de realização que começou desde o consulto 
legislativo até implementação física na área reservada.  Em 2003, os Estudos de Impactos 
Ambientais (EIAS) sobre maricultura em todo país começam a ser realizados em Brasília, 
onde foi autorizado o uso de espaços físicos de corpos d’água de domínio da União para fins 
de aqüicultura, e dá outras providências.  

O Decreto 4.895 de 2003 traz as definições de: aqüicultura, área aqüícola, parque 
aqüícola, faixas ou áreas de preferência, formas jovens, espécies estabelecidas entre outras. 
A Instrução Normativa Interministerial n° 7, de 2005 do Ministério do Meio 
Ambiente/MMA e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 
República - SEAP/PR, estabelece diretrizes para implantação dos parques e áreas aqüícolas 
em razão do seu art. 19. 

Em 2005, O PLDM – SC, com estudos detalhados de cada município, levando em conta 
os fatores ambientais, socioeconômicos e logísticos para então serem demarcados os parques 
aquícolas. 
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Entre 2005 e 2010, tomou uma expressão judiciária a fim de ser validado, pois, foram 
procedidas audiências públicas nas câmaras de vereadores para apresentação dos planos para 
12 cidades de Santa Catarina. Em 2011 foram feitas licitadas as áreas de cultivo no Estado. 

Em janeiro de 2016, o processo de desenvolvimento do projeto esteve adiantado, mas 
com a opinião pública oposta a sua implementação, porque foram feitas instalações das boias 
de demarcação da área de cultivo na praia do Matadeiro, no entanto, sem as devidas 
audiências e a considerações contrárias dos discursos da população. Em março do mesmo 
ano, de acordo com informação de notícia local, é admitido erro na demarcação e 
reposicionamento de boias. No mês de abril, um novo passo legislativo foi desenvolvido 
com a realização de audiência pública na assembleia legislativa de Santa Catarina, 
analisando-se a possibilidade do projeto ser executado.  

Situação atual: 

O projeto de aquicultura na região em estudo atualmente está em processo de análise. 
Destacam-se alguns pontos, assinalados a seguir: 

1. A Câmara de Vereadores de Florianópolis, caso seja necessário, vai entrar com ação 
para barrar qualquer projeto de maricultura na Praia do Matadeiro, além de solicitar estudos 
técnicos ao Ministério da Agricultura e Epagri; 

2. A Associação dos Moradores e Amigos da Praia do Matadeiro (AMAPRAM) solicita 
a relação de documentos encaminhados aos órgãos competentes e pede a realização de uma 
reunião com o Ministério da Agricultura, Câmara de Vereadores e comunidade; 

3. Envio à Fatma do laudo técnico contratado pela AMAPRAM; 
4. Análise do zoneamento da região estabelecido pelo Plano Diretor. 
 
Sistematizando as informações da comunidade, poder público e empreendedores 

envolvidos no processo: 

a) Comunidade: contra a implantação. 
Representante:  Presidente da AMAPRAM 
Argumentos: - a comunidade não foi consultada; não foi realizado Estudo de Impacto 

Ambiental nem audiências públicas; a enseada serve para abrigo de embarcações em dias de 
tempestade e passagem de baleias franca no inverno (as boias dificultam a entrada);  
benefício de poucos em detrimento do coletivo; impacto dos detritos (conchas, pedaços de 
corda, boias) na areia e no mar; impacto sobre a paisagem que é das mais belas e preservadas 
da ilha; prejuízos ao turismo, pesca, surf. 

 
b) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI): a favor da implantação. De acordo com fonte de informação jornalística local. 
Representante: Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca (CEPAD).  
Argumentos: o processo foi feito dentro da legalidade; o maricultor é legítimo usuário da 

água, assim como o pescador e o surfista; não é correto dizer que vai haver poluição, pois os 
moluscos são filtradores do plâncton; estudos comprovam o aumento da vida marinha e, 
portanto, haverá impacto positivo da maricultura na pesca. 

 
c) Maricultores licitados: a favor da implantação 
Representante:  Filho de pescador da praia da Armação. 
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Argumentos: aumento na oferta de empregos; aumento na oferta de insumos para os 
restaurantes. 

 
Os resultados encontrados na análise das informações deixam evidente a existência de 

conflito na realização do projeto de aquicultura na praia do Matadeiro. 
 
5. Conclusão 
O estudo realizado, confirmando afirmativas já citadas por técnicos e comunidade, 
considera inadequada a execução de projeto de aquicultura na praia do Matadeiro. 

6. Considerações Finais 
A aplicação da AIA Sistêmica para avaliar os impactos em licenciamentos, mostrou-se 

como uma ferramenta importante de análise pelo fato de possibilitar um conhecimento 
integrado sobre os sistemas ambientais que foram foco deste trabalho, além da proposição 
de melhorias na visão fragmentada vigente, na qual são realizadas estas avaliações e seus 
desdobramentos na tomada de decisão.  

O estudo permitiu também uma avaliação mais aprofundada sobre os serviços 
ecossistêmicos, os benefícios e os atores beneficiários e afetados, que levou ao 
desenvolvimento de um diagnóstico socioambiental dos sistemas dentro do escopo do 
projeto proposto bem mais simples e integrado. Com isso, foi observado que a aplicação 
desta abordagem traz respostas efetivas na avaliação dos processos de licenciamento 
ambiental e compreende todas as relações entre os sistemas e atores afetados com este tipo 
de atividade. Assim, a maior vantagem do AIA sistêmico está na simplificação e na 
apresentação dos resultados aos tomadores de decisão, facilitando sua decisão final na 
aprovação ou rejeição da atividade. 

Foi identificado também que a AIA convencional fragmentada (físico, biológico e 
socioeconômico) vem se tornando uma ferramenta com pouca participação, afim apenas de 
viabilizar a qualquer custo a implantação de projetos desenvolvimentistas em locais sem 
vocação para tal atividade, perdendo sua função de modificar projetos propostos 
erroneamente para que eles sejam socioambientalmente viáveis. Mesmo com a alternativa 
de desenvolver uma AIA sistêmica é necessário a integração de outros instrumentos como 
por exemplo a avaliação ambiental estratégica, entre outras ferramentas. 

A consulta pública prevista no processo de AIA, está restrita apenas na fase final dos 
trabalhos, no momento em que os estudos são apresentados e discutidos com a comunidade 
em audiências públicas. Acreditamos que esta forma é inadequada, pois uma participação 
efetiva se daria se fossem abertos espaços para participação da comunidade durante todas as 
etapas do processo e seus discursos fossem considerados integralmente.  

É necessário, também, que se criem instrumentos e dispositivos legais que ofereçam 
oportunidades para que os cidadãos diretamente afetados pela implantação de um 
empreendimento sejam capazes de influenciar nos resultados e decisões. Desta forma, 
estaríamos legitimando o processo decisório e atendendo os requisitos legais que envolvem 
participação popular e ética ambiental. 
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Resumo 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de uma programação paramétrica para se gerar uma 
catenária que utilize terra como matéria prima. É descrito as tecnologias para o desenvolvimento da 
programação, o motivo da escolha dos materiais e as técnicas para a construção da catenária. O 
objetivo é demonstrar que o uso dos softwares paramétricos e generativos podem ser aplicados a 
construções sustentáveis de baixo custo. Demonstrando que desenvolvimento de uma forma plástica 
diferenciada em construções de terra pode ser projetada a partir de softwares contemporâneos, 
permitindo a desmistificação do uso da tecnologia em projetos de autoconstrução. O resultado obtido 
é de um código paramétrico desenvolvido através da metodologia de modelo interativo incremental. 
Esta programação permite diferentes aplicações plásticas, e de interpretação do projeto, dando a 
oportunidade ao projetista e construtor ampliarem seu vocabulário de formas em construções que 
utilizem a terra como matéria prima.  

Palavras-chave: Catenária; Parametrização; Terra; Programação. 

 

Abstract 

The present work deals with the development of a parametric programming to generate a catenary 
that uses earth as raw material. It describes the technologies for the development of programming, 
the reason for the choice of materials and the techniques for the construction of the catenary. The 
goal is to demonstrate that the use of parametric and generative software can be applied to 
sustainable low cost buildings. Demonstrating that development of a differentiated plastic form in 
land constructions can be projected from contemporary software, allowing the demystification of the 
use of technology in self-construction projects. The result obtained is a parametric code developed 
through the methodology of incremental interactive model. This programming allows different 
plastic applications and project interpretation, giving the opportunity for the designer and builder 
to expand their vocabulary of shapes in constructions that use the earth as raw material. 

Keywords: Catenary; Parameterization; Earth; Programming.  
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1. Introdução 
 

A arquitetura rotineiramente necessita incorporar novos estudos e teorias especificas 
dentro de seus campos de conhecimento, potencializando sua área de atuação e incorporando 
colaboradores de outras disciplinas, Alvez (2012). Como exemplo da ampliação de novas 
formas em arquitetura, o uso de softwares paramétricos e generativos possibilita o 
aprimoramento das possibilidades de se desenvolver formas geométricas exclusivas para 
determinadas situações, ou ainda repetir padrões formais complexos já existentes a partir de 
sequências já programadas.  

Ferramentas, BIM, paramétricas e generativas, além de organizar e ampliar a capacidade 
do projetista, ainda podem proporcionar o desenvolvimento de projetos sustentáveis através 
de inúmeras soluções. Segundo John (2001), o desenvolvimento de uma sociedade 
sustentável vem através da transformação de conceitos culturais e tradicionais, implicando 
em uma mudança ideológicas de padrões sociais, econômicos e ambientais. Dentro da 
construção civil as mudanças necessárias devem ocorrer por intermédio da redução de 
resíduos, utilização de materiais reciclados, uso racional da água e energia, melhoria da 
infraestrutura, entre outros pontos referentes tecnologia e materiais.  

Segundo a PNUMA, as construções sustentáveis e o conjunto de atividades que as cercam 
devem ser responsáveis para se manter as necessidades de vivencias, entorno e 
infraestrutura, sem comprometer os recursos e a demanda das futuras gerações. Estes 
conceitos demonstram que as busca por condições de vivencia e moradia também implicam 
em soluções ambientais, e tal iniciativa deve estar envolvida por diversos setores 
organizacionais, como construtores, iniciativa privada e o projetista. 

Uma amostra que necessitamos de um enriquecimento na eficiência das construções que 
utilizam de matérias primas alternativas e uma ampliação do diálogo entre a tecnologia e as 
técnicas construtivas é demonstrada por Eires, (2008). Ele descreve que é estimado que mais 
de 3 bilhões de pessoas habitem construções feitas de terra crua, independente da tecnologia 
empregada, o que representa uma porcentagem significativa da população mundial. Os 
abrigos feitos de terra e largamente utilizados em diversas localidades são desenvolvidos 
como construções artesanais e em suma sem o emprego de novas tecnologias ou softwares.  

Entretanto, mesmo com o partido das construções sustentáveis ser aceito e utilizado por 
projetistas e designers, o uso dentro das tecnologias paramétricas e generativas ainda possui 
poucas fontes documentais e publicadas. É comumente encontrado informações publicadas 
que envolvam estes softwares e programações em estudos realizados de sustentabilidade a 
respeito de condicionantes climáticas térmicas e analises das variáveis lumínicas. É 
usualmente encontrado também publicações que envolvam avaliações estruturais com estes 
softwares, mas frequentemente são relatos de avaliações complexas e sem envolver ou focar 
em materiais ecologicamente corretos. 

Assim pretende-se investigar se o uso destas ferramentas digitais de projeto pode auxiliar 
o arquiteto e construtor a desenvolver uma cobertura catenária que possa ser executada com 
materiais alternativos, como o tijolo de adobe. O estudo pretende utilizar espaços 
controlados parametricamente com variáveis como dimensão, curvatura e altura, 
coordenadas pelo projetista e verificar se a alteração destes parâmetros resulta em modelos 
diferenciados de catenárias. 
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Com o objetivo que esta estrutura possa ser utilizada como moradia, abrigo ou outra 
função especifica, e que a terra seja a matéria prima no processo de construção destas 
catenárias, é proposto o desenvolvimento de uma programação paramétrica. Que possa 
auxiliar construtores e projetistas a desenvolverem estruturas autoportantes podendo ser 
construídas com terra ou derivados ecologicamente sustentáveis, sem o emprego de 
materiais primas escassa, ferramentas de alto custo e demasiadamente poluentes. 

 

2. Referencial teórico 
 

De acordo com John (2001), dentre os problemas econômicos e ambientais que a 
construção civil enfrenta, este setor ainda é responsável pela edificação das moradias o que 
lhe implica uma responsabilidade social de grande amplitude. Assim o desenvolvimento 
social sustentável em locais onde há uma heterogeneidade de renda e recurso, é de suma 
importância. (JOHN 2001). 

Para o desenvolvimento de propostas mais sustentáveis projetistas e design podem 
utilizar de programas BIM, paramétricos e generativos para obter uma variedade maior de 
possibilidades e potencializar seu poder de escolha. Com estas novas ferramentas o 
encarregado pelo projeto pode fazer simulações e avaliar de maneira precisa o resultado final 
da proposta por meio digital. Segundo Gonçalves (2006), os critérios e desempenho dos 
projetos podem ser avaliados por ferramentas computacionais. Em termos de métodos existe 
uma tendência mundial para a avaliação do comportamento do edifício, de maneira que os 
resultados podem ser transformados em pontos, que podem valer peso na adequação de um 
projeto para alguns selos específicos como o BREEAM e o LEED.  

 

2.1 Materiais  
 

Para o desenvolvimento desta proposta paramétrica, o material escolhido para o 
desenvolvimento da arquitetura foram os que possuem como fonte a terra, pois é uma matéria 
prima que ainda apresenta abundancia e segundo Eires, (2008), é utilizado por larga escala 
da população mundial. Construções feitas de terra tem sua história decorrente de milhares 
de anos e ainda são constantemente utilizadas em diversos territórios e países. Dentre as mais 
comumente usadas, Heathcote (2011), destaca quatro. As paredes feitas em adobe compostas 
de tijolo lama, paredes feitas com terra batida, tijolos de terra prensados e as espigas de 
adobe.  

Ferreira (2012), comenta que para uma construção ser considerada uma construção em 
terra ela deve possuir para sua confecção alguma técnica que utilize terra como matéria prima 
sem recorrer a sua cozedura. E Segundo a Craterra, existem dezoito variações de técnicas de 
construção em terra, que são agrupadas em três grupos, referente a estrutura de cada material. 
São divididas em construções que usam a terra sob a forma monolítica, sob a forma de 
alvenaria e como enchimento de uma estrutura de suporte. 

Estes métodos de construção a base de terra podem ser considerados processos 
vernaculares de construção, e podem se adaptar a arquitetura contemporânea. De acordo com 
Ferreira (2012), a execução deste tipo de construção comumente apresenta baixo custo, pois 
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a sua mão de obra é de em determinadas situações é realizada por uma comunidade ou 
individualmente em um sistema de autoconstrução. 

Segundo Ferreira (2012), dentre os métodos e materiais que utilizam a terra como fonte, 
foram selecionados dois sistemas para se aprofundar, os sistemas construtivos da taipa de 
mão e do tijolo de adobe. Eles foram escolhidos pois além de possuir as vantagens, sociais 
e econômicas são considerados como métodos de baixo impacto ambiental provenientes de 
uma série de fatores. Possuem baixo custo para sua produção e coleta de sua matéria prima, 
e em determinados casos não é necessário o transporte nem maquinário que produzam uma 
quantidade excessiva de poluentes. 

Os tijolos de adobe são elementos utilizados em construções de terra, apropriado para 
climas quentes. Os blocos de adobe são constituídos de areia, argila, agua e em alguns casos 
elementos fibrosos, são postos em moldes e deixados a secar no sol. Contudo de acordo com 
Silva (2010), este material possui uma desvantagem estrutural, pois o barro e a argila não 
possuem resistência elástica, podendo danificar ou rachar com trepidações ou outros 
movimentos, não sendo recomendado para locais com atividades sísmicas. Mas as paredes 
estruturas construídas em tijolos de adobe apresentam aspectos positivos em outro tipo de 
trabalho estrutural. Segundo Varum, et all (2008), estudos demonstraram que os tijolos de 
adobe apresentam valores significativos a respeito da resistência a compreensão. 
Demonstrado assim ser um elemento que pode ser aplicado de maneira eficaz em estruturas 
que necessitam de materiais com boa resistência a compressão, como cúpulas, arcos e 
catenárias. 

 

2.2 Catenárias 
 

Para a utilização dos tijolos de adobe em uma estrutura possa ter seu resultado plástico 
diferenciado foi se optado pela utilização de catenárias. Rabasco (2011), descreve que uma 
catenária é uma estrutura autoportante que pode criar um espaço habitável. Ela teve a sua 
utilização em uma escala ampliada a partir de 1944, com seu uso em coberturas para abrigar 
tropas durante a segunda guerra mundial. Antes disso o uso das catenárias estava associado 
a funções singulares em arquitetura consideradas altamente técnicas.  

Rabasco (2011), comenta que as catenárias passaram pela a história da arquitetura como 
arcos de grandes proporções. Este elemento construtivo é constantemente visto na formação 
da história da arquitetura, partindo de construções tradicionais como casas indígenas e 
edificações históricas como na igreja de Ctesifonte em Bagda Iraque, (figura 01). Os 
materiais utilizados para a construção das catenárias em suma são tijolos de adobe, tijolos 
cerâmicos e pedras, variando dependendo das matérias que cada sitio fornece.  
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Figura 1: Ctesifonte. Fonte: latunicadeneso.wordpress.com/2014/03/28/la-batalla-de-carras-el-mayor-

triunfo-de-los-partos/. 
 

Rabasco (2011), ainda descreve os escritórios de arquitetos que iniciaram a utilização de 
elementos como catenárias já em um período mais contemporâneo, e aparecem fortemente 
utilizadas e estudadas nas investigações do arquiteto Antoni Gaudí, (figura 02), e outros 
autores durante o século XIX. Este sistema pode ser percebido em diversas obras do arquiteto 
Gaudí como na casa Milá, Palau Guell, Sagrada Família, entre outras. 

 

 
Figura 2: Amostras dos estudos de Gaudi para a Sagrada Familia. Fonte: 

onossograndequintal.com/2013/03/24/a-sensacional-barcelona-de-antoni-gaudi-espanha/ 

 

Durante a década de 50 após a segunda guerra mundial as catenárias continuaram sendo 
estudadas e aplicadas pelo arquiteto espanhol Rafael de la Hoz. Nesta mesma década esta 
tipologia de estrutura começou a ser utilizada pelo exército dos Estados Unidos da América, 
que a utilizavam em edifícios de armazenamento e de vivencia. Rabasco (2011), também 
descreve que logo as catenárias começaram a ser consideradas em partidos arquitetônicos e 
em outras tipologias, a partir do momento que seus conceitos deixaram de ser associados a 
elementos de engenharia. Tendo assim a sua forma apropriada para inúmeras tipologias de 
construções, como igrejas, habitações sociais e outras 

Minke (2007), descreve que as construções que possuem cúpulas de barro, como 
catenárias, podem ter diversas utilidades além de habitações como salões multiusos, escolas 
entre outros. O autor comenta que é uma solução interessante para o tripé sustentável, sendo 
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uma solução econômica e ecológica, e por promover a possibilidade da autoconstrução ainda 
pode tornar seu uso sustentável socialmente.  Estas construções também oferecem vantagens 
como o equilíbrio da humidade interna e a conservação de calor. 

Para também contemplar o viés ambiental da sustentabilidade na programação 
paramétrica, as catenárias serão desenvolvidas para serem estruturadas com materiais como 
o bambu e a cana. Pois segundo Barrionuevo (2011), estes materiais possuem características 
mecânicas e físicas além da capacidade de reduzir o CO² na atmosfera. A utilização desta 
mescla de materiais para o sistema construtivo da catenária teve sua escolha embasada em 
um estudo da Universidade Nacional de Engenharia do Peru, UNI, de Varum et all (2008) 
que realizou pesquisas e ensaios em laboratório para demonstrar a resistência a cargas 
estáticas e dinâmicas de estruturas aperfeiçoadas feitas de adobe e bambo. O estudo foi 
iniciado pois na américa latina, em diversos países, as famílias mais pobres estão carentes 
de necessidades básicas de moradias e serviços do governo. 

Este estudo de Varum et all (2008), junto com a Pontífice Universidade Católica do Peru 
PUCP, demonstraram que a cana e o bambu se mostram materiais complementares na 
fabricação de muros e paredes de adobe, pois permitem um reforço estrutural dentro de certas 
condições. Porém os valores de resistência dos materiais podem alterar conforme a espécie, 
umidade e condições ambientais. 

Além da caracterização dos materiais Silva (2010), descreve que há outros elementos 
essenciais para o planejamento a respeito da eficiência de uma construção. Como os sistemas 
de geração de energia, agua e soluções de ventilação, todos são essenciais para a concepção 
de um projeto eficiente. Porém as estratégias bio-climáticas também devem ser aconselhadas 
para a pratica da sustentabilidade em projetos, pois cada local apresenta condições 
climáticas, solares e entornos diferenciados, fazendo com que as decisões de projeto sejam 
modificadas dependendo destas condições. 

 

2.3 Programação 
 

Para potencializar o planejamento das catenárias e o desenvolvimento da estrutura com 
os tijolos de adobe reforçados com estruturas em bambu e cana, o desenvolvimento da 
programação será feita com o auxílio de um software de programação visual, que permite o 
desenvolvimento de modelos paramétricos ou generativos. Segundo Gursel (2012), nas 
últimas décadas a emergente atualizações e aprimoramentos em computadores esta 
desenvolvendo novas áreas na arquitetura e no design, engajada no design generativo, 
cognitivo e prático.  Com o desenvolvimento e apropriação das ferramentas CAD os 
arquitetos já estão buscando novas perspectivas e softwares de projeto que possibilitam 
explorar novas ideias de design.  

Segundo Gursel (2012), o design generativo requer do projetista princípios de 
computação e de design, pois o projetista deve explorar diversas alternativas e variações para 
alcançar um resultado. O projeto generativo esta vinculado a dois significados. Buscando o 
resultado de projeto na ação simultânea de desenhar um objeto (desenho como uma 
atividade), ou na busca do resultado da ação do design. 

O processo generativo tanto para o design quanto para a arquitetura é formado por quatro 
elementos básicos, sendo que a materialização do projeto só é possível através do quarto e 
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último passo. E por este motivo o design generativo é considerado um sistema de produção 
e não só uma representação da construção ou produto final. As quatro etapas descritas por 
Gursel (2012), são, o input (o início, condições e parâmetros), o mecanismo de geração 
(algoritmos e regras), output (a variação das gerações) e a escolha da melhor variação.  

A arquitetura e o design paramétrico possuem semelhanças com os princípios do design 
generativo. Os parâmetros deste tipo de design são as informações postadas no início da 
geração da programação, podendo ser alterados no decorrer do projeto sem perder as 
informações do processo anterior. Quando alterado o parâmetro o resultado final do objeto 
é modificado, porém o resultado é somente um único objeto, diferente do processo 
generativo onde há uma possível sequência de potenciais resultados. 

 

3. Metodologia 

 
O processo de investigação do presente trabalho ocorreu durante duas fases distintas, 

sendo a primeira de cunho teórico e a segunda pratica. Na fase teórica se buscou identificar 
e compreender os estudos já existentes a respeito de programas generativos e paramétricos, 
construções sustentáveis, aspectos formais, estruturais catenárias e possíveis matérias para a 
aplicação da proposta. Já no segundo período da pesquisa foi desenvolvido a programação 
dentro de um programa de modelagem visual, concebido os parâmetros que podem ser 
modificados e analisados os resultados gerados. 

Para o desenvolvimento da visualização e modelagem das catenárias o programa 
escolhido foi o modelador Rhinoceros 3D, um software de modelamento coordenado pelas 
funções Nurbs. Para o desenvolvimento da programação das catenárias foi necessário a 
utilização de um plug-in para o Rhinoceros 3D o software Grasshopper. Neste plug-in é 
passível de se desenvolver uma programação visual, permitindo alterar os parâmetros e 
visualiza-los simultaneamente.  Ainda como complemento para a programação foram 
utilizados outros dois plug-ins para o Grasshopper, o Weavibird, que permite a criação de 
fracionamento e organização de superfícies, e o Kangaroo Physics, que proporciona a 
aplicação de determinadas forças em vetores programados. 

Antes de se iniciar o desenvolvimento da programação foram desenhadas seis 
possibilidades de se desenvolver as catenárias, (figura 03), imaginando usos distintos para 
esses ambientes. Cada ambiente deve ser cabível de se projetar e simular uma cobertura 
catenária, construída a partir de tijolos de adobe ou taipa, materiais que possuem resistência 
adequada para este tipo de cobertura.   

 

  
Figura 03: Tipologias simuladas. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.1 Desenvolvimento da programação 
 

O desenvolvimento da programação das catenárias no Grasshopper foi feito em oito 
passos, (figura 04). Dividindo-se dessa maneira para se ter controle dos parâmetros em 
diversas situações. Na programação visual que o Grasshopper fornece, o conteúdo 
desenvolvido pode ser visualizado simultaneamente na interface do programa Rhinoceros, 
permitindo a interação dos parâmetros em um software e a visualização da alteração no 
outro. 

 

Figura 04: Programação completa das catenárias em oito etapas. Fonte: Elaborado pelos autores. 

E para desenvolvimento da programação foi utilizada a metodologia do modelo 
interativo incremental, escolhida por uma gama de vantagens no seu uso no desenvolvimento 
da programação. Bona (2002) cita que esta metodologia permite uma visualização e 
verificação das etapas prontas do modelo antes da finalização total da programação. Estes 
testes podem conduzir a um feedback para o projetista em diversas etapas da programação, 
evitando que recomendações importantes sejam recebidas somente na conclusão do 
desenvolvimento. 

A primeira parte da programação consiste no desenvolvimento da forma da estrutura, 
para isso os parâmetros foram ajustados para se locomoverem em qualquer direção e no eixo 
x e y (horizontal). Com estes parâmetros é possível desenvolver e alterar a forma da estrutura 
para ela se adaptar as seis tipologias propostas para este estudo. Entretanto os comandos que 
permitem a alteração das distancias não estão limitados, possibilitando a composição de 
infinitas formas. 

A partir desta primeira etapa da programação outras três sequencias são desencadeadas. 
Uma que permite selecionar quais faces serão preenchidas com as catenárias e quais estarão 
livres. Este código também possibilita selecionar somente os pontos das extremidades 
permitindo que se desenvolva formas sem o preenchimento completo das paredes, contudo 
o resultado desta forma necessita de habilidades mais aperfeiçoadas do construtor. Outra 
programação é para o controle da força que será aplicado a catenária, esta força pode ser 
alterada, modificando a altura que a estrutura irá possuir. E o último código desta sequência 
é para tornar a estrutura elástica, fazendo com que ela se assemelhe a uma corda ou tecido. 

Estas três codificações conectadas na entrada da próxima já permitem a possibilidade de 
se visualização da catenária, resultado semelhante aos que o arquiteto Gauldí obtinha em 
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seus estudos. Este código é o comando que permite visualizar a ação das forças na estrutura, 
sua visualização pode ser acompanhada através de um timer acoplado a este código, (figura 
05). 

   

   
Figura 05: Interação nos segundos 01, 02, 03, 04 ,05 e 14, no sentido de leitura. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

As próximas três interações são complementares a estrutura da catenária, onde a primeira 
é para a projeção de linhas de corte na estrutura, (figura 07). Estas linhas podem ser 
planificadas e transmitidas como informações para se imprimir os desenhos 2D, para assim 
o construtor visualizar a montagem das formas. Esta planificação também pode ser útil para 
outros tipos de tecnologia como impressoras 3D, maquinas de corte a lazer e fresas, podendo 
simular em testes e modelos físicos os resultados da programação.  

A segunda sequência de programação está ligada diretamente com a última, ambas são 
voltadas para ilustrar a proposta. Onde na primeira sequência é possível se desenvolver um 
tijolo de adobe a partir de parâmetros a escolha do projetista, (figura 06). E a segunda 
programação orienta estes tijolos de forma ilustrativa para a estrutura, (figura 06). Esta 
codificação final tem função mais estética não se aplicando ao real encaixe dos tijolos de 
adobe, a demonstração dos encaixes construtivos da construção são objetivos para estudos 
futuros.  

   
Figura 06: Três ultimas programações da construção da catenária. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.2 Aplicação da Programação  
 

Com a codificação paramétrica pronta as tipologias desenvolvidas foram inseridas dentro 
do software Rhinoceros 3D para a realização dos testes das catenárias. Para o experimento 
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era selecionada uma das tipologias inseridas no modelo e deslocada até a coordenada 0 em 
x, 0 em y e 0 em z, mesmo posicionamento do início da programação da catenária.  

Com a planta baixa de exemplo posicionada, as curvas desenvolvidas na programação 
foram ajustadas, por parâmetros, para permanecerem no entorno do desenho, permitindo que 
a catenária possuísse a mesma forma em planta do modelo. Ajustado os parâmetros de força 
e elasticidade da película que envolve a catenária, o modelo é desligado das últimas três 
programações – de caráter estético – para que se desenvolva sem que hardware sofra sobre 
cargas. Ajustado estas pontualidades no modelo pode-se inicia-lo.  

A programação apresentou um problema durante seus testes com os modelos, os pontos 
desenvolvidos para o modelo perdem a característica ancoradouros caso o modelo seja 
constantemente religado. Foi verificado que ao iniciar o modelo para a formação das 
catenárias é aconselhável modificar as curvas com o modelo ligado ao invés de se desligar 
o modelo para orientar novas posições as curvas. 

 

4. Resultados 

 
Os modelos propostos inicialmente e testados na programação obtiveram êxito no 

desenvolvimento de suas coberturas na forma de catenárias. Obtendo em alguns casos 
resultados satisfatórios em respeito a resposta estética que os elementos de cobertura 
proporcionaram. Resultado este que demonstra que há a possibilita de se desenvolver formas 
autoportantes com determinadas complexidade e elementos sustentáveis.  

Para um resultado visual que possibilite um entendimento mais satisfatório as últimas 
três programações eram conectadas para se gerar resultados visualmente semelhantes com a 
realidade. As imagens das catenárias resultante da programação estão na imagem 07. 

   

   

Figura 07: Resultado das catenárias nos modelos. Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Os resultados das catenárias também podem conter informações, é possível se retirar 
área, dimensões e ângulos das curvas, para auxiliar o construtor no desenvolvimento dos 
tijolos ou nas formas das taipas. Caso o resultado da catenária apresente informações que 
dificultam a sua construção ou não resultem em um ambiente com dimensões cabíveis de 
serem habitados, é possível alterar parâmetros para este ajuste. Um exemplo caso o pé direito 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

da estrutura não tenha altura necessária para o uso, o parâmetro de força pode ser alterado 
positivamente. Com isto a força que é aplicada sobre a estrutura ganha um acréscimo 
aumentando a deformidade da catenária. 

Assim os resultados se mostraram positivos no processo de fabricação de uma catenária 
a partir de curvas pré-estabelecidas. Esta programação permite que as construções feitas em 
terra e que possuam peças com resistência a compressão possam ter sua forma submetidas a 
esta codificação. O resultado final permite uma pré-visualização (figura 14), a coleta de 
informações que podem facilitar o entendimento do construtor experiente. Há a possibilidade 
de se criar um número avantajado de linhas guias para quem não tem domínio completo do 
sistema construtivo, mas deseja iniciar uma autoconstrução em terra. 

A programação permite o desenvolvimento de formas diferenciadas no sistema de arcos 
e catenárias. O que permite criar novos usos para as construções em terra, possibilitando que 
as mesmas tenham uma visualização amplificada. Estimulando que se desenvolvam estudos 
tecnológicos com as construções em terra, e que as construções que utilizam desta matéria 
prima se mantenham em uso, mas com tecnologias atuais e adequadas. 

Para futuras pesquisas a comprovação da resistência dos materiais a base de terra e do 
sistema construtivos tem importância para este trabalho. A validação do sistema construtivo 
paramétrico com a utilização do tijolo de adobe podem ser contestados a partir da construção 
de um modelo de catenária em escala ou em tamanho real, submetidos a uma de carga. 

O processo também se complementaria com a implantação de tecnologias de 
prototipagem no desenvolvimento de projetos de maior parte que utilizassem o sistema de 
catenárias. A validação com equipamentos de impressão 3D poderia ser utilizada para 
aprovação ou não da forma plástica da construção. E maquinas como de usinagem e corte 
em CNC podem ser utilizadas na fabricação de formas e estruturas de apoio. 
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Resumo 

Este artigo foca na dimensão social da sustentabilidade, que objetiva a qualidade de vida das 
populações em seus ambientes. Conceitua-se o ambiente como lugar determinado e percebido onde 
ocorrem interações entre elementos naturais e culturais, implicando processos de transformação do 
meio. Segundo a teoria das representações sociais, cada sujeito delimita e atua sobre o ambiente a 
partir de suas representações, experiências e vivências cotidianas. O trabalho apresenta resultados 
parciais de uma investigação cuja finalidade é analisar as relações entre as representações sociais 
sobre risco no trânsito e comportamento no trânsito de um grupo de motofretistas e mototaxistas de 
Pato Branco. Os dados foram coletados através de um teste de evocação livre de palavras, cujo 
termo indutor foi risco no trânsito, e por um questionário estruturado. Os resultados parciais 
demonstram que os elementos acidente, imprudência e falta de atenção são centrais nas 
representações sociais sobre risco no trânsito do grupo pesquisado.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; risco; trânsito; representações sociais. 

 

 

Abstract 

This article focuses on the social dimension of sustainability, which aims at the quality of life of the 
populations in their environments. The environment is conceptualized as a determined and 
perceived place where interactions between natural and cultural elements take place, implying 
processes of transformation of the environment. According to the theory of social representations, 
each subject delimits and acts on the environment from their representations, experiences and 
everyday experiences. The paper presents partial results of an investigation whose purpose is to 
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analyze the relationships between social representations about traffic risk and traffic behavior of a 
group of delivery motorcycle and taxi motorcycle from Pato Branco. The data were collected 
through a free word evocation test, whose term inducer was risk in traffic, and a structured 
questionnaire. Partial results show that the elements of accident, recklessness and lack of attention 
are central to the social representations about traffic risk of the group being investigated. 
 

Keywords: Sustainability; risk; traffic; social representation. 
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Introdução 

 

A dimensão social da sustentabilidade, segundo Sachs (1993, p. 37) tem como meta 
“construir uma civilização com maior equidade na distribuição da renda e de bens, de 
modo a reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres”, podendo, pois, 
ser considerada, de modo geral, como um conjunto de intervenções que pretendem 
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. 

A qualidade de vida que uma cidade oferece, segundo Thielen (2008), pode ser 
evidenciada a partir do trânsito, pois este pode influenciar na vida do cidadão que convive 
neste ambiente. Assim, o trabalho que ora se apresenta tem como pressuposto que a 
sustentabilidade no trânsito está diretamente ligada ao comportamento responsável dos 
usuários, sejam eles condutores ou pedestres. 

Devido ao fato do valor da motocicleta em relação ao do automóvel ser mais baixo, as 
facilidades de crédito para aquisição e o baixo custo de manutenção e com combustível, 
esse veículo se tornou um meio de transporte acessível, de modo que houve um 
crescimento considerável no número circulando nas ruas das cidades nos últimos anos 
(WAISELFISZ, 2014). Em Pato Branco, no período de agosto de 2011 a abril de 2016 o 
aumento da frota de motocicletas foi de 25,3% segundo dados do DENATRAN (2016). 
Este acréscimo aliado à imprudência e falta de atenção, implica em novos problemas para 
o trânsito. 

Assim, se por um lado pode-se supor que o aumento crescente de motocicletas pode ter 
grande influência no crescente número de acidentes de trânsito em geral, por outro se pode 
igualmente supor que “a forma de condução e a vulnerabilidade do condutor e passageiro” 
(BACCHIERI e BARROS, 2011, p. 952) de motocicletas sejam fatores que contribuam 
para o agravamento de consequências de acidentes com estes veículos.  

Com efeito, a forma como o indivíduo se comporta no trânsito reflete a principal causa 
dos acidentes de trânsito, os quais podem ocorrer devido a negligência, imprudência ou 
imperícia (ROZESTRATEN, 1988). A negligência caracteriza-se pela não tomada de uma 
atitude tida como adequada em determinada situação, como, por exemplo, a desatenção à 
manutenção dos sistemas de segurança do veículo. Em outras palavras, a negligência 
consiste num comportamento omisso. A imprudência, por sua vez, difere da negligência 
por não se caracterizar pela omissão, mas por uma ação contrária ao esperado, como, por 
exemplo, o desrespeito aos limites de velocidade estabelecidos para as diversas vias. Já a 
imperícia consiste na falta de requisitos teóricos, técnicos e práticos para a execução de 
determinada atividade, como, por exemplo, a inaptidão para a condução de veículo 
automotor. 

Por isso, analisar as representações sociais de risco no trânsito “possibilita construir 
caminhos para um entendimento do comportamento do motociclista diante dos riscos no 
trânsito” (THIELEN, 2002, p. 23).  

Este artigo apresenta resultados parciais de uma investigação cuja finalidade é analisar 
as relações entre as representações sociais sobre risco no trânsito e comportamento no 
trânsito de um grupo de motociclistas de Pato Branco, Paraná, em relação a prática de 
condução, manutenção do veículo e experiência profissional, bem como suas 
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representações sociais sobre risco nesse ambiente. Espera-se que o estudo possa aportar 
subsídios para futuros programas de educação para o trânsito, atuando, desta forma, no 
sentido da sustentabilidade o que concerne à melhoria da qualidade de vida em ambientes 
urbanos.  

O estudo está sendo realizado na cidade de Pato Branco, localizada na Região Sudoeste 
do Estado do Paraná, Região Sul do Brasil. A cidade faz limite com os municípios de Bom 
Sucesso do Sul, Clevelândia, Coronel Vivida, Honório Serpa, Itapejara d´Oeste, 
Mariópolis, Renascença e Vitorino. Possui uma população estimada de 79.869 habitantes 
(IBGE, 2017), com área total de 539,087km² e distante da capital, Curitiba 433,53km. 
Possui o quarto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os Municípios do Estado, 
segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 
2016). Conforme dados do DENATRAN (2016), a frota, em Pato Branco, de automóveis e 
caminhões até dezembro de 2016 era de 35.186 veículos e a frota de motocicletas era de 
7.375 veículos. 

A investigação foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CAAE: 58886616.8.0000.5547). 

 

1. Considerações teóricas 

 
1.1 Sustentabilidade 

 
Muitas definições e pontos de vista relacionadas à sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável são apresentados. Na concepção de Raynaut (2004) uma aspiração geral “reúne 
esses vários pontos de vista, que é a busca de um novo ´equilíbrio` nos sistemas naturais, 
nos sistemas sociais e nas relações entre os dois”. Desta forma, pontua ainda o autor, “A 
questão das relações entre os seres humanos, as sociedades e o mundo biofísico é central 
para essa problemática” [...] (RAYNAUT, 2004, p. 31). 

Portanto o entendimento sobre sustentabilidade implica considerar as relações entre 
justiça social, qualidade de vida, desenvolvimento e equilíbrio ambiental, além da 
preservação de recursos para as gerações futuras. 

Desta maneira, entendemos que pensar em cidades sustentáveis requer considerar que a 
mobilidade urbana implica também determinadas formas de relações sociais que envolvem 
este ambiente, como por exemplo, as relações homem-ambiente-trânsito. A mobilidade, 
segundo Costa (2008), já foi tratada como apenas uma questão de acesso físico aos meios 
de transporte, contudo a maneira de planejar as cidades e seus modos de circulação tem 
sido revista, considerando as questões ambientais, econômicas e sociais. 

Nesse sentido, a qualidade de vida das pessoas nas cidades parece estar ligada e sofre os 
efeitos dos problemas relativos à mobilidade, pois sistemas ineficazes de mobilidade 
agravam as desigualdades. Para o desenvolvimento das cidades, “os centros urbanos além 
de administrar recursos naturais administram, principalmente, recursos transformados pelo 
próprio homem” (THIELEN, 2002, p. 10), e é no trânsito que estes recursos, em forma de 
pessoas e mercadorias, se movimentam. 
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No caso da cidade de Pato Branco, locus da pesquisa, o rápido crescimento vivenciado a 
partir dos anos 1970, sem o devido planejamento urbano implicou problemas urbanos de 
mobilidade semelhantes aos de grandes centros (CONTERNO, 2013), e o risco no trânsito 
faz parte desta problemática. 

 

1.2 Risco no trânsito 

 
Embora, Giddens (1991, p. 112), quando remete ao que ele chama de “perfil de risco 

um elemento específico de ameaças ou perigos característicos da vida social moderna”, 
referira-se a ameaças ambientais e ecológicas, é possível trazer o risco no trânsito como 
um elemento que veio junto com a modernidade, e que, como alusão às palavras de 
Giddens também pode ser caracterizado como perigo à vida social contemporânea 
(THIELEN, 2002). 

Quando o caso é o trânsito, para Thielen (2002, p. 93) “a proximidade e convivência 
diárias com os riscos provocam uma negação, na medida em que os riscos são 
identificados, mas se referem a velocidades diferentes daquela na qual o motorista 
transita”. Isto quer dizer que o motorista transfere toda a confiança no sistema perito e na 
sua competência como motorista, e assim interpreta a lei de sua própria maneira em 
relação ao limite de velocidade, ultrapassagem, etc.  

O crescimento na frota de veículos implica novos problemas para o trânsito, entendido 
este como “o conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, dentro de 
um sistema convencional de normas, que tem por fim assegurar a integridade de seus 
participantes” (ROZESTRATEN, 1988, p. 4).  

Apesar deste conjunto de normas de trânsito, de que fala Rozestraten (1998), ter por 
finalidade assegurar a integridade de seus participantes, é nesse ambiente que ocorre um 
dos mais elevados índices de mortalidade no Brasil, o que ocasiona elevados custos 
financeiros e sociais ao país (MARIN e QUEIROZ, 2000).  

A percepção de risco de cada indivíduo interfere no seu comportamento e sua reação 
frente aos riscos que percebem. É este entendimento que possibilitará ao indivíduo tomar a 
decisão correta e necessária frente a algum risco e tornar o trânsito mais seguro, pois 
reconhecer “a existência de um risco ou conjunto de risco é aceitar não só a possibilidade 
de que as coisas possam sair erradas, mas que esta possibilidade não pode ser eliminada” 
(GIDDENS, 1991, p. 100).   

Existe algo que permeia praticamente todos os estudos sociais sobre risco. De acordo 
com Wynne (1992), tanto as percepções de risco de leigos quanto os sistemas peritos 
passam por conjecturas sociais e morais, que advém das experiências cotidianas dos 
indivíduos. Estas experiências morais e sociais cotidianas nos remetem ao que Moscovici 
(1978) apresentou quando propôs a Teoria das Representações Sociais.  

 
1.3 Representações sociais 
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O termo Representação Social surgiu no trabalho do psicólogo social Serge Moscovici, 
sendo ele então seu principal teórico. Para este autor as representações sociais são, 
basicamente, as teorias do senso comum que norteiam as explicações, decisões, 
pensamentos e atitudes das pessoas em seu cotidiano. Para Moscovici (2009, p. 49) as 
representações sociais “[...] são fenômenos que precisam ser descritos e explicados. São 
fenômenos específicos que estão relacionados com um modo particular de compreender e 
se comunicar - um modo que cria tanto a realidade quanto o senso comum”. 

Pode-se entender as representações sociais como conhecimentos do senso comum, 
porém nem todo conhecimento do senso comum pode ser considerado uma representação 
social, pois somente aqueles que fazem parte da vida cotidiana dos indivíduos, que são 
elaborados socialmente e que trabalham no sentido de interpretar, pensar e agir sobre a 
realidade são representações sociais. Segundo Santos:  

[...] a proposta contida na teoria das representações sociais refere-se ao estudo de um fenômeno 
específico e delimitado: as teorias do senso comum. Estas teorias são conjuntos de conceitos 
articulados que têm origem nas práticas sociais e diversidades grupais cujas funções são dar 
sentido à realidade social, produzir identidades, organizar as comunicações e orientar as 
condutas. Não é, portanto, todo e qualquer conhecimento do senso comum que pode ser 
denominado de representação social (SANTOS, 2005, p. 22). 

As representações são criadas sobre o mundo que nos cerca, e influenciam diretamente 
as ações executadas cotidianamente sobre esse mundo, daí a importância que as RS 
assumem nos estudos sobre risco no trânsito, pois estas representações influenciam a 
relação que é estabelecida com ele, a forma de pensar sobre o risco no trânsito e seus 
aspectos, bem como influenciam comportamentos, e as práticas sociais que se irá adotar 
quando se estiver no trânsito efetivamente. 

Para Abric (2000), as representações sociais têm um papel fundamental na dinâmica das 
relações e nas práticas sociais e respondem a funções que as sustentam, dentre elas a 
função de orientação: “as representações sociais guiam os comportamentos e as práticas. A 
representação é prescritiva de comportamentos ou de práticas obrigatórias. Ela define o 
que é lícito, tolerável ou inaceitável em um dado contexto social” (ABRIC, 2000, p. 28).  

Dois processos, segundo Moscovici (2009) são fundamentais na elaboração das 
representações: a ancoragem e a objetivação. Segundo Guareschi e Jovchelovitch (2012, p. 
69):  

A objetivação e a ancoragem são as formas específicas em que as representações sociais 
estabelecem mediações, trazendo para um nível quase material a produção simbólica de uma 
comunidade e dando conta da concreticidade das representações sociais na vida social. 

Na objetivação, o conhecimento em relação ao objeto assume forma, tornando o 
conceito abstrato em concreto. Segundo Moscovici a objetivação é “percebida 
primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, 
então, diante de nossos olhos, física e acessível. [...] objetivar é descobrir a qualidade 
icônica de uma ideia; é reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2009, p. 
72). 

Para Sá (1996), na ancoragem, são atribuídos significados ao objeto, vinculando a ele 
conceitos e valores preexistentes. Assim, o desconhecido é associado a uma categoria 
conhecida. Portanto, nenhum pensamento ocorre sem que o mesmo possua uma 
ancoragem. A ancoragem, então, é o meio pelo qual o indivíduo “transforma algo 
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perturbador, que nos intriga, em nosso sistema de categorias e o compara com um 
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada” (MOSCOVICI, 2009, p. 
61). Ancorar, portanto, é nomear, classificar.  

A Teoria das Representações Sociais (TRS), conforme Sá (1998) apresenta-se em três 
abordagens: a primeira, a abordagem cuturalista, que tem sido mais difundida por Denise 
Jodelet (2001), enfatiza os aspectos históricos e culturais das representações sociais; a 
segunda, a abordagem societal, de Willem Doise (2002), centra-se nas condições de 
produção e circulação das representações sociais e a terceira representada por Jean Claude 
Abric (2000), a abordagem estrutural, a qual dá ênfase ao núcleo central das 
representações. 

De acordo com Abric (1998), uma representação social é composta por um núcleo 
central e um periférico, os quais funcionam como uma entidade em que cada parte tem um 
papel específico e complementar. 

O núcleo central é estável e resistente às mudanças, pois está relacionado à memória 
coletiva, tem raízes históricas e ideológicas. O sistema periférico é mais passível de 
mudança, está ligado às vivências mais recentes dos indivíduos de um grupo, auxiliando-os 
a se adaptarem a situações específicas do cotidiano. Portanto: 

São os sistemas de valores e as normas sociais, ou seja, o contexto ideológico de um grupo que 
determinará o Núcleo Central das representações sociais desse grupo. Frente a isso, o Núcleo 
Central será constituído por um ou mais elementos significantes da representação, 
constituindo-se assim seu elemento principal (ÁVILA, 2015, p. 32). 

Conhecer, portanto, as representações dos motofretistas e mototaxistas sobre os riscos 
relativos ao ambiente trânsito pode aportar subsídios para a elaboração de programas de 
educação para o trânsito em geral, para os motociclistas, em particular, justificando-se, 
pois, a presente pesquisa. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 
O estudo está sendo realizado na cidade de Pato Branco, Paraná. Foram escolhidos 

cinco pontos de motofrete e mototaxi, localizados dentro do perímetro urbano da cidade. 
Os participantes da pesquisa são de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 21 anos 
e que possuem Carteira Nacional de Habilitação para conduzir motocicleta.  

Para a coleta de dados foram utilizados dois procedimentos: um questionário de 
evocação livre (QEL) e um questionário estruturado (QE). 

O QEL trata-se de um “instrumento que visa provocar respostas imediatas mediante um 
estímulo indutor, objetivando colocar em evidência, universos semânticos relacionados a 
determinados objetos” (MACHADO; ANICETO, 2010, p. 353).  

A técnica, que já está consolidada na pesquisa em representações sociais (SÁ, 1998; 
ABRIC, 2000; JODELET, 2001) consiste em apresentar ao participante um indutor e em 
seguida solicita-se que escreva em espaço apropriado as cinco primeiras palavras que 
prontamente lhe vinham à mente ao ler a expressão indutora, a qual, na pesquisa em 
questão, consiste em Risco no Trânsito e assinale as duas que considera mais importantes 
que as demais.  
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A seguir, foi solicitado ao participante que explicasse textualmente as suas evocações e, 
finalmente, que justificasse o porquê da escolha das duas palavras assinaladas como mais 
importantes. 

Os dados coletados com esse instrumento foram analisados de acordo com os 
procedimentos usuais em estudos sobre o núcleo central das Representações Sociais (SÁ, 
1996; ÁVILA, 2015). Para o tratamento dos dados foi utilizada uma planilha eletrônica de 
cálculo, seguindo-se as orientações contidas em Sá (1996) e Ávila (2016). 

O segundo procedimento consistiu na aplicação do QE, organizado em 25 perguntas, 
com o intuito de identificar que elementos presentes no trânsito são considerados de risco 
e, identificar o perfil dos motociclistas profissionais no tocante à experiência profissional e 
à prática de pilotagem e manutenção do veículo. 

Os dados coletados mediante o QE foram organizados utilizando-se a ferramenta 
estatística de Distribuição de Frequência (DF) que “divide os dados em classes e registra o 
número total de observações em cada classe” (WEBSTER, 2006, p. 17). 

Os resultados obtidos pelos dois procedimentos foram cotejados, com o intuito de 
verificar possíveis relações existentes entre as representações sociais sobre risco no trânsito 
e o comportamento dos participantes do estudo no trânsito em Pato Branco. 

 

4 Resultados e discussões 
 
Neste trabalho estão sendo discutidos os resultados obtidos com uma amostra 18 

participantes, sendo 2 mulheres e 16 homens, com idade entre 18 e 57 anos. Destes, 38,9% 
não concluíram o ensino fundamental, 22,22% concluíram somente o ensino fundamental e 
22,22% concluíram o ensino médio. Apenas 11,11% possuem o ensino superior 
incompleto, 5,55% possuem o ensino médio incompleto e nenhum dos entrevistados 
concluiu ensino superior. 

Dois dos participantes não são proprietários da motocicleta com que trabalham, e 
apenas 3 sujeitos têm seguro do veículo.  61% dos profissionais entrevistados informaram 
conduzir motocicleta sem carteira de habilitação por 5 anos em média. Quanto a 
experiência profissional com motocicleta, o tempo médio encontrado foi de 9 anos. 

No que diz respeito ao tipo de atividade, 14 dos entrevistados realizam transporte de 
pessoas, destes 14, 6 além de realizarem o transporte de pessoas também, realizam entrega 
de alimentos, medicamentos, de documentos e valores. Apenas 2 realizam entrega de gás 
de cozinha e de água mineral. 1 dos entrevistados respondeu que realiza serviços 
particulares e outro respondeu que entrega somente alimentos, documentos e valores. 

O grupo pesquisado trabalha em média 6 dias na semana, em jornada diária média de 
11,88 horas entre 7 e 23 horas. Percorrem entre 100 e 300km /dia. Com relação ao vínculo 
empregatício, 61,11% dos entrevistados são autônomos, 22,22% trabalham por comissão, 
5,56% são assalariados e, 11,11 não responderam a esta questão. O ganho médio mensal é 
de R$ 2.111,00.  

A manutenção da motocicleta, segundo a maioria dos entrevistados, é realizada por pelo 
menos uma vez por mês. Contudo, apesar da importância desse procedimento para o 
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ambiente trânsito, para 50% dos entrevistados esse fator é de baixa ou moderada influência 
quanto ao risco no trânsito, ao passo que para os outros 50% esse fator tem alta ou muito 
alta influência quanto ao risco no trânsito. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (BRASIL, 1997) indica o uso obrigatório de 
EPIs e de equipamentos de proteção anexados à motocicleta, tais como: capacete de 
segurança com viseira, calçado fechado, roupa adequada e colete com faixas reflexivas, 
protetor mata cachorro, alças metálicas traseiras e laterais, entre outros.  

Quanto ao uso de EPIs, 100% dos entrevistados responderam que utilizam capacete, 
61% utiliza luva e roupa para chuva, 44,44% utilizam colete reflexivo, e somente 16,67% 
utilizam cotoveleira e joelheira. Contudo, durante os contatos com os participantes, os 
pesquisadores observaram apenas o uso do capacete como EPI. 

Com relação aos equipamentos de segurança utilizados na motocicleta, 55,6% utilizam 
o protetor mata cachorro, 50% dos entrevistados utilizam alças metálicas traseiras e lateral 
e dispositivo para transporte de carga e, 16,7% responderam que utilizam aparador de 
linhas corta pipa.  

Com relação às representações sociais sobre risco no trânsito, os resultados obtidos 
indicam que os elementos acidente, imprudência e falta de respeito são centrais nessas 
representações. 

Os resultados que obtivemos demonstram que 78% dos entrevistados já sofreram 
acidente enquanto pilotavam a motocicleta por pelo menos uma vez, sendo que destes, 9 já 
sofreram acidente por pelo menos 2 vezes, o que denota a importância desse elemento no 
núcleo da representação em estudo.  

Para Nogueira (2002), é no ambiente urbano que os riscos ambientais podem ser 
entendidos como uma condição potencial de ocorrer um acidente que possa causar perda 
ou dano a uma população devido à degradação ou disfunção do ambiente urbano.  

No Paraná, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Paraná - DETRAN/PR 
(2014), o número de motocicletas envolvidas em acidentes com vítimas em 2014 foi de 
20.803. Segundo dados fornecidos Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária 
Estadual, de Pato Branco, em 2014, 214 motocicletas estiveram envolvidas em acidentes 
no município.  

No que diz respeito ao elemento imprudência, nossos resultados apontam sua relação 
com os fatores: longa jornada de trabalho, trafegar à noite, ultrapassar o semáforo com o 
sinal vermelho, falar ao celular enquanto pilota e não usar roupas ou acessórios com 
material reflexivo. Contudo, no que diz respeito a longa jornada de trabalho e trafegar à 
noite, 72,22% dos entrevistados assinalaram que estes são fatores que não influenciam ou 
que tem pouca ou média influencia no risco no trânsito, enquanto que 27,77% acreditam 
que estes fatores influenciam de forma grande ou muito grande o risco no trânsito. Por 
outro lado, quanto a ultrapassar o semáforo com o sinal vermelho e falar ao celular 
enquanto pilota 22,22% dos entrevistados assinalaram nenhuma influência deste fator 
quanto ao risco no trânsito, ao passo que 77,78% dos entrevistados acham muito grande a 
influência destes fatores quanto ao risco no trânsito. 

O risco no trânsito está diretamente ligado à percepção de risco que o indivíduo tem 
desse risco, e isso interfere no seu comportamento e sua atitude frente a essas percepções. 
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Segundo Thielen (2002), a rotina diária de convivência com os riscos geram uma negação 
uma vez que os riscos se tornam conhecidos, e mudar este comportamento se torna custoso 
para esses indivíduos que estão sujeitos a riscos “já que eles desenvolvem essas estratégias 
cognitivas de minimização do risco e de imunidade à ameaça, alimentando um círculo 
vicioso de exposição ao risco cada vez maior” (THIELEN, 2002, p. 96).  

No trânsito, portanto “espera-se que os motoristas conheçam as leis de trânsito, que 
pedestres se comportem dentro dos padrões esperados, que as sinalizações funcionem e 
auxiliem as relações entre pedestres e motoristas” (THIELEN, 2002, p. 15). Se cada 
indivíduo agir inadvertidamente perante os conflitos encontrados no trânsito, 
provavelmente teremos um caos. 

No que tange ao elemento falta de respeito, este tem a ver com desrespeito/desatenção 
por parte dos motoristas de outros veículos (carros, ônibus, etc.) e comportamento 
agressivo/ despreparo do próprio motociclista.  

Para Bonamigo e Zanchet (2011, p. 281), a falta de respeito no trânsito e suas regras 
“além de poder ser considerado uma forma de violência, estabelece conexões que 
contribuem para a produção de outras violências, já que abre possibilidade de efeitos 
inesperados, como os acidentes de trânsito”. 

Para os entrevistados desta pesquisa, 83% percebem que desrespeito/desatenção por 
parte dos motoristas de outros veículos (carros, ônibus) influenciam de forma grande e 
muito grande o risco no trânsito, enquanto que 44,4% compreendem que comportamento 
agressivo/despreparo do próprio motociclista influencia de nenhuma forma, pouca ou 
mediana os riscos no trânsito. 

Entre os entrevistados 66,7% responderam que se deparam com situações de risco no 
trânsito todos os dias e 27,8% dizem se deparar com situações de risco no trânsito 
frequentemente. Da mesma forma 61,1% concordam totalmente que a profissão de 
mototaxista ou motofretista oferece risco, enquanto que 27,8% concordam que a profissão 
de mototaxista ou motofretista oferece risco. 

Entre os principais fatores que influenciam a exposição ao risco no trânsito, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2004, p. 71) estão: “fatores econômicos; mistura 
de alta velocidade e inexperiência; limite de velocidade; defeitos na pista; fadiga; álcool; 
jovem do sexo masculino; falta de visibilidade devido a fatores ambientais” entre outros. 

 

5 Considerações Finais 
 
Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos participantes da pesquisa identifica 

a possibilidade do acidente como um fator de risco no trânsito, e que sua profissão de 
motofretista e mototaxista oferece risco. Esta percepção é importante, pois interfere no 
comportamento do indivíduo no momento de tomar a decisão correta e necessária frente a 
algum risco, assim tornando o trânsito mais seguro, consequentemente sustentável. 

A sustentabilidade no trânsito depende de fatores que estão ligados às representações 
sociais que cada indivíduo tem do ambiente onde vive, pois de acordo com a teoria das 
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representações sociais, cada sujeito delimita e atua sobre o ambiente onde vive a partir de 
suas representações, experiências e vivências cotidianas. 

Nota-se que as representações sociais sobre risco no trânsito deste grupo pesquisado 
apontam os elementos acidente, imprudência e falta de respeito, os quais são 
imprescindíveis para uma boa convivência no trânsito, embora os resultados obtidos 
indiquem, também, contradições em relação ao que se espera destes atores no trânsito, 
como por exemplo não ultrapassar o semáforo com o sinal vermelho ou não falar ao celular 
enquanto pilota. 

Frente ao exposto, podemos considerar que uma investigação dessa natureza, poderá 
aportar subsídios para a elaboração de programas de educação para o trânsito em geral, 
para os motociclistas em particular, atuando, desta forma, no sentido da sustentabilidade 
em ambientes urbanos. 

 
Referências 

 
ABRIC, J. C. A abordagem estrutural das Representações Sociais. In: MOREIRA, A. 
SP; OLIVEIRA, D.C. (org.). Estudos Interdisciplinares de representação social. 2ª. 
ed. Goiânia: AB , p.27-37, 2000. 

ÁVILA, A. M. Representações Sociais sobre educação ambiental e objetivações em 
práticas pedagógicas no ensino fundamental (Dissertação de Mestrado) – Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Pato Branco: UTFPR, 2015. 
BONAMIGO, I. S.; ZANCHET, A. Trânsito e violências: um olhar a partir da teoria 
ator-rede. Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 6, n. 2, p. 275-286, 2011. 
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. 
Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/download/CTB2015.pdf> Acesso em: 11 
out. 2015. 

CONTERNO, R. C. O transporte público coletivo a partir do conceito de 
mobilidade urbana sustentável: um estudo de caso na cidade de Pato Branco/PR. 
2013. 124p. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2013. 

COSTA, M. da S. Um índice de mobilidade urbana sustentável. (Tese de Doutorado) 
- Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. São Paulo: Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2008. 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARANÁ. Estatísticas de 
Trânsito do Paraná. Disponível em: 
<http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/servicosdetalhes.php?tema=detran&id=47
7> Acesso em: 20 de janeiro 2016. 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO. Frota Nacional de veículos. 
Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/frota2016.htm> Acesso em: 20 de janeiro 
de 2016. 

http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/servicos-detalhes.php?tema=detran&id=477
http://www.denatran.gov.br/frota2016.htm


  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

DOISE, W. Da Psicologia Social à Psicologia Societal. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 
Jan-Abr 2002, Vol. 18, nº 1, p. 027-035. 

GIDDENS, A.. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991a. 
GUARESCHI, P. A.; JOVCHELOVITCH, S. (Orgs.) Textos em representações 
sociais. 13. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 53-72, 2012. 
JODELET, D. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, 
Denise. (org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001, p. 17-44. 
MARÍN, L.; QUEIROZ, M. S. A atualidade dos acidentes de trânsito na era da 
velocidade: uma visão geral. Cadernos de Saúde Pública. V. 16, n.1 Rio de Janeiro 
jan./mar., 2000. 

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 6 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 
NOGUEIRA, F. R. Gerenciamento de riscos ambientais associados a 
escorregamentos: contribuição às políticas públicas municipais para áreas de 
ocupação subnormal. 2002. (Tese Doutorado) – Universidade Estadual Paulista, 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro, 2002. 
RAYNAUT, C. Meio Ambiente e Desenvolvimento: construindo um novo campo do 
saber a partir da perspectiva interdisciplinar. Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
Curitiba: Editora UFPR, n. 10, jul./dez. p. 21-32, 2004. 

ROZESTRATEN, R. J. A. Psicologia do trânsito: conceitos e processos básicos. São 
Paulo: EPD/EDUSP. 1988. 

SÁ, C. P. de. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 1998. 
SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio 
ambiente. São Paulo: Studio Nobel, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, 
1993. 

SANTOS, M. de F. de S. A teoria das representações sociais. In: SANTOS, Maria de 
Fátima de Souza; ALMEIDA Leda Maria de (Org.). Diálogos com a teoria das 
representações sociais. 1 ed. Recife: Ed. Universitária da UFPE, p. 13-38, 2005. 
THIELEN, I. P. Percepções de motoristas sobre excesso de velocidade no trânsito de 
Curitiba, Paraná, Brasil. (Tese de Doutorado) – Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2002.  
THIELEN, I. P.; HARTMANN, R. C.; SOARES, D. P. Percepção de risco e excesso de 
velocidade. Cadernos de Saúde Pública, 24(1), 131-139, 2008. 
WAISELFISZ J.J. Mapa da violência 2014. Os Jovens do Brasil. Brasilia: Unesco, 
2014. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

WEBSTER, A. L. Estatística Aplicada à Administração e Economia. São Paulo: 
McGraw Hill, 2006. Cap. 2. 

WYNNE, B. Risk and social learning: reification to engagement. In: KRIMSKY, S. & 
GOLDING, D. (Eds.). Social theory of risk. Westport, Connecticut: Praeger, 1992. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World report on road traffic injury 
prevention. Geneva: WHO, 2004. Disponível em: 
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report
/en/> Acesso em: 10 fevereiro 2016. 

 
 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/


  

 
 

ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 
Impacto ambiental do Consórcio Intermunicipal de Gestão 

Multifuncional (CITEGEM) sobre a nascente do lajeado Erval Novo 
 
 

Environmental impact of the Intermunicipal Consortium of Multifunctional 
Management (CITEGEM) on the source of the Erval Novo stream 

 

 
Luma Schervenski Tejada, Especialista, IFCE 

lumatejada@yahoo.com.br 

Carla Arcoverde de Aguiar Neves, Doutora, IFSC 

carcoverde@ifsc.edu.br 

 

 

Resumo 
Objetivou-se avaliar a influência do aterro sanitário do Consórcio Público CITEGEM, localizado no 
município de Bom Progresso/RS, sobre a nascente do Lajeado Erval Novo. A distância entre o 
Consórcio e a nascente é de 280 metros. A possibilidade de impacto ambiental do aterro é objeto de 
insegurança uma vez que o Lajeado Erval Novo é o manancial que abastece a população do município 
vizinho. Utilizou-se para o diagnóstico laudos analíticos da qualidade da água da nascente, do solo 
na área do CITEGEM, bem como da rede de monitoramento das águas subterrâneas instaladas no 
Consórcio. A investigação resultou na constatação de que o fluxo das águas subterrâneas não 
apresenta indicativos de deflúvio de contaminantes provenientes do aterro e as análises de solo não 
apontaram a infiltração de contaminantes. Contudo, a nascente do lajeado Erval Novo está fora dos 
padrões de potabilidade para indicadores característicos de contaminação proveniente de atividades 
agropecuárias. 

 

Palavras-chave: Contaminação da água; Aterro sanitário; Avaliação de contaminação. 

 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the influence of the sanitary landfill of the Public 
Consortium CITEGEM, located in the municipality of Bom Progresso / RS, on the source of Erval 
Novo stream. The distance between the Consortium and the source is 280 meters. The possibility of 
environmental impact of the landfill is an object of insecurity since the Erval Novo stream is the 
source that supplies the population of the neighboring municipality. Analytical reports on the quality 
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of spring water, soil in the CITEGEM area, as well as on the groundwater monitoring network 
installed in the Consortium were used for the diagnosis. The investigation resulted in the finding that 
the groundwater flow does not indicate contaminant deflation from the landfill and soil analyzes did 
not indicate the infiltration of contaminants. However, the source of the Erval Novo slab is out of 
potability standards for characteristic indicators of contamination from agricultural activities. 

 

Keywords: Water contamination; Sanitary landfill; Contamination assessment. 

 

1. Introdução 

Segundo Avelar (2006) a destinação final de resíduos sólidos urbanos possui potencial de 
impacto ambiental à qualidade do solo e da água. Do acúmulo de resíduos percola um fluído 
negro denominado material lixiviado, este material possui alta carga poluidora e capacidade 
de infiltração no solo, podendo chegar aos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos 
(CELERE et al., 1997). O problema aqui abordado tem como objeto o Consórcio Público 
criado no ano 1997 e, segundo Caldas (2002), inicialmente denominado Consórcio 
Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU), este que, no ano 
de 2010, passou a denominar-se Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional 
(CITEGEM). O CITEGEM possui sede no Município de Bom Progresso/RS, e sua atividade 
consiste no processamento de resíduos sólidos urbanos, contemplando as etapas de 
recebimento, triagem, comercialização de materiais recicláveis e aterramento de rejeitos. 
Atualmente o Consórcio recebe diariamente quarenta toneladas de resíduos sólidos urbanos. 

Apesar de todos os benefícios e da importância do CITEGEM para a região, existe uma 
problemática em relação à localização do empreendimento. O aterro está instalado a 
duzentos e oitenta metros da nascente que dá origem ao Lajeado Erval Novo, manancial 
hídrico que abastece o Município de Três Passos. Ainda que a distância entre a atividade e a 
nascente atenda aos critérios técnicos estabelecidos pela legislação, essa questão causa 
insegurança para diversos segmentos da população atendida. É importante salientar também, 
que as margens do Lajeado são ocupadas, quase que na totalidade de sua extensão, por 
atividades agrícolas, atividades essas com potencial de impacto ao manancial. 

Tendo em vista esta problemática, pretendeu-se avaliar a potencialidade de impacto 
ambiental do aterro de resíduos sólidos urbanos do CITEGEM na qualidade das águas 
subterrâneas da área de influência do empreendimento, bem como na água superficial da 
nascente do Lajeado Erval Novo. Para tanto, realizou-se análise das características físicas do 
solo local, bem como os parâmetros indicadores de qualidade da água medidos a partir de 
amostragens na rede de monitoramento das águas subterrâneas do CITEGEM. Também será 
avaliada a qualidade da água superficial da nascente. Pretendeu-se, sobretudo, fornecer à 
população análise ambiental capaz de proporcionar orientação referente aos riscos reais 
associados à localização do empreendimento. 

 

2. Revisão de Literatura 
Ao verificar a adequação das condições físicas de um local para a instalação de um aterro 

sanitário, tem-se como base a norma ABNT NBR13896-1997, que estabelece os critérios 
mínimos exigíveis para o projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não 
perigosos. Os critérios da norma também buscam estabelecer proteção adequada às coleções 
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hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas instalações e 
instalações vizinhas (ABNT, 1997). Os critérios estabelecidos pela referida norma técnica 
para a instalação de aterros sanitários são: declividade da área, geologia e tipos de solos 
existentes, distanciamento de recursos hídricos, vegetação, acessos, vida útil dos aterros, 
facilidade de acesso e distanciamento de núcleos habitacionais (ABNT, 1997). 

Segundo Streck (2008), a região geomorfológica que corresponde à área em questão é o 
Planalto das Missões e mais especificamente a unidade denominada Planalto de Santo 
Ângelo. Nesta área, mais precisamente na Região do Alto Uruguai, onde se localiza o 
Município de Bom Progresso, ocorrem Latossolos Vermelhos Distróficos e Eutroférricos 
(STRECK, 2008). Latossolos são solos profundos, bem drenados, muito porosos, friáveis, 
bem estruturados, homogêneos e altamente intemperizados. Por serem solos muito 
homogêneos torna-se difícil a diferenciação em horizontes e por serem solos muito 
intemperizados têm predomínio de caulinita e óxidos de ferro (STRECK, 2008).  

Conforme dados fornecidos pelo CITEGEM, a declividade do terreno é suavemente 
ondulada, entre 3 e 8%. A condutividade hidráulica do solo local está na ordem de 10-9 cm/s 
sendo classificado por Terzaghi e Peck (1967) como um grau de permeabilidade muito 
baixo. Além desses fatores, a distância da sede do Consórcio de núcleos populacionais é 
superior a 3,5 Km e a profundidade do lençol freático é superior a quinze metros nos pontos 
em que a zona saturada está mais próxima à superfície. Considerando os critérios 
estabelecidos pela NBR13896-1997, as condições físicas do local são próprias para 
instalação de um aterro sanitário. 

Segundo Celere et al. (2007), as áreas de despejo e de disposição dos resíduos sólidos 
(lixões, aterros controlados e aterros sanitários) não podem ser consideradas como o ponto 
final para muitas das substâncias contidas nos resíduos ali dispostos ou produzidas pelo lixo 
urbano, pois, quando a água – principalmente das chuvas percola através desses resíduos, 
várias dessas substâncias orgânicas e inorgânicas são carregadas pelo material lixiviado. 
Jucá e Oliveira (2004), acrescentam que de forma geral, o material lixiviado também pode 
se infiltrar pelo solo carreando, em concentrações variadas, compostos orgânicos polares, 
apolares, além de metais pesados que podem contaminar o ambiente e ser tóxicos aos seres 
vivos. 

Marten e Minnela (2002) destacam que por meio do ciclo hidrológico, as chuvas 
precipitadas sobre as vertentes irão formar o deflúvio (escoamento) superficial que irá 
carrear sedimentos e poluentes para a rede de drenagem. Desta forma, o rio é um 
integralizador dos fenômenos ocorrentes nas vertentes da bacia. Sendo assim, tanto a 
atividade agrícola que circunda a nascente quanto o aterro de RSU podem contribuir para a 
alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas nesta zona de drenagem. 

 

3. Procedimentos metodológicos 
 

3.1 Composição química do solo na área do CITEGEM 
A composição química do solo foi apontada neste estudo por meio da análise de laudos 

analíticos fornecidos pelo CITEGEM. Os laudos datam do ano de 2013 e expressam de 
forma qualitativa e quantitativa a presença de substâncias inorgânicas e orgânicas no solo, 
em quatro pontos amostrais dentro dos limites do empreendimento, e próximos às células de 
aterro. Na ocasião foram coletadas amostras de solo a 0,20 m e a 1 m de profundidade, em 
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cada ponto amostral. Os pontos onde foram realizadas as amostragens de solo são 
delimitados na Figura 1. 

 
Figura 1. Pontos de amostragem de solo na área do CITEGEM. Fonte: Arquivo dos autores. 

 

3.2 Qualidade das águas subterrâneas e superficial da nascente 
A qualidade das águas subterrâneas na área do CITEGEM foi verificada a partir de 

análises de águas amostradas na rede de poços piezométricos, instalada no CITEGEM entre 
os anos de 2013 e 2014. Além da instalação dos poços, a investigação hidrogeológica 
objetivou detectar o limite da profundidade ou alcance da sondagem. No CITEGEM, a 
profundidade da zona saturada inicial variou entre 15 e 22 metros nas sondagens realizadas.  
A partir do nível de água dos poços, os técnicos responsáveis pelo projeto elaboraram um 
mapa equipotenciométrico com indicação do sentido preferencial de escoamento das águas 
subterrâneas (Figura 2). Constatou-se que o sentido preferencial das águas subterrâneas 
apontou para a direção noroeste (NW), ou seja, para o poço de monitoramento 02. 

 
Figura 2. Mapa equipotenciométrico com indicação do fluxo preferencial das águas 

subterrâneas. Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados fornecidos pelo CITEGEM 

Foram escolhidos para amostragem os poços 1, 2, 3, 5 e C circulados em vermelho na 
Figura 2, de forma que a rede ficou composta por dois poços à jusante e três poços a montante 
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das células de aterro do CITEGEM. Foram efetuadas duas amostragens em cada poço 
escolhido. A primeira amostragem fora realizada ao final do mês de junho e a segunda 
amostragem no início do mês de setembro do ano de 2016. Nas mesmas ocasiões foram 
coletadas amostras de água da nascente do Lajeado Erval Novo. As amostragens foram 
realizadas em dias ensolarados e com boas condições climáticas, sem registros 
pluviométricos em dias anteriores. O plano utilizado para amostragem baseou-se na NBR 
9898/87 e os métodos de amostragem atenderam ao Standart Methods for the Examination 
Of Wather, 22ª Ed. Os indicadores analisados foram os mesmos para a nascente e para os 
poços de monitoramento. 

 

3.3 Laudos analíticos de águas subterrâneas em pontos distintos do município  
Obteve-se junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Progresso, laudos 

analíticos de nascentes, olhos d’água e poços, utilizados para abastecimento de água em 
residências do meio rural em que não há alcance das redes públicas de abastecimento.  Dessa 
forma, são juntados a este estudo, laudos analíticos produzidos nos anos de 2015 e 2016 e 
que abrangem sessenta diferentes pontos amostrais distribuídos pelo território do município. 
Os resultados extraídos dos laudos para posterior análise foram os parâmetros 
microbiológicos coliformes totais e Escherichia coli1. Salienta-se que as águas amostradas 
não possuem tratamento prévio.  

 
4. Resultados 

 
4.1 Avaliação das águas subterrâneas 

A NBR 13896/97 orienta que um aterro deve ser construído e operado de forma que seja 
mantida a qualidade da água subterrânea, tendo em vista o abastecimento público, dessa 
forma adotou-se os parâmetros de potabilidade para análise dos resultados. Na tabela 1, 
apresenta-se os resultados expressos nos laudos fornecidos pelo laboratório contratado 
(credenciado junto ao órgão ambiental estadual). São expressos na tabela a média dos 
resultados obtidos nas duas amostragens realizadas e o comparativo com os padrões de 
potabilidade expressos na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

PARÂMETRO Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço C Poço 5 Padrão de 
potabilidade (VPM)* Unidade 

Alcalinidade total <4,7 11,45 10,45 4,94 4,9 - mg/L 

Alumínio 7,773 0,181 0,196 0,181 1,396 0,2 mg/L 

Bact.Heterotróficas 320 25 80 2746,5 88 500 UFC/mL 

Cálcio 109600 5,54 5,41 4,39 7,17 - mg/L 

Chumbo Total <0,01 <0,01 <0,01 <0,00 <0,01 0,01 mg/L 

Legenda: Potável, Não potável, Não previsto na Portaria 2914/11 *VMP – Valor máximo permitido. 

Tabela 1. Comparação dos indicadores de qualidade dos poços com os padrões de potabilidade da 

Portaria nº 2.914/2011. Fonte: elaborado pelos autores. Continua. 

                                                           
1 O anexo I da Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, define que coliformes totais indicam a eficiência de 
um determinado tratamento de água enquanto a presença de Escherichia coli indica contaminação fecal, sendo 
esta predominante no grupo dos coliformes termotolerantes. 
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PARÂMETRO Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço C Poço 5 Padrão de 
potabilidade (VPM)* Unidade 

Cloreto 8,485 20,745 22,630 34,180 32,765 250 mg/L 

Cobre total 0,103 0,006 <0,006 0,020 0,061 2 mg/L 

Coliformes 
termotolerantes <1 < 1 < 1 14 39 Ausência em 100mL NPM/100mL 

Coliformes totais 8 5 < 1 61 46 - NPM/100mL 

Condutividade 
elétrica 1122 121,9 126,9 651,9 147,7 - µS/cm 

Cromo total <0,022 <0,022 <0,022 <0,022 <0,022 0,05 mg/L 

Dureza total 398 50 30 24 39 500 mg/L 

Ferro total 0,128 0,088 0,179 0,044 1,933 0,3 mg/L 

Fluoreto 0,165 0,114 0,99 0,139 <0,068 1,5 mg/L 

Magnésio 38,98 2,02 1,98 1,65 2,468 - mg/L 

Manganês 2,675 <0,009 0,210 0,082 0,505 0,1 mg/L 

Níquel total 0,301 <0,02 <0,02 <0,022 <0,020 0,07 mg/L 

Nitrato 8,73 12,46 32,67 26,42 178,90 10 mg/L 

Nitrito 0,0145 <0,003 0,0043 <0,003 0,0048 1 mg/L 

Nitrogênio total 0,25 0,14 0,2 0,29 0,5 - mg/L 

pH 3 5,38 5,34 5,49 5,30 6 – 9 - 

Potássio 0,652 0,731 0,297 0,114 0,508 - mg/L 

Sódio 6,710 15,460 15,735 28,990 40,445 200 mg/L 

Legenda: Potável, Não potável, Não previsto na Portaria 2914/11 *VMP – Valor máximo permitido. 

Tabela 1. Comparação dos indicadores de qualidade dos poços com os padrões de potabilidade da 

Portaria nº 2.914/2011. Fonte: elaborado pelos autores. Conclusão. 

De antemão pondera-se que os poços à montante das células de aterro são considerados 
brancos ou poços de referência em relação aos poços à jusante do aterro. Parte-se desse 
princípio uma vez que chegando ao lençol freático, o contaminante seguiria o fluxo das águas 
subterrâneas, diluindo-se nas mesmas e passando a seguir o fluxo de drenagem. Dessa forma, 
havendo diluição do material lixiviado no lençol freático, essa interferência deveria ser 
percebida nos poços à jusante em quantidade superior à encontrada nos poços à montante, 
ou ainda, deveria ser percebida apenas nos poços à jusante.  

Lê-se na tabela 1, que o Poço 1 apresenta os resultados mais negativos em relação a 
concentração de poluentes, liderando os resultados que indicam maior concentração de 
substâncias poluentes para os parâmetros: alumínio, cálcio, cobre total, condutividade 
elétrica, dureza, magnésio, manganês, nitrito, sulfato e zinco total. Além disso, o Poço 1 foi 
o único com presença de níquel, detectada nas duas amostras recolhidas. Destaca-se ainda o 
pH 3 na água desse poço, baixo em relação aos padrões de potabilidade e em relação aos 
resultados obtidos nos demais poços. O segundo poço que apresentou resultados mais 
negativos foi o Poço 5, onde foi detectada a maior concentração de ferro total. Também no 
Poço 5 as análises detectaram presença de alumínio, cálcio, cobre total, magnésio, manganês, 
nitrito e sódio em concentrações superiores às concentrações detectadas nos Poços 2, 3 e C. 
O Poço C apresentou maior concentração de bactérias heterotróficas e cloretos, porém a 
concentração de cloretos dentro do padrão de potabilidade. Por sua vez, os Poços 2 e 3 
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indicaram a menor concentração de poluentes para os parâmetros analisados, excetuando-se 
a presença de potássio no Poço 2 e de nitrato no Poço 3, ambas substâncias encontradas em 
maior concentração nesses poços.  

Com isso, descarta-se a possibilidade de que contaminantes provenientes do aterro do 
CITEGEM estejam atingindo as águas subterrâneas e representando risco potencial de 
atingir o afloramento de água formador da nascente do Lajeado Erval Novo. Contudo, não 
se pode desconsiderar que metais como manganês (Poços 1, 3 e 5), níquel (Poço 1), são 
característicos de áreas contaminadas por material lixiviado de aterro. No que tange a 
presença de metais nas águas, Sisinno e Moreira (1996), avaliaram as concentrações de 
indicadores de poluição no material lixiviado de aterro, em águas superficiais e subterrâneas, 
solos e sedimentos da área do aterro controlado do Morro do Céu (Niterói – RJ). Os 
pesquisadores detectaram presença de zinco, manganês e ferro em um poço amostrado na 
área de influência do aterro, metais como níquel, chumbo, cromo e cobre foram testados e 
não detectados (SISINNO e  MOREIRA, 1996). 

Jucá e Oliveira (2004), encontraram resultados elevados para a concentração de íons 
cloreto, sódio e cálcio em material percolado de aterro. A acentuada presença desses íons 
em áreas contaminadas por materiais lixiviadas de aterros, está provavelmente relacionada 
à elevada solubilidade apresentada pela maioria dos sais que contém estes elementos, 
facilitando o processo de solubilização e/ou de lixiviação. A presença desses íons em 
concentrações aceitáveis para os limites de potabilidade, corrobora para a hipótese de que 
não há contaminação proveniente das células de aterro do CITEGEM no lençol freático. 
Oliveira (2004) avaliou a contaminação causada pelo material lixiviado de um aterro 
controlado no Município de Botucatu/SP. Os resultados obtidos indicaram poluição 
ambiental por metais pesados: cádmio, chumbo, cromo, níquel e zinco, consequentemente, 
contaminação do lençol freático por cádmio e chumbo; da solução do solo por cádmio, 
chumbo e cromo; e da água superficial por níquel (OLIVEIRA, 2004). Entre estes metais 
pesados, somente zinco foi detectado em todos os poços, porém dentro do valor máximo 
aceitável para potabilidade. A presença de níquel fora detectada somente no Poço 1 (branco 
para influência do aterro).  

 

4.2 Análises químicas do solo 
Os resultados apresentados na Tabela 2 foram extraídos de laudos fornecidos pelo 

CITEGEM. 

PARÂMETRO 
PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4  

Unidade LD 
0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 

Alumínio 3116 3228 3043 3086 2810 3228 3,016 2848 mg/Kg bs 0,039 

Antimônio <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 mg/Kg bs 0,007 

Arsênio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Bário <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,100 

Benzeno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Boro <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 mg/Kg bs 0,070 

Cádmio 1,11 0,98 0,90 1,72 1,70 2,25 1,24 2,22 mg/Kg bs 0,001 

Tabela 2. Resultados analíticos de amostras de solo do CITEGEM. Fonte: Elaborado pelos autores a 
partir de laudos fornecidos pelo CITEGEM. Continua. 
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PARÂMETRO 
PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

unidade LD 
0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 

Chumbo 12,1 14,8 23,8 18,9 19,80 21,7 11,8 17,5 mg/Kg bs 0,001 

Cloretos <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 mg/Kg bs 0,4 

Cobalto 30,7 30,3 69,2 39,2 23,9 27,7 26,5 19,2 mg/Kg bs 0,017 

Cobre 68,7 76,5 96,6 17,2 68,1 62,6 58,6 83,1 mg/Kg bs 0,008 

Cromo 9,38 14,6 18,4 87,2 8,98 7,04 17,6 9,03 mg/Kg bs 0,027 

Etilbenzeno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Fenóis <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 mg/Kg bs 0,06 

Ferro 64372 59936 60234 53000 57321 49049 49961 50405 mg/Kg bs 0,017 

Fósforo 76 123 355 180 138 171 255 85,4 mg/Kg bs 0,01 

Manganês  665 639 932 754 710 578 499 426 mg/Kg bs 0,008 

Mercúrio <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 mg/Kg bs 0,003 

Molibdênio <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 mg/Kg bs 0,200 

Níquel 16,5 14,4 19,6 16,8 23,7 15,4 11,4 19,2 mg/Kg bs 0,001 

Nitrato 5,41 5,98 7,53 17,21 5,87 4,68 5,13 4,62 mg/Kg bs 0,01 

Nitrogênio  1357 956 1183 914 1,209 1392 672 796 mg/Kg bs 0,02 

pH 5,77 5,83 6,15 5,82 6,40 6,04 5,70 6,50 - - 

Prata 0,48 1,34 0,90 0,94 0,46 0,74 1,08 0,69 mg/Kg bs 0,007 

Selênio <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 mg/Kg bs 0,005 

Sulfato 130 119,8 124 140 152,5 131 114 173,4 mg/Kg bs 1,0 

Sulfeto 1,005 0,367 0,368 <0,079 0,362 1,493 0,873 0,695 mg/Kg bs 0,079 

Tolueno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Vanádio <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 mg/Kg bs 1,500 

Xileno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Zinco 139 115 707 154 139 36,5 21,1 103 mg/Kg bs 0,003 

Tabela 2. Resultados analíticos de amostras de solo do CITEGEM. Fonte: Elaborado pelos autores a 
partir de laudos fornecidos pelo CITEGEM. Conclusão. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 2, não é possível afirmar que a concentração 
de contaminantes no solo aumenta com a profundidade. Ou seja, não há linearidade entre a 
concentração de contaminantes e a profundidade do solo. Essa variação ocorre tanto entre 
os diferentes parâmetros quanto para os diferentes pontos amostrais. Sendo assim, o estudo 
não indica que os contaminantes estão se infiltrando no solo diluídos pela água da chuva. 
Salienta-se que as amostras de solo não correspondem à área de base do aterro, porém, as 
águas pluviais podem percolar sobre o aterro levando contaminantes diluídos. As amostras 
de solo são, sim, próximas aos poços de monitoramento do lençol freático. Dessa forma tem-
se uma análise da possível dispersão dos contaminantes pelo solo até que estes atinjam as 
águas subterrâneas. Os pontos amostrais 1 e 4 não sofrem interferência do aterro pois estão 
em cotas mais altas do terreno e sob os quais não houve aterro de RSU, e, sobretudo, não 
recebem águas pluviais que tenham percolado sobre as células de aterro. Sendo assim, esses 
deveriam ser pontos com menor concentração de contaminantes em relação aos pontos 
amostrais 2 e 3. No entanto, não há distinção abrupta entre concentrações encontradas nos 
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pontos à montante e à jusante das células. O fato das águas subterrâneas não indicarem 
presença de metais pesados como chumbo, cromo e níquel (com exceção do poço 1), metais 
estes presentes em todas as amostras de solo, deixa clara a capacidade de sorção de cátions 
pelo solo. Em suma, os perfis de acúmulo de metais pesados, provenientes ou não do aterro 
de RSU, demostram que estas espécies químicas não alcançaram o nível freático do local. 

 

4.3 Qualificação e análise de poluição da nascente do Lajeado Erval Novo. 
Na Tabela 3 são expressos os resultados obtidos para as análises de água da nascente. 

PARÂMETRO Nascente Padrão de 
Potabilidade (VMP) 

Limite de 
Detecção 

Unidade 

Alcalinidade total 19,66 - 4,7 mg/L 
Alumínio 0,188 0,2 0,066 mg/L 

Bactérias Heterotróficas 450 500 1 UFC/mL 
Cálcio 7,14 - 0,44 mg/L 

Chumbo Total <0,01 0,01 0,01 mg/L 
Cloretos 7,07 250 0,493 mg/L 

Cobre total >0,006 2 0,006 mg/L 
Coliformes termotolerantes 1836,5 Ausência em 100 mL 1 NPM/100mL 

Coliformes totais 2925 - 1 NPM/100mL 
Condutividade elétrica 67,9 - - µS/cm 

Cromo total <0,022 0,05 0,022 mg/L 
Dureza total 34 500 1,480 mg/L 
Ferro total 0,57 0,3 0,035 mg/L 
Fluoreto 0,34 1,5 0,068 mg/L 

Magnésio 3,3 - 0,018 mg/L 
Manganês 0,051 0,1 0,009 mg/L 

Níquel total <0,02 0,07 0,020 mg/L 
Nitrato 10,4 10 0,010 mg/L 
Nitrito <0,003 1 0,003 mg/L 

Nitrogênio total 0,12 - 0.020 mg/L 
Oxigênio Dissolvido 6,9 - 0,40 mg/L 

pH 5,92 6-9 - - 
Potássio 0,68 - 0,034 mg/L 

Sódio 7,54 200 0,054 mg/L 
Sólidos dissolvidos totais 68,5 1000 1,0 mg/L 

Sulfato 9,1 250 0,690 mg/L 
Turbidez 2,59 5 0,280 NTU 

Zinco total 0,017 5 0,014 mg/L 

Legenda: Potável, Não potável, Não previsto na Portaria 2914/11 *VMP – Valor máximo permitido. 

Tabela 3. Indicadores de qualidade da nascente. Fonte: Elaborado pelos autores com base nos laudos 
analíticos e padrões de qualidade da Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. 

Analisando os parâmetros encontrados em concentrações acima do padrão de 
potabilidade, referente à concentração de ferro destaca-se que o teor desse metal se 
apresentou alto nas águas subterrâneas, no solo e em menor proporção na água da nascente, 
porém ainda superior ao valor de referência. Atribui-se a presença de ferro em todos esses 
ambientes ao intemperismo e ao material de origem do solo local, os Latossolos Vermelhos 
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têm predomínio de caulinita e óxidos de ferro (STRECK, 2008). A presença de nitrato foi 
detectada em concentração 0,4 mg/L acima do padrão de potabilidade. Resende (2002) 
esclarece que o nitrato é a principal forma em que o nitrogênio está associado à contaminação 
da água pelas atividades agropecuárias. Devido às características químicas da molécula, o 
nitrato da solução de solo fica mais propenso à lixiviação, sendo conduzido às águas 
superficiais. Diversos estudos destacam a ocorrência de contaminação por nitrato e nitrito 
em bacias hidrográficas ocupadas por atividades agropecuárias. Resende (2002) destaca 
ainda que a elevação dos teores de nitrato na água é indicativo de risco potencial de outras 
substâncias indesejáveis, tais como moléculas sintéticas de defensivos agrícolas que 
possivelmente se comportam de forma análoga ao nitrato. 

 

4.4 Índices de poluição em outras nascentes e águas subterrâneas do município de 
Bom Progresso. 

Dos sessenta pontos amostrais, apenas três apresentaram condições próprias para o 
consumo humano. Em oito pontos não fora apresentada conclusão sobre a potabilidade da 
água devido às amostras apresentarem presença de coliformes totais e ausência de 
Escherichia Coli. Em quarenta e nove pontos as amostras foram consideradas não potáveis 
devido à presença de Escherichia Coli, indicador de contaminação fecal. Amaral et al. (2003) 
verificou situação semelhante quando analisou a qualidade microbiológica da água em 
propriedades rurais na região Nordeste do Estado de São Paulo. Na ocasião, divulgou-se a 
constatação de que 90% das águas de consumo humano (fontes, poços, nascentes ou 
reservatórios) estavam fora dos padrões de potabilidade no período chuvoso e 83,3% 
estavam nas mesmas condições em períodos de estiagem (AMARAL et al., 2003). Conoboy 
e Gossi (2000) acrescentam que no meio rural as principais fontes de abastecimento de água 
são os poços rasos e nascentes, fontes bastante susceptíveis à contaminação. 

 

5. Considerações finais 
 

Referente às águas subterrâneas, observou-se que os poços à jusante das células de aterro 
(poços 2, 3 e C), apresentaram qualidade superior aos poços localizados à montante das 
células de aterro. Os Poços 2 e 3 indicaram a menor concentração de poluentes para os 
parâmetros analisados, excetuando-se a presença de potássio no Poço 2 e de nitrato no Poço 
3. Outra exceção foi a maior concentração de bactérias heterotróficas no Poço C. Para os 
parâmetros encontrados acima dos limites de potabilidade nos poços de monitoramento, 
discute-se a possibilidade de ocorrência natural, origem de deflúvio da atividade agrícola ou, 
ainda, nos pontos à jusante, não se descarta a possibilidade de influência do aterro. Salienta-
se que a ampliação do estudo é pertinente. Sobretudo, pode-se concluir que a qualidade das 
águas subterrâneas não indica esteja ocorrendo dispersão de contaminantes provenientes das 
células de aterro através de infiltração no solo e posteriormente atingindo o lençol freático. 

As análises de solo no CITEGEM indicaram presença de metais pesados que podem ser 
indicativos de contaminação por percolação de material lixiviado de aterro. Contudo, os 
pontos amostrais à montante, ou seja, que não sofrem influências do aterro, apresentaram 
concentrações de contaminantes semelhantes aos pontos à jusante. Sendo assim, não se pode 
apontar a origem das substâncias encontradas. Corrobora com essa hipótese o fato de que a 
concentração dos possíveis contaminantes não aumenta com a profundidade. Ou seja, os 



  

 
 

ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

contaminantes não estão se infiltrando no solo diluídos pela água da chuva e acumulando-se 
neste, bem como, não atingiram o lençol freático. 

Por fim, a avaliação dos parâmetros de qualidade da nascente do Lajeado Erval Novo 
apresentou resultados acima do valor máximo permitido para potabilidade apenas para as 
concentrações de ferro e nitrato, além dos parâmetros microbiológicos já mencionados. Para 
a elevada concentração de ferro aponta-se ocorrência natural, uma vez que a presença de 
ferro é elevada no solo, nas águas subterrâneas e na nascente. Atribui-se tal fator ao material 
de origem formador do solo local. Por sua vez, o nitrato é apontado por Resende (2002) 
como a principal forma em que o nitrogênio está associado à contaminação da água pelas 
atividades agropecuárias. Sendo assim, destaca-se que o manejo agrícola possivelmente tem 
alterado a qualidade da água da nascente do Lajeado Erval Novo. 

Para esse estudo, desqualifica-se a análise isolada dos parâmetros microbiológicos como 
indicativos de contaminação proveniente do aterro, tanto para os poços quanto para a 
nascente devido à grande quantidade de variáveis e a alta frequência de contaminação 
semelhante em outros pontos do município. 
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Resumo 

As mudanças climáticas impõem solicitações novas e mais críticas ao ramo da construção             
civil. Os métodos construtivos e o dimensionamento dos elementos das obras de            
engenharia passam por questionamentos para que apresentem desempenho satisfatório sob          
eventos catastróficos sem que haja o comprometimento do uso. Este artigo discute,            
sucintamente, sobre alguns aspectos de resiliência da construção civil e apresenta parte dos             
primeiros resultados da avaliação de eventos climáticos no Estado de Santa Catarina            
levantados pelo Grupo de Estudos de Resiliência na Construção (GRECO) do           
Departamento de Engenharia Civil da UFSC.  

 

Palavras-chave: Resiliência da construção civil; Catástrofes; Mudanças climáticas; 
Engenharia 

 

 

Abstract 
Climate change imposes new and severe demands on civil construction sector.           

Constructive methods and design criteria must be improved in order for the buildings to              

withstand catastrophic events without disruption of their use. This article briefly discusses            

some aspects of civil construction resilience and presents the first results of an evaluation              

of climatic events in the State of Santa Catarina performed by the Construction Resilience              

Study Group of the Civil Engineering Department of the UFSC. 

Keywords: Resilience in construction; Disasters; Climate changes; Engineering 
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1. Introdução 
 

Atualmente, as cidades têm passado por mudanças drásticas. Em um ritmo acelerado, a             
população tem migrado para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida.Tais             
alterações provocam o aumento das ocupações irregulares e da densidade demográfica.           
Simultaneamente, o cenário climático tem sofrido transformações perceptíveis, acarretando         
em solicitações de origem natural cada vez mais intensas e frequentes (UNISDR, 2012). 

A maior constância e elevação da intensidade desses fenômenos, sem adequação nas            
normas regulamentadoras e a falta de preparo em relação a novas solicitações, fomentam             
danos maiores e mais frequentes para a população. Segundo relatório divulgado em 2015             
pelo CRED – Centre for Research on the Epidemiology of Disasters , – foi registrado,              
anualmente, uma média de 335 desastres entre os anos de 2004 e 2015. Esse valor               
corresponde a um aumento de 14% em relação ao período de 1995 e 2004 e quase o dobro                  
da média dos anos de 1985 à 1994. 

Como a recorrência e o tipo dos fenômenos variam para cada região, é imprescindível              
uma adaptação da construção civil numa esfera local. Para isso, é necessária uma projeção              
climática para os anos vindouros, com o intuito de prever possíveis eventos e adequar as               
soluções construtivas para essas transformações. Ainda assim, o despreparo e          
descoordenação da administração pública quanto à gestão de recursos e pessoas dentro das             
áreas urbanas precariza a capacidade de rápida resposta frente a situações adversas. Formas             
de reverter este cenário podem ser encontradas nas ISO 37120 e 37101, as quais deliberam               
indicadores para uma gestão mais eficiente tanto do ponto de resiliência e meio ambiente,              
como outros.  

Segundo o documento Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se          

preparando, desenvolvido sob a coordenação do secretariado da Estratégia Internacional          
para Redução de Desastres (EIRD), a parte da população mais atingida por fenômenos             
naturais é a de baixa renda, visto que as regiões com concentração de pobreza, na sua                
maioria, desenvolvem-se de maneira desorganizada. Segundo os dados apresentados, em          
países em desenvolvimento, como o Brasil, uma em cada quatro famílias vive em situação              
de pobreza e 25% a 50% da população mora em locais irregulares ou em favelas.  

A aplicação da resiliência na construção civil pode, portanto, seguir vários enfoques,            
caracterizando-se desde retrofits à otimização de construções e gestão de cidades. Dessa            
forma, o presente artigo tem por objetivo apresentar e discutir o conceito de resiliência na               
construção civil, expondo de maneira sucinta algumas formas de abordagem do tema, bem             
como, mostrar parte dos resultados obtidos, até então, pelo Grupo de Estudos de             
Resiliência na Construção (GRECO). Com isso, almeja-se difundir este conceito cada vez            
mais indispensável para a manutenção da segurança das construções. 
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2. Resiliência na Construção Civil 
 

Estudos recentes almejam flexibilizar e otimizar as construções, tornando-as capazes de           
adaptarem-se às mudanças e continuarem cumprindo a função para as quais foram            
designadas. A resiliência assume algumas faces não bem definidas, visto que esta pode             
atuar em diversos planos. A construção civil engloba desde resiliência considerando           
cidades e comunidades como um todo, até aplicações mais específicas, como determinação            
de materiais, estruturas e métodos construtivos. 

Segundo Bosher (2008), as construções resilientes são definidas como aquelas que           
foram projetadas, localizadas, construídas, operadas e mantidas de maneira a maximizar o            
uso de materiais e processos sustentáveis, enquanto potencializam a habilidade de resistir a             
extremos riscos, de origem tanto natural, como humana.  

De acordo com o Resilient Design Institute, o design resiliente é todo “projeto de              
edifícios, paisagens, comunidades e regiões” desenvolvido em resposta às possíveis          
vulnerabilidades, concentrando-se em soluções práticas. Apresenta, também, diversas        
escalas de aplicação, podendo englobar comunidades ou edificações, bem como soluções           
de curto ou longo prazo. Dentre os objetivos de aplicação prática do conceito de projeto               
resiliente, o Resiliente Design Institute busca manter condições habitáveis em edificações           
submetidas à perda prolongada de energia e realizar a renovação de construções            
pré-existentes, a fim de adequá-las para resistir a possíveis esforços oriundos de eventos             
atípicos, considerando a criação de edificações com características arquitetônicas         
agradáveis aos usuários. Além disso, busca-se pela implantação de sistemas com energias            
renováveis e a gestão adequada de resíduos humanos. 

A resiliência possui ainda uma vertente que faz referência ao emprego de materiais             
apropriados para usos específicos. Isso acontece quando determinadas edificações têm          
finalidades distintas e alguns componentes são extremamente solicitados no que diz           
respeito ao uso interno pela grande movimentação de pessoas. Objetos como portas, pisos             
e janelas encaixam-se nesses materiais que usualmente precisam ser projetados para           
maiores solicitações ( FEHRENBACHER, 2013) . 

Uma construção resiliente é vista também como uma obra com a capacidade de assumir              
mais de uma finalidade. Deste modo, uma biblioteca, por exemplo, poderia vir a ser              
utilizada como uma escola ou como um alojamento provisório, continuando a atender            
todas as solicitações estruturais e habitacionais. 

Segundo UNISDR (2012), existe da mesma forma o conceito de cidades resilientes.            
Para isso, além de haver um planejamento urbano e de ocupação que favoreça a              
permanência na cidade e o bem-estar social, é fundamental desenvolver uma série de             
medidas que popularizem os conhecimentos das práticas e rotinas de emergência de acordo             
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com os riscos e vulnerabilidades existentes em cada local. Os serviços e a infraestrutura              
precisam ser organizados de forma a seguir padrões que minimizem a ocorrência de             
desastres. Um desenvolvimento planejado evita o surgimento de ocupações irregulares e           
facilita a implantação de estratégias de reconstrução, reduzindo o tempo de resposta da             
cidade frente a eventos atípicos. 

Sendo assim, a resiliência na construção atinge as extensões econômicas, sociais e            
ambientais, na medida em que gera menos gastos pós-catástrofes para as seguradoras e             
governos, assim como permite a permanência qualificada dos usuários na edificação ou            
espaço, visto que essa não será totalmente comprometida pelo evento, resultando em            
menos vítimas fatais e perdas materiais (FEHRENBACHER, 2013). 

Como exemplo de ações desse perfil temos a cidade de Hoboken, localizada no estado              
de Nova Jérsei. Esta encontra-se em uma região de baixa elevação em relação ao nível do                
mar. Sua proximidade com a costa e a impermeabilidade do solo, de cerca de 94%,               
agravam sua suscetibilidade à inundações frequentes. Devido a isso, as construções locais            
são regidas por códigos e regulamentações específicas para o desenvolvimento de           
construções resilientes. O Resilient Design Institute elaborou um guia sintetizando-as com           
o intuito de facilitar a elaboração de projetos de edificações.  

Conforme as recomendações presentes no Resilient Building Design Guidelines ,         
quando uma edificação estiver em uma área de risco de inundação o projeto deve              
considerar, por exemplo: uso de materiais resistentes à inundação até a altura de inundação              
de projeto; medidas de prevenção de refluxo em linhas de esgoto novas e de substituição;               
posicionamento das conexões acima da altura de inundação de projeto; para ser a prova de               
inundação, as paredes do cômodo devem ser reforçadas para suportar a pressão hidrostática             
da água oriunda da diferença do nível interno para o externo; os cômodos inundáveis              
devem ser equipados com aberturas de inundação para evitar o colapso da estrutura devido              
à diferença de pressão hidrostática. 

 

3. Resiliência e sustentabilidade 
 

Principalmente após a Revolução Industrial, a busca pelo desenvolvimento econômico          
dificultou a análise crítica dos impactos ambientais gerados pelo consumo desenfreado e            
pelo crescimento populacional, sendo a poluição e a exploração excessiva dos recursos            
naturais vista como um “mal necessário”.  

Sobretudo, depois de 1960, o termo “meio ambiente” começou a ser considerado. A             
análise dos projetos e programas da época deixou de ser meramente econômica e passou a               
considerar as consequências ambientais que poderiam ser desencadeadas por eles (MMA,           
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2009). 

Através do Relatório Bruntland, conhecido também como “Nosso Futuro Comum”, o           
termo “desenvolvimento sustentável” foi definido como: “Aquele que atende às          
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras           
atenderem às suas necessidades”. Com isso, foi possível estabelecer uma nova relação            
entre o homem e o meio ambiente, ficando estabelecido que, para a existência de uma               
sociedade saudável, é necessária a preservação dos recursos naturais (CORRÊA, 2009). 

A indústria da construção civil contribui consideravelmente no que diz respeito ao uso             
de matérias prima e geração de poluição. Isso se dá, principalmente, devido à sua demanda,               
estimada em mais de 7 bilhões de pessoas pela Organização das Nações Unidas. As              
questões ambientais têm sido objeto de preocupação crescente, uma vez que deseja-se            
atingir o antigo desejo filosófico de uma sociedade mais humana (MOTTA, 2009). Áreas             
de impacto teoricamente não financeiras, como meio ambiente, responsabilidade social e           
governança corporativa, têm papel de destaque no mundo dos negócios (GARDIN et al.             
2010). 

Além de considerar a redução de riscos e desastres, diminuindo problemas econômicos,            
a deterioração dos ecossistemas e um maior consumo de materiais, a aplicação do conceito              
de resiliência nas cidades prevê uma gestão integrada, de forma a melhorar não só a               
economia, mas também o bem-estar social. Para isso, medidas associadas à proteção,            
recuperação e ampliação dos ecossistemas, bacias hidrográficas, encostas instáveis e áreas           
costeiras tornam-se necessárias, bem como a redução da contaminação através da gestão de             
resíduos e a redução da emissão de gases poluentes (UNISDR, 2012). 

De modo geral, a resiliência na construção é vista como uma parte estratégica             
auxiliando a alcançar o desenvolvimento sustentável, de modo a estruturar cidades que            
obedeçam a padrões de segurança e códigos de construção, respeitando o meio ambiente             
onde estão inseridas, a fim de preservar vidas e propriedades e reduzir o desvio de recursos                
para ações de resposta e reconstrução pós desastres (UNISDR, 2012).  

  

4. A mudança de enfoque do tema Resiliência 
 

A princípio, a busca por resiliência era objetivada de maneira ampla por governos,             
visando apresentar planos para casos de riscos de desastres e prevenir um            
comprometimento da infraestrutura como um todo. Este tema é abordado no artigo Como             

Construir Cidades Mais Resilientes – Um Guia para Gestores Públicos Locais (2012) ,            
onde são apresentados alguns exemplos de planos e políticas públicas adotadas por            
governos ao redor do mundo para tornar as cidades mais resilientes. Hoje, através do              
desenvolvimento do tema por diversos autores e institutos, uma mudança de visão objetiva             
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ampliar para a indústria da construção esse conceito, de maneira que os profissionais             
envolvidos busquem por métodos de aplicação também em obras de “menor porte”. 

Seguindo essa tendência de mudança no foco de aplicação do conceito de resiliência, a              
identificação dos atores principais no desenvolvimento de construções resilientes ganha          
relevância. O artigo Built-in resilience to disasters: a pre-emptive approach (2007), que            
possuía como objetivo a identificação desses agentes, demonstrou, através de pesquisa           
feita com os próprios profissionais da área, a importância de arquitetos, engenheiros civis,             
clientes, desenvolvedores e gestores de risco trabalharem conjuntamente em determinadas          
fases de produção, tais como no desenvolvimento dos projetos e na execução das obras. 

Numa análise mais geral, percebe-se no cenário mundial nos últimos anos um aumento             
do conhecimento técnico-científico sobre o assunto, notando-se uma produção de material           
acadêmico mais consolidado pelo Reino Unido, representado pelo professor Dr. Lee Scott            
Bosher, da Loughborough University, através de bibliografias que tratam especificamente          
do tema correspondente a construções, como o livro intitulado Hazards and the Built             

Environment: Attaining Built-in Resilience (2008). Há também um crescimento no número           
de institutos voltados a esta área de conhecimento, como o Resilient Design Institute. No              
cenário brasileiro, percebe-se que já existe um bom nível de conhecimento prático voltado             
para uma visão mais ampla, promovido por órgãos como a Defesa Civil. No entanto, no               
âmbito científico, é notório que a área ainda é pouco abordada nas instituições de ensino e                
pesquisa. 

5. Grupo de Estudos de Resiliência na Construção 
 

No segundo semestre de 2016 foi fundado o Grupo de Estudos de Resiliência na              
Construção (GRECO), motivado pelo interesse de discentes e docentes do curso de            
Engenharia Civil da UFSC em desenvolver estudos relacionados à aplicação do conceito            
de resiliência na construção civil. 

A atuação do grupo organiza-se em três etapas distintas. Na primeira, a qual o presente               
estudo se encontra, é realizada a coleta e análise de dados meteorológicos para identificar               
quais e como são os eventos climáticos extremos que atingem a área de estudo. A segunda                
etapa consistirá numa análise reversa com o cruzamento entre informações de danos            
causados a construções e a ocorrência de eventos climáticos. É nesse ponto que se definirá               
os parâmetros quantitativos das solicitações encontradas na primeira etapa e que serão            
identificados os problemas pontuais causados às construções. A terceira parte das           
atividades será propor soluções técnicas específicas para sanar ou amenizar as           
inconsistências encontradas anteriormente. 

Como primeiro resultado da atuação do grupo, foi desenvolvida uma análise de dados             
climáticos no estado de Santa Catarina, de forma a compreender e quantificar as mudanças              
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que ocorreram e estão ocorrendo. Este levantamento, de forma mais abrangente, já foi             
realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Engenharia e Defesa Civil UFSC             
(CEPED) por meio do Relatório dos Danos Materiais e Prejuízos Decorrentes de Desastres             
Naturais em Santa Catarina que apresenta os dados relacionados aos danos e prejuízos             
decorrentes de desastres, a partir dos registros efetuados entre 1995 e 2014. No entanto, os               
estudos do GRECO são mais específicos, com enfoque nos danos causados somente às             
construções e vêm a complementar o trabalho do CEPED. 

Dentro do contexto de significativas alterações climáticas surge a necessidade da           
disseminação de estudos não apenas qualitativos, mas também quantitativos do          
comportamento atual e futuro do clima. Esses estudos têm por objetivo determinar se             
eventos climáticos extremos estão ocorrendo com maior frequência e intensidade em           
comparação às décadas passadas. Em vista disso, o GRECO direcionou seu levantamento            
de dados meteorológicos a fim de analisar o comportamento das chuvas e ventos com o               
passar do tempo e as relações que estabelecem entre si. 

5.1 Resultados Preliminares 

A escolha de estado de Santa Catarina baseou-se primeiramente na própria localização            
da sede do grupo (Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis) para            
facilitar a obtenção de dados e o contato com autoridades locais. Além disso, este estado,               
nas últimas décadas, vem sofrendo com uma quantidade elevada de catástrofes ligadas a             
fenômenos naturais extremos (CEPED, 2013). Tais catástrofes estão relacionadas a           
diferentes fatores, como a localização geográfica, o relevo e o modo de ocupação do solo.   

No que tange à ocupação, fica evidenciado que o modo de assentamento dos colonos              
europeus definiu um perfil de risco em várias cidades do estado. A escolha por regiões de                
encostas, vales e bordas d’água seguida do processo de urbanização pouco planejado            
produziram um cenário favorável à intensificação das catástrofes causadas por fenômenos           
naturais. (ZABOT, 2013) 

Desta forma o grupo fez a análise histórica de dados meteorológicos coletados por             
estações convencionais e automáticas disponíveis no estado. Uma estação convencional é           
caracterizada por ter método de medição analógico, ou seja, é necessário um técnico para a               
computação das informações, que consistem em dados horários, diários e mensais de            
precipitação, nebulosidade, velocidade do vento, temperatura, e umidade. O fato da           
operação ser manual restringe a densidade dos dados, que podem ser diários ou coletados              
algumas vezes. No entanto, são essas as estações em atividade há mais tempo no país e,                
por isso, possuem extensas séries históricas, de aproximadamente 50 anos nas cidades de             
Santa Catarina em que estão instaladas (INMET). 

Em uma estação automática, as medições são feitas por sensores que ficam ligados 24              
horas por dia e são registradas em planilhas eletrônicas, sem necessidade de interferência             
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humana direta. Dispõe-se, além dos dados de precipitação, os de pressão atmosférica,            
velocidade, direção e rajada máxima do vento, radiação global, temperatura e umidade a             
cada hora (INMET). 

Dessa maneira, foram coletados dados de estações meteorológicas de seis cidades,           
selecionadas de forma a abranger os diferentes microclimas do estado, representar as            
regiões de maior densidade populacional e cobrir as áreas com mais registros de             
catástrofes. Para o nível de detalhe necessário nesta etapa da pesquisa, todas as cidades              
deveriam possuir uma estação convencional, ou estar próxima a uma, pois estas possuem             
uma série histórica de dados maior que as automáticas. Devido ao número limitado             
daquelas, algumas regiões do estado não foram cobertas pelas análises climáticas.  

Através do site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) foi possível ter acesso             
às informações de ventos e chuvas das estações convencionais de Florianópolis, Chapecó,            
Indaial e Lages e das estações automáticas de Florianópolis, Indaial, Lages, Xanxerê e             
Itapoá. Os dados são do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa             
(BDMEP). A localização das estações pode ser vista na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Estações meteorológicas disponíveis e escolhidas para o estudo em Santa Catarina. 

Desse modo, para cada cidade, foi confeccionado o gráfico de Precipitação Diária. Nele             
foram plotadas todas as medições de cada dia observado nos últimos cinquenta anos e              
escolheu-se Florianópolis para demonstrar o estudo realizado. 
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Foram destacadas em preto (barras mais escuras) as precipitações de intensidade maior            
ou igual a 100mm. A divisão foi escolhida, pois acima deste valor estão associados eventos               
danosos à cidade, como enchentes, inundações e deslizamentos. Esta suposição baseia-se           
em pesquisa a notícias de catástrofes de origem natural divulgadas pela mídia nos dias em               
que ocorreram as chuvas analisadas. Para os períodos em que não há informações, os              
intervalos foram indicados como “SEM DADOS”.  

Ao observar a Figura 2, destaca-se que os picos pluviométricos ficaram mais densos e              
houve um aumento na intensidade das precipitações no decorrer do tempo. Vê-se também             
que a maior precipitação já registrada durante este período ocorreu na última década:             
253 mm em 19 de maio de 2010. Isso suporta a hipótese de que os eventos climáticos                
extremos devido às chuvas intensificaram-se.  

 

 
Figura 2 - Precipitação Diária Florianópolis 02/07/1961 a 10/07/2016 

De maneira semelhante comportam-se os gráficos referentes às cidades de Chapecó,           
Indaial e Lages. Assim pode-se entender que as mesmas mudanças descritas para a Capital              
refletem o panorama geral do estado. 

Portanto, até o momento, a análise indica que chuvas mais intensas devem ocorrer em              
maior frequência demandando, entre outras coisas, maior preparo em gestão e           
infraestrutura para lidar com os danos decorrentes de catástrofes. É neste ponto que o              
estudo e a prática da resiliência na construção tornam-se essenciais, de forma a propiciar              
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estruturas e comunidades mais seguras, eficientes e sustentáveis. 

  

6. Considerações finais 

A resiliência na construção civil caracteriza-se pela capacidade que as edificações têm            
de continuar cumprindo seus parâmetros mínimos de desempenho após passar por uma            
situação crítica ou fora do comum, que não está prevista nas condições de exposição              
usuais. 

Dessa forma, a resiliência pode ser facilmente atrelada ao conceito de sustentabilidade            
através de diversas características. Por exemplo, prever um uso reduzido de materiais para             
eventuais reparos causados por catástrofes, interferindo diretamente na exploração de          
recursos naturais. Além disso, o conceito de resiliência aplica-se à organização de cidades,             
de modo que estas sejam planejadas e possuam gestões que foquem no bem-estar social,              
num baixo impacto ao meio ambiente e, também, na redução de risco de morte e perda de                 
bens materiais. 

Para os próximos anos, espera-se o desenvolvimento dessa área do conhecimento em            
decorrência da alteração de diversos fatores ligados às mudanças climáticas. Em especial            
no Brasil, onde tal conhecimento ainda está concentrado em instituições como a Defesa             
Civil. É nesta conjuntura, com o intuito de promover o desenvolvimento do tema no país,               
que o GRECO iniciou seus estudos no ano de 2016, focando, à princípio, na produção de                
uma base de dados climáticos consistente, com o objetivo de caracterizar a região do              
estado de Santa Catarina e comprovar a necessidade da elaboração de soluções construtivas             
visando a resiliência. O grupo ainda almeja, para o ano de 2017, após a conclusão da fase                 
preliminar de caracterização climática, desenvolver técnicas e produtos voltados para as           
construções de maneira a torná-las mais resilientes.  
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Resumo 
A inspeção predial é uma ferramenta utilizada com o objetivo de aumentar a conscientização da 
sociedade em relação à responsabilização sobre a manutenção da segurança, do desempenho e da 
vida-útil das edificações. A aplicação dos fundamentos da sustentabilidade nas habitações vem 
complementar uma gama de requisitos inerentes à busca pela eficiência e pela racionalização dos 
recursos naturais. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo propor a inclusão de requisitos já 
utilizados por métodos de avaliação de sustentabilidade, na composição do checklist empregado em 
inspeção predial. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisas bibliográficas relativas aos temas. 
A incorporação de requisitos de sustentabilidade aos checklists já aplicados em inspeção predial, 
pretende subsidiar a organização dos dados analisados e embasar programas de manutenções que 
promovam, a busca de soluções mais sustentáveis para as edificações na fase de uso e operação. 

 

Palavras-chave: Inspeção predial; Requisitos de sustentabilidade; Checklist 
 

 

Abstract 
The building inspection is a way to make people aware for the maintance of the safety, performance 
and useful life of a building. The application of the fundamentals of sustentability on the buildings 
comes to complement a big range of requirements that belong to the search for efficiency and 
rationalization of natural resources. So this article has the objective of combining requirements from 
the sustainability evaluation methods with checklist building inspection. The current method is based 
on bibliographical searches related to the themes. The assembling of the sustentability requirements 
to the building inspection checklists, intend to subdizide the organization of the data analyzed for 
support maintaince programs that promote more sutentainable solutions for the buildings in the use 
and operation phase. 
 

Keywords: Building inspection; Sustainability requirements; Checklist 
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1. Introdução 
 

A isnpeção predial é uma atividade de suma importância para a garantia da segurança e 
da habitabilidade das construções. Tem sido amplamente utilizada como ferramenta de 
avaliação dos sistemas construtivos, assim como dos requisitos de assessibilidade e de 
manutenibilidade, para tanto inclui de forma intrinseca em seu escopo a avaliação de 
desempenho, vida útil, durabilidade, dentre outros aspéctos. Todavia, há uma tendência 
mundial se voltando ao desenvolvimento com bases sustentáveis cujos os conceitos tangem, 
e porque não, complementam os aspectos de durabilidade, desmpenho e prolongamento da 
vida útil do produto edificação. 

Muitas pesquisas internacionais já desenvolvidas têm como foco elaborar ferramentas 
para inspeção, ainda que, em sua grande maioria voltadas à utilização de tecnologia para a 
inspeção dos sistemas de infra-estrutura (BALLADO et al., 2003; SUNKPHO et al., 2005; 
STEINBERG, 2009) tais como: pontes, rodovias e túneis, com vistas à avaliação das 
condições de uso e da necessidade de manutenção. De acordo com Ballado et al. (2003), as 
etapas da metodologia de inspeção abrangem: criação de instrumentos, coleta de dados de 
campo, análise de informações e documentação dos resultados, os quais são posteriormente 
interpretados por profissional experiente. (Verzola et al., 2014) 

A regulamentação com foco nas edificações brasileiras é recente e ocorre por meio da 
Norma de Inspeção Predial IBAPE-SP (2011), que em 2013 teve seu primeiro texto 
encaminhado para análise da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que instalou 
comissão de estudos para futura consulta nacional, hoje ainda em andamento. Essa norma já 
tende a abarcar requisitos de habitabilidade sustentável e recomenda o levantamento e a 
indicação de dados que possam favorecer a melhoria da edificação no ambito da 
sustentabilidade. 

Para a avaliação da sustentabilidade estão disponíveis metodologias internacionais como: 
LEED, Sustentax, LCA, e nacionais como: PROCEL, ASUS, Selo Casa Azul, ESA, dentre 
outras. Como normativa brasileira a NBR 15.575, também vem contribuir para a avaliação 
das edificações. A maioria das metodologias disponíveis utilizam checklists como 
ferramenta importante na organização dos dados obtidos, mecanismo amplamente utilizado 
também na área da inspeção. 

A norma NBR 5674 (1999) prevê que o sistema de manutenção deva possuir uma 
estrutura de documentação e registro de informações permanentemente atualizado para 
propiciar uma maior eficiência nos serviços de manutenção. Ratificando esta ideia, a NBR 
15575 (2013) prevê que as inspeções prediais devem ser feitas com base em listas de 
verificação, para facilitar os registros e sua recuperação. (Verzola et al., 2014) 

A avaliação por meio de indicadores de sustentabilidade pode favorecer a otimização do 
uso da edificação, contribuindo para a melhora do desempenho. Reconhece Teles. C. D. et 
al. (2013), “que não se pode gerenciar aquilo que não é medido, é importante mensurar o 
desempenho de um determinado sistema. Essa avaliação fornece as informações necessárias 
para a tomada de decisões, para o alcance de um padrão de referência e para a promoção da 
melhoria contínua. (Veleva et al., 2001)” 

Percebe-se, portanto, que a inclusão de parâmetros utilizados para a avaliação de 
sustentabilidade pode contribuir no esforço de gerenciar a etapa de uso da edificação, que 
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hoje é baseado quase que exclusivamente na execução dos manuais de uso, operação e 
manutenção e na aplicação da metodologia de inspeção predial. 

Diante de tal lacuna, o objetivo do presente artigo é propor a inclusão de requisitos já 
utilizados por métodos de avaliação de sustentabilidade, na composição do checklist 
utilizado para a metodologia de inspeção predial. Com isso pretende-se dispor para esses 
grupos de cidadãos, os proprietários e usuários das edificações, informações técnicas como 
subsídio para que eles possam, a partir das constatações observadas e devidamente 
registradas, realizar a busca de soluções mais sustentáveis para as edificações na fase de uso 
e operação. 
 

2. Revisão Bibliográfica 
2.1 Inspeção predial e avaliação da sustentabilidade 

 
O termo Inspeção é conceituado pelo Instituto de Engenharia de São Paulo (2014) como: 

“análise técnica de determinado fato, condição ou direito relativo a um edifício, com base 
em informações genéricas e interpretação baseada na experiência do engenheiro 
diagnóstico”. Em 2014 este mesmo Instituto elaborou um documento denominado 
“Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica em Edificações”, onde as inspeções em 
edificações foram classificadas em sete tipos: “Inspeção Predial; Inspeção de Vizinhança; 
Inspeção de Estágio de Obra; Inspeção de Conclusão ou Recebimento de Obra; Inspeção 
Locativa; Inspeção de Obra em Garantia - e Inspeção de Falhas de Manutenção. Os 
requisitos para avaliação da sustentabilidade ora propostos devem ser incorporados às listas 
de verificações elaboradas para o primeiro tipo de inspeção, a predial, que é uma avaliação 
técnica tridimensional (construção, manutenção e uso) da edificação. (Verzola et al., 2014) 

As principais técnicas que compõem a atividade de inspeção também são empregadas na 
avaliação da sustentabilidade e são elas: a vistoria, que toma por base a observação visual e 
a constatação técnica mediante verificação in loco (IBAPE/SP, 2011), a análise de 
documentos e o uso de listas de verificações, também chamadas de checklists.  

Segundo Silva (2003), os indicadores para a avaliação da sustentabilidade têm a função 
de recolher informações que servem como agentes de decisão, orientando estratégias para a 
implementação do desenvolvimento sustentável, permitindo facilidade para o 
estabelecimento de metas e padrões de referência para a avaliação e monitoramento do 
desempenho. 

 

2.2 As normativas e ferramentas relacionadas ao tema  
 

Apesar de no Brasil as normas técnicas não serem leis elas são um dever legal, visto que 
existirem legislações que impõem o atendimento às normas técnicas existentes. Para atender 
às necessidades legais inerentes à inspeção predial os profissionais têm se valido de 
fragmentos de normas já publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
e seguido as instruções técnicas reguladas pela Norma de Inspeção Predial elaborada pelo 
IBAPE/SP. 
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A avaliação da sustentabilidade no Brasil ainda segue padrões internacionais na maioria 
das ferramentas utilizada, mas há esforços sendo consolidados no país por meio de 
metodologias desenvolvidas para a nossa realidade e padrões. Há que se destacar que existe 
um longo caminho a ser percorrido, no que diz respeito à pesquisa e dados, mas os esforços 
exercidos para que se tenha resultados mais condizentes com a realidade nacional podem ser 
vistos nas metodologias ASUS, PBE Edifica, Selo Casa Azul – CAIXA, dentre outros. 

 

2.2.1 Normas aplicadas 
 

A principal norma balizadora da atividade de inspeção predial no Brasil é a Norma de 
Inspeção Predial IBAPE/SP (2011), que estabelece critérios e requisitos para a execução de 
uma avaliação sistemática e metodológica da edificação. Dentre as etapas a serem seguidas 
estão: determinação do nível e tipo de inspeção; verificação da documentação; obtenção de 
informações dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores das edificações; inspeção 
dos tópicos da listagem de verificação; classificação das anomalias e falhas; classificação e 
análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco; ordem de prioridades; indicação das 
orientações técnicas; classificação da qualidade de manutenção e uso; classificação das 
condições de uso e recomendações gerais e de sustentabilidade. 

A norma refere-se da seguinte forma: 
Considerando a definição de Sustentabilidade, a qual abrange aspectos como o uso racional de 
recursos naturais, a preservação do conforto e segurança de usuários, assim como a preservação 
do meio ambiente (permeabilidade de solos, descartes irregulares para redes públicas, etc), 
recomenda-se indicar todos os dados administrativos, de gestão e outros que possam favorecer a 
melhor habitabilidade da edificação. Importante se consignar as medidas de correção e melhoria 
da edificação que possam favorecer a sustentabilidade. 

A NBR 15.575 (2013) indica procedimentos e requisitos de avaliação do desempenho e 
vida-útil das habitações tanto no âmbito da inspeção predial quanto no da avaliação da 
sustentabilidade, no que tange a qualidade e a manutenibilidade da construção. Assim como 
a maioria das ferramentas e metodologias já aplicadas na avaliação a norma de desempenho 
tem seu cerne na etapa de projeto, mas pinça critérios mensuráveis que podem ser utilizados 
na etapa de uso e manutenção, que é o foco deste trabalho. 

 
2.2.2 Métodos de avaliação da sustentabilidade aplicados 

 
Para definir os indicadores da sustentabilidade a serem avaliados juntamente com os 

procedimentos de inspeção e aplicados ao checklist foram considerados critérios já utilizados 
em metodologias disponíveis no mercado brasileiro. O parâmetro utilizado para a definição 
desses critérios foi a capacidade de mensuração, podendo ser ela por meio de observação 
visual e/ou sensorial; por obtenção de informações junto aos usuários, responsáveis, 
proprietários e gestores das edificações; por análise e/ou comparação de documentos (contas 
de luz e água) e por uso se ferramentas e/ou programas de fácil aquisição e baixo custo, 
como por exemplo, APPs para medição de decibéis. 

Para tanto, dentre os métodos estudados foram avaliados os critérios, categorias e 
dimensões utilizados pelas ferramentas ASUS, PBE Edifica e Selo Casa Azul. 
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3. Metodologia de pesquisa 
 
Para que os objetivos da presente pesquisa fossem atingidos, foram percorridas as etapas 

da pesquisa presentes na Figura 1. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 1 - Etapas da Pesquisa. Fonte: elaborado pala autora 

 
A pesquisa bibliográfica foi feita em fontes primárias e secundárias, em normas e 

legislações, bem como em publicações acadêmicas relativas aos temas: inspeção predial, 
patologias da construção civil, perícias em engenharia civil e métodos de avaliação da 
sustentabilidade. 

Na sequência, com base na bibliografia disponível, foi elaborado um checklist com 
inclusão de requisitos de sustentabilidade para ser incorporado aos checklists já aplicados 
em inspeção predial. Os requisitos utilizados seguiram a premissa de poderem ser medidos 
de forma simplificada e com ferramentas acessíveis ao inspetor predial. 

O checklist inicial foi revisado e reformulado, chegando-se a um formato final, que será 
apresentado na Tabela 1. 

 

4. Checklist com requisitos de sustentabilidade para ser aplicado junto da 
metodologia de inspeção predial 

 
Ao se propor o presente checklist, apresentado na Tabela 1 abaixo, tem-se por objetivo 

proporcionar maior consciência e responsabilidade sobre as questões ambientais econômicas 
e sociais que a avaliação da sustentabilidade propõe. Também apresentar um modelo de 
organização dos dados obtidos, de forma objetiva, a fim de embasar programas de 
manutenções que promovam, dentre outras coisas, economia de energia, de materiais e de 
recursos naturais, redução do impacto ambiental e de vizinhança, além de trabalhar em prol 
da durabilidade das habitações e do aumento da vida-útil dos sistemas construtivos. 

não 
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Para o presente trabalho foram utilizados critérios elaborados para a etapa de projeto e 
construção dos métodos de avaliação Selo Casa Azul, PBE edifica e ASUS, assim como, as 
referências da NBR 15575 para os fatores durabilidade, manutenibilidade e impacto 
ambiental, conforme descrito anteriormente, parâmetros esses que pudessem ser verificados 
de forma acessível ao inspetor predial. Para isso foi feita a avaliação dos indicadores 
condizentes com a proposta e a adaptação dos mesmos para a utilização na etapa de uso e 
manutenção. 

Os critérios foram divididos em seis categorias e no caso do Conforto Ambiental, foram 
utilizadas subcategorias para facilitar a descrição e registro das estratégias de desempenho 
térmico e usos de proteções passivas.  

Para o registro dos dados obtidos basta o inspetor predial preencher o checklist com as 
informações, Sim, Não ou Parcialmente, para cada critério verificado, podendo o inspetor 
utilizar o campo inferior para fazer observações que esclareçam situações atípicas. 

 

CATEGORIA CRITÉRIOS SIM NÃO PARC 

1.  

Eficiência 
energética 

1.1 Uso de lâmpadas de baixo consumo    
1.2 Existência de dispositivos economizadores 
– minuteria, sensor de presença, outros 

   

1.3 Existência de fontes alternativas de 
produção de energia 

   

1.4 Existência de alternativas para o 
aquecimento de água 

   

1.5 Medições individualizadas de consumo de 
energia 

   

1.6 Instalação de elevadores eficientes    
Obs: Anotar o número do item e a observação explicativa, se necessário. 

 

CATEGORIA CRITÉRIOS SIM NÃO PARC. 

2.  
Gestão de 
resíduos 

reciclabilidade 

 

2.1 Existência de local para coleta seletiva de 
resíduos sólidos 

   

2.2 Existência de planejamento para a 
destinação dos resíduos sólidos 

   

2.3 Existência de lixeiras identificadas para 
separação dos resíduos sólidos 

   

2.4 Existência de ETE no próprio 
empreendimento ou na região para o tratamento 
do esgotamento sanitário  

   

Obs: Anotar o número do item e a observação explicativa, se necessário. 
 

CATEGORIA CRITÉRIOS SIM NÃO PARC. 

3.  3.1 Medições individualizadas de consumo de 
água 

   

3.2 Aproveitamento de águas pluviais    
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Gestão da 
água: uso 
racional da 
água 

3.3 Existência de reservatório para retenção de 
águas pluviais 

   

3.4 Áreas permeáveis para águas pluviais    
3.5 Dispositivos economizadores de água nas 
áreas comuns (torneiras, arejadores e vasos 
sanitários) 

   

Obs: Anotar o número do item e a observação explicativa, se necessário. 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CRITÉRIOS SIM NÃO PARC. 

4.  
Conforto 
ambiental 

Estratégias de 
desempenho 
térmico/proteções 
passivas 

A. Tipo de 
cobertura 

A-4.1 Laje 
impermeabilizada 

   

A-4.2 Laje sobreposta 
com telhado 

   

A-4.3 Tipo de telha     
Cerâmica    
Fibrocimento    
Metálica    

Outra:    
A-4.4 Telhado com forro    

 4.5 Presença de material 
isolante térmico na 
cobertura 

   

 4.6 Presença de material 
ou revestimento nas 
paredes da envoltória que 
propiciem a inércia 
térmica (dado que seja 
observável por inspeção visual) 

   

 4.7 Tipo de esquadria - 
permite iluminação 
natural total (venezianas) 

   

B. Tipo de vidro B-4.8 Incolor    

B-4.9 Colorido    

B-4.10 Metalizado    

C. Tipo de pintura/ 
revestimento 
externo 

C-4.11 Tom claro    

C-4.12 Tom médio    

C-4.13 Tom escuro    

 4.14 Presença de brises e 
elementos para o 
sombreamento nas 
fachadas/aberturas 
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 4.15 Áreas 
verdes/paisagismo que 
promovam sombreamento 

   

 4.16 Emissão de ruídos do 
edifício para o entorno – 
Medição em decibéis com uso de 
App gratuito disponível para 
smartphones – dentro dos padrões 
da legislação 

   

Obs: Anotar o número do item e a observação explicativa, se necessário. 
 

CATEGORIA CRITÉRIOS SIM NÃO PARC. 

5.  
Inter-
relação com 
a vizinhança 

  

5.1 Existência de elementos que interajam de 
forma a tornar agradável a passagem do 
transeunte 

   

5.2 Local para transporte alternativo – 
bicicletário ou outro 

   

Obs: Anotar o número do item e a observação explicativa, se necessário. 
 

CATEGORIA CRITÉRIOS SIM NÃO PARC. 

6.  
Gestão 
operacional 
da etapa de 
uso 

6.1 Existência de programa de manutenções 
preventivas 

   

6.2 Existência de Manual de Uso, Operação e 
Manutenção disponível para todos os moradores 

   

6.3 Controle de documentos de registro – OS de 
serviços de manutenção, contas de luz e água 

   

6.4 Facilidade de acesso aos locais e sistemas 
para manutenção 

   

6.5 Educação e treinamento dos empregados 
para gestão do empreendimento, dos recursos e 
das manutenções 

   

Obs: Anotar o número do item e a observação explicativa, se necessário. 
Tabela 1 - Checklist. Fonte: elaborado pela autora 

 

5. Considerações finais 
 
O objetivo do presente artigo foi alcançado ao ser gerado o checklist elaborado a partir de 

pesquisa bibliográfica, com inclusão de requisitos de sustentabilidade para serem 
incorporados aos checklists já aplicados em inspeção predial.  

Nesta lista estão presentes os critérios considerados passíveis de mensuração com a 
utilização de observação visual e/ou sensorial, por levantamento e análise de dados e por uso 
de ferramentas acessíveis ao inspetor predial, premissas essas que definiram a incorporação 
ou não dos itens a serem verificados.  
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Entende-se que a apresentação da tabela 1 mostrou-se imprescindível, no intuito de se 
disponibilizar um modelo de fácil aplicação e entendimento a ser empregado pela categoria 
de inspetores prediais e assim incentivar a sua incorporação aos laudos de inspeção. 

Para a proposta apresentada deu-se atenção ao item 17 da Norma de Inspeção Predial 
IBAPE/SP (2011), “Recomendações Gerais e de Sustentabilidade”, sendo formulada uma 
ferramenta objetiva para a observação e registro das informações relacionadas ao tema, a 
fim de possibilitar a indicação e aplicação de soluções tecnológicas, de cumprir um papel 
educativo,  de fomentar a consciência sócio ambiental, de favorecer a otimização do uso da 
edificação e da melhora do desempenho e de contribuir ao gerenciamento da etapa de uso da 
edificação. 

Levou-se ainda em consideração que a inspeção predial é a “análise técnica ou combinada 
das condições de uso e de manutenção da edificação” (IBAPE/SP, 2011), portanto não tem 
o enfoque na análise de projeto, mesmo que este seja utilizado como documento auxiliar 
para o entendimento ou dirimição de dúvidas concernentes à inspeção predial. Portanto 
critérios que necessitem de cálculos ou medições apuradas não foram contemplados no 
checklist. 

Entende-se que a inclusão desses critérios à metodologia de inspeção, por si só, não é 
suficiente para determinar a sustentabilidade ou não das habitações avaliadas. Para tanto se 
sugere que a inserção desses indicadores possa ser parte integrante de um sistema de 
avaliação inerente à inspeção predial, com a finalidade de facilitar a organização de dados 
para a avaliação do desempenho e as tomadas de decisão para o desenvolvimento sustentável 
das edificações e da sociedade.  

Propõe-se também que o checklist, produto desta pesquisa, ao ser inserido no dia-a-dia 
das inspeções, deva ser encarado não como algo definitivo, mas que vá sendo aprimorado 
por seus usuários, e que seu sistema de validação seja igualmente aprofundado. 

Procura-se com esse trabalho dar mais visibilidade e responsabilidade sobre as questões 
inerentes à sustentabilidade e apresentar um modelo de organização dos dados listados, a 
fim de promover dentre outras coisas, economia de energia, de materiais e de recursos 
naturais, redução do impacto ambiental e de vizinhança, além de trabalhar em prol da 
durabilidade das habitações e aumento da vida-útil dos sistemas construtivos. 
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Resumo 
Visando uma série de requisitos que definem o uso do tijolo, foi desenvolvido o tijolo solo-
cimento, formulado pela compactação da mistura solo, cimento e água. O objetivo principal deste 
trabalho foi avaliar a resistência à compressão desses tijolos enriquecidos com óleos minerais ou 
vegetais, estudando a possibilidade de criar um produto mais resistente que consuma a menor 
quantidade de água possível em sua fabricação, atenuando a escassez de água. Após um 
aprofundamento bibliográfico, tornou-se primordial uma análise do comportamento das 
propriedades físicas do solo escolhido. O solo coletado foi caracterizado de acordo com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas, referente à massa específica, granulometria e 
compactação. Obteve-se a resistência à compressão em prensa hidráulica. Foi comprovado através 
dos ensaios de compactação e de compressão simples, respectivamente, que o aumento no teor de 
óleo empregado na mistura induz um decréscimo nos valores da umidade ótima e resistência à 
compressão. 
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Palavras-chave: Solo; Óleo; Tijolo 

 

 

Abstract 
Aiming at a series of requirements that define the use of brick, the soil-cement brick, formulated by 
the compaction of the soil, cement and water mixture, was developed. The main objective of this 
work is to evaluate the compressive strength of bricks of soil-cement enriched with mineral oils or 
vegetable, studying the possibility of creating a product more resistant that consume the least 
amount of water possible in its manufacturing, improving water scarcity. After a deepening of 
literature, has became required an analysis of the behavior of the physical properties of the chosen 
soil became paramount. The soil collected was analyzed according to the norms of the Brazilian 
Association of Technical Standards. The compressive strength was obtained in hydraulic press. It 
has been proven through the tests of compaction and compression-simple, respectively, than the 
increase in the oil content is employed in the mixture induces a decrease in the values of the great 
moisture and resistance to compression.  

 

Keywords: Soil;Oil;Brick 

 

1. Introdução 
 

Tendo em vista a necessidade de o ser humano habitar em edificações, a tecnologia tem 
fornecido com o passar dos séculos conforto, segurança e qualidade de vida a maioria das 
pessoas. A viabilidade econômica é fator preponderante para que tudo isso seja cabível a 
realidade das mais variadas classes sociais. Entretanto a escassez de recursos propicia um 
ambiente de inovação com o intuito de desenvolver métodos e produtos que minimizem os 
custos e alavanquem o sistema produtivo. Por sua vez a construção civil se utiliza dessa 
realidade para fluir com o auxilio da ciência. 

Durante o início do processo de civilização no Oriente, a técnica de sobreposição de 
blocos (sendo esses de pedra ou barro) para a construção de paredes residenciais, diques, 
canais fluviais entre outras edificações, foi amplamente utilizada e até hoje possui seu 
espaço na construção civil moderna. O tijolo foi peça fundamental no desenvolvimento 
tecnológico no método construtivo, data-se do primeiro tijolo por volta de 7500 a.C., que 
inicialmente foi um produto cerâmico, retangular e maciço. Diferentes necessidades 
levaram a formulação de uma gama de tijolos que diferem desde seu formato até a sua 
matéria prima e o método produtivo. 

Visando uma série de requisitos que definem o uso do tijolo, foi desenvolvido o tijolo 
de solo-cimento, formulado a partir da compactação da mistura solo, cimento e água. Sua 
produção é ecologicamente correta já que dispensa queima em fornos a lenha, é 
dispensável o reboco podendo ficar aparente já que possui um belo design. Obras com esse 
tipo de material são consideravelmente mais limpas, pois a quantidade de argamassa entre 
tijolos é bem reduzida e a praticidade no decorrer da obra é um fator importante, 
rapidamente as paredes são erguidas com esse tipo de tijolo pois o mesmo é modulado de 
maneira a ser encaixado para a facilidade do profissional que está desenvolvendo esse 
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trabalho. Este tijolo é vazado internamente com a possibilidade de interação com os 
projetos complementares para ocorrerem simultaneamente no decorrer da obra acelerando 
ainda mais a velocidade de conclusão. 

Infelizmente, este tijolo ecológico, como é conhecido, enfrenta dificuldades em ser 
amplamente aceito no mercado por apresentar maior absorção de água e menor resistência 
se comparado ao tijolo tradicional, dificultando o seu uso na maioria das obras já que essas 
qualidades são indispensáveis para uma edificação durável. Assim é inviável utilizar o 
tijolo ecológico em alguns casos específicos como em locais com índice elevado de 
umidade, porém mesmo em situações onde o clima é seco a utilização deste tipo de tijolo 
faz-se necessário uma impermeabilização eficiente. 

Não somente bastando a disfunção relativa à permeabilidade, a resistência dos tijolos 
ecológicos é algo a ser discutido, sendo fundamental para a qualidade da edificação e sua 
utilização no dia-a-dia de maneira eficiente e eficaz, evitando alguns problemas como a 
baixa capacidade em absorver impactos facilitando a quebra em quinas, surgimento de 
rachaduras, entre outras desvantagens relacionadas à baixa resistência mecânica. 

Outro fator preponderante para a realização da pesquisa é a necessidade da economia de 
água no cenário de escassez hídrica atual, que tem se agravado cada vez mais na presente 
região, tendo em vista que a utilização de óleos na composição dos tijolos poderia diminuir 
a quantidade de água de amassamento para a confecção destes. Além disso, o emprego do 
óleo descartado na fabricação de alvenaria atenuaria um problema sério relacionado ao 
óleo, que é a sua forma indevida de descarte. 

 

2. Revisão 
 

Mais do que uma simples peça da construção civil, o tijolo é um elemento fundamental 
em obras de engenharia e extremamente complexo, foi e é objeto de estudo dos mais 
variados pesquisadores, desde engenheiros civis a químicos, que estudam as propriedades 
aglutinantes de variados materiais. 

Segundo Silva (2005), a técnica de construção com solo, especialmente o solo-cimento 
com ou sem resíduos vegetais em geral, apesar de antiga ainda necessita de estudos. A 
utilização de materiais recicláveis ou de origem natural torna-se cada vez mais crescente, 
pois existe um mercado abundante promissor sem que ocorra a destruição do meio 
ambiente, cuja proteção é atualmente bastante discutida. 

Taveira (1987) cita que a utilização de produtos tais como óleos de origem vegetal ou 
animal, ou emulsões asfálticas tem a finalidade de aumentar significativamente a 
impermeabilidade, melhorando as condições de durabilidade. 

Assim sendo, torna-se relevante a utilização dos recursos disponíveis a realidade de 
cada região, de forma que produtos abundantes e de baixo custo de exploração podem 
auxiliar no desenvolvimento de materiais produzidos tecnicamente viáveis e 
ecologicamente corretos. 

Na composição do tijolo solo-cimento, o solo é o componente que entra em maior 
proporção. A princípio qualquer solo pode ser utilizado, mas ele deve ser escolhido de 
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modo que a quantidade de cimento necessária para sua estabilização seja a menor possível, 
reduzindo o custo final do tijolo (Souza et. al, 2008). 

Segundo estudos realizados pelo CEPED (1999) apud Silva (2005), os solos mais 
apropriados para a fabricação de tijolo solo-cimento são os que possuem teor de areia 
variando entre 45 e 90%, teor de silte + argila entre 10 e 55%, teor de argila menor que 
20% e limite de liquidez menor que 45%. Além disto, Bueno & Vilar (1998) indica uma 
areia-siltosa como um tipo de solo que possui boa resistência quando compactado e torna-
se quase impermeável. 

Este tipo de análise nos leva a observar os materiais presentes na microrregião de 
Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano, algumas particularidades são perceptíveis, entre elas: 
solo predominante silte-arenoso, pouca ou quase nenhuma reutilização de óleos vegetais e 
minerais, uso em larga escala de cimento Portland CP II-Z-32. 

Avaliando este conjunto de recursos disponíveis, o uso de óleos vegetal e mineral para 
fabricação de tijolos seria ideal, não somente pela qualidade da matéria prima, mas 
também pela facilidade econômica em suas obtenções. 

 

3. Procedimentos metodológicos 
 

Durante o início do processo de pesquisa em busca dos resultados desejados, foi 
fundamental o aprofundamento bibliográfico detalhado, relacionado com a análise do 
estado da arte sobre o tipo de tijolo proposto.  

Depois disto, tornou-se primordial uma análise do comportamento das propriedades 
físicas do solo selecionado a partir de uma jazida escolhida que poderia fornecer matéria 
prima em abundância. A coleta do solo foi feita de maneira preliminar em regiões 
diferenciadas para a análise em busca da granulometria ideal através de uma análise tátil 
visual. Essa comparação foi confirmada por meio de ensaios de laboratório cujos 
resultados foram comparados por curvas granulométricas de referências, obtidas na 
bibliografia. O solo coletado deve ser isento de matéria orgânica, seco a sombra, 
destorroado e analisado de acordo com as normas da ABNT: massa específica (ABNT: 
NBR 6458/16), granulometria (ABNT: NBR 7181/16), e compactação (ABNT: NBR 
12023/12). 

Os óleos vegetais já utilizados foram coletados na cozinha do restaurante universitário 
do campus, os óleos minerais foram obtidos em empresas da região que os descartam de 
maneira indevida. Estes foram filtrados e armazenados em garrafas plásticas sem 
exposição à luz do sol. 

O cimento Portland CPII-Z-32 foi facilmente obtido em lojas de material de construção. 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Análise de solos no Campus 
Cajazeiras-IFPB. Os procedimentos seguiram as NBR´s (Normas brasileiras) quanto à 
atividade que foi desenvolvida. 

A partir da disponibilidade de todos os materiais previstos, foram escolhidos os traços a 
serem estudados. Foi usado para todas as misturas, um teor de 90% de solo e 10% de 
cimento, variando apenas a quantidade de óleo a ser adicionada. A quantidade de água 
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inserida na mistura dependia do resultado do ensaio de compactação de cada traço, em que 
era definido a umidade ótima. A porcentagem de óleo na mistura variou em 2% (Traço 2), 
4% (Traço 3), 6% (Traço 4), 8% (Traço 5) e 10% (Traço 6), do total da mistura. Além 
disso, foi confeccionado um traço sem adição de óleo (Traço 1), para ser feito o 
comparativo em relação à resistência e quantidade de água utilizada.  

As misturas decorreram na betoneira com as devidas dosagens, salientando que a 
umidade ótima já havia sido pré-definida para que a mistura fosse realizada. Assim com a 
mistura homogeneizada, os corpos de prova foram moldados em cilindros de Proctor 
normal pequeno, com volume de 1000 cm³, e cilindro pequeno com massa de 2500 g de 
acordo com a ABNT: NBR 12024/12. 

A resistência à compressão foi determinada em prensa hidráulica (ABNT: NBR 
12025/12). 

 
4. Aplicações/Resultados 

 
Diante da vasta gama de variações do solo possíveis, a classificação do solo coletado 

como um Silte-Arenoso foi a comprovação da capacidade de produção de tijolos solo 
cimento, pois o Silte-Arenoso tem características ideais para a compactação, atingindo 
valores adequados quanto a massa específica do material final, é amplamente utilizado nas 
sub-bases de estradas em todo o pais graças a suas características físicas. Identificou-se 
após a construção da curva de compactação que a massa especifica máxima obtida com a 
humidade ótima de 11,5% a partir do ensaio de compactação foi de 1,906 g/cm³, um valor 
bastante positivo e dentro dos parâmetros para a produção de tijolos solo-cimento. A 
análise granulométrica por sua vez mostrou dados bastante importantes como a baixa 
quantidade de argila (cerca de 5%) e uma boa quantidade de areia fina, média e grossa, 
valores que também demonstraram a viabilidade da produção de tijolos solo-cimento. 

Os resultados dos ensaios de compactação estão dispostos na Tabela 1: 

Traços Umidade ótima (wot) Massa específica seca máxima 

Traço 1 (0% óleo) 11,50% 1,906 g/cm³ 

Traço 2 (2% óleo) 9,70% 1,923 g/cm³ 

Traço 3 (4% óleo) 8,60% 1,957 g/cm³ 

Traço 4 (6% óleo) 7,50% 1,951 g/cm³ 

Traço 5 (8% óleo) 5,50% 1,961 g/cm³ 

Traço 6 (10% óleo) 3,30% 1,988 g/cm³ 
Tabela 1: Resultados dos ensaios de compactação 

 

Como pode ser observado, o aumento no teor de óleo empregado na mistura induz a um 
decréscimo do valor da umidade ótima, comprovando assim a diminuição na quantidade de 
água necessária para se obter uma melhor compactação. Entretanto, deve ser levado em 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

consideração a quantidade mínima de água presente na mistura para a hidratação do 
cimento, que se encontra por volta de 40% da massa do aglomerante, exigência essa que 
não foi atendida no Traço 6, podendo então apresentar uma diminuição na resistência. 
Além disso, foi notado que a massa específica seca máxima aumenta conforme a 
quantidade de óleo utilizada, significando que um acréscimo de óleo confere um melhor 
resultado. Logo, pode-se inferir que a adição de óleo a um solo silte-arenoso permite a este 
uma melhor compactação, podendo ser empregado na preparação de subleitos em diversas 
áreas da engenharia, como estradas, barragens de terra, aeroportos e aterros, gerando um 
menor consumo de água. 

As dosagens escolhidas para realização do ensaio à compressão simples foram as com 
6%, 8% e 10%, por se tratarem das que menos precisariam de água. Além disso, o ensaio 
também foi executado com o traço 1, para ser realizado o comparativo das resistências 
referente a adição de óleo. 

Com a realização dos ensaios, foram obtidos os resultados mostrados na Tabela 2: 

 

Traços 
Resistência média 

com 
7 dias (MPa) 

Resistência média 
com  

14 dias (MPa) 

Resistência média 
com  

28 dias (MPa) 
Traço 1 

(0% óleo) 1,65 1,98 2,30 

Traço 4 
(6% óleo) 0,79 1,12 1,30 

Traço 5 
(8% óleo) 0,07 0,13 0,27 

Tabela 2: Resultados dos ensaios de resistência à compressão. 

 
Os corpos de prova do Traço 6 (10% óleo) não apresentaram resistência quando 

submetidos ao ensaio na prensa hidráulica.  

Os valores encontrados em relação ao Traço 1, que representa o tijolo solo-cimento 
convencional, no ensaio se mostraram bastante superiores aos demais, atingindo uma 
resistência média aos 28 dias de 2,30 MPa, enquanto que nos traços 4 e 6 foram de 1,30 
MPa e 0,27 MPa, respectivamente. Considerando os resultados encontrados, pode-se notar 
que apesar da diminuição na quantidade de água utilizada na confecção do tijolo solo-
cimento, o acréscimo de óleo promoveu uma significativa redução na resistência. Porém, 
baseando-se nos estudos de Neves (1988), em relação ao uso do solo-cimento, a resistência 
à compressão destes blocos deve ser igual ou maior que 1,0 MPa. Logo, como se pode 
observar na Tabela 2, o Traço 4 (6% óleo) apresentou uma resistência adequada aos 28 
dias, sendo assim um resultado que viabiliza a utilização do tijolo na produção de paredes 
monolíticas. Em resumo, com a adição de óleo, além da redução na quantidade de água 
para a fabricação do tijolo, também se obteve uma resistência à compressão adequada. 
Porém, deve-se ressaltar que o excesso de óleo na mistura promove uma redução drástica 
na resistência dos tijolos, como é observado no Traço 5, comprometendo assim a eficácia 
do produto final, o tornando inviável para o mercado construtivo. 
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5. Considerações Finais 
 

Ao final do trabalho realizado, foi possível constatar que, a adição de óleo na confecção 
do tijolo promoveu uma diminuição na umidade ótima da mistura, ocasionando uma 
redução da quantidade de água para obtenção de um elevado grau de compactação. No 
entanto, os resultados esperados no ensaio de compressão simples não foram atingidos, já 
que foi constatado que o acréscimo de óleo na mistura resultou em uma queda na 
resistência à compressão dos tijolos. Para alcançar resultados mais satisfatórios seria 
necessária a aplicação dos ensaios fazendo uso de outros tipos de solo e analisar o 
comportamento destes na presença do óleo como aditivo para o tijolo solo-cimento. Além 
disso, seria de fundamental importância estudos mais aprofundados a respeito das 
propriedades do óleo e as reações provocadas na sua interação com o cimento, a fim de 
diagnosticar a causa do decrescimento da resistência mecânica do tijolo. 
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Resumo 

As construções sustentáveis devem estar atreladas à manutenção, conforto, durabilidade e segurança 
da edificação em seu tempo de vida útil. O estudo pretende elaborar um plano de manutenção das 
instalações prediais de água fria do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Os dados 
foram coletados por projeto arquitetônico, visitas às áreas molhadas, registro dos defeitos 
encontrados nas peças de utilização do Campus, que resultaram em quantificação dos aparelhos 
sanitários e peças com e sem defeitos, apresentados em tabelas e gráficos para análise de sua vida 
útil transformados em tempo para planejamento das vistorias e reparos que deram suporte à 
elaboração do Plano de Manutenção Sustentável da instituição em estudo. A proposta do Plano de 
Manutenção foi desenvolvida com a sua elaboração para evitar reparos de emergência, consumo 
desnecessário de água potável por vazamentos e despesas em compras para manutenção sem 
planejamento, reduzindo os impactos ambientais no pós construção. 

 
Palavras-chave: Construções sustentáveis; Plano de manutenção; Redução do consumo de água 
 

Abstract 

The sustainable buildings must be related to maintenance, comfort, durability and safety of the 
construction in its lifetime. The research intends to develop a maintenance plan for the building 
installations of cold water at Federal Institute of Paraiba, Campus João Pessoa. Data were collected 
by architectural design, visits to wet areas, defects records presented on the utilization parts at the 
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Campus, resulting in quantification of all sanitary appliances and parts with and without defects 
presented in tables and graphs for analysis of lifespan transformed with no time for planning 
inspection and repairs that supported the preparation of the Sustainable Maintenance Plan of the 
institution under study. The proposal of a Maintenance Plan was developed to avoid emergency 
repairs, the unnecessary consumption of potable water for leaks and unnecessary spending in 
maintenance shopping without planning, reducing the environmental impacts in the post-
construction. 

Keywords: Sustainable buildings; Plan of maintenance; Reducing consumption of water 

 

1. Introdução 
 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Capítulo II, Dos Planos de Gestão 
de Logística Sustentável (D.O.U., Seção 1, em 14 de novembro de 2012), e a Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 10 (2012), falam a respeito das práticas de sustentabilidade com 
relação aos gastos, extração de recursos naturais e alto consumo de energia, na construção 
civil, permitindo que os órgãos ou entidades estabeleçam essas práticas na Administração 
Pública.  

Segundo a UNESCO (2015), os acessos à água, saneamento e higiene têm passado 
universalmente pelo intenso desenvolvimento da infraestrutura urbana, enfrentando os 
problemas referentes à saúde e qualidade de vida. O fato é que existe água suficiente para as 
necessidades do mundo, mas não, sem mudar drasticamente a forma como ela é usada, 
compartilhada e gerenciada. Com isso, inovações tecnológicas permitem a redução do 
consumo de água, tais como o processo de manutenção das instalações com influência direta 
na sustentabilidade, no qual visa uma intervenção sistemática para atenuar as anomalias 
ocorrentes em sistemas hidráulicos. 

Um projeto em São Paulo do grupo Takaoka, no qual se chama “Gêneses I” envolve o 
equilíbrio sustentável com o ambiente urbano. Buscando informações que abrange a 
distribuição do consumo de água para o desenvolvimento do manual do proprietário, ressalta 
que nas residências do Brasil não há dados para tal procedimento, optando por casas 
americanas (GONÇALVES, 2004).  

Pode-se observar que o consumo de água concentra-se principalmente em bacias sanitárias, 
máquina de lavar roupa, lavatórios e chuveiros. O índice de vazamentos também é significativo. 
Somente estes equipamentos hidráulicos totalizam aproximadamente 80% do consumo de água 
de uma residência americana.  

De acordo com Vieira (2015), os sistemas tecnológicos referentes à manutenção em 
edifícios ainda se encontram em escassez, contribuindo para a não utilização desta técnica. 
O que gera no Brasil grandes prejuízos no que diz respeito aos usuários e responsáveis 
ligados ao processo construtivo. Prejuízos estes que provocam anomalias precoces e custos 
para a reposição. 

Reforça ainda a NBR 5674 (1999) Manutenção de edificações - Procedimento, na qual 
orienta os profissionais a fazer o diagnóstico correto de uma manutenção, de modo que as 
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edificações desde sempre necessitam dela.  
É inviável sob o ponto de vista econômico e inaceitável sob o ponto de vista ambiental considerar 
as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas 
construções quando seu desempenho atinge níveis inferiores ao exigido pelos seus usuários. Isto 
exige que se tenha em conta a manutenção das edificações existentes, e mesmo as novas 
edificações construídas, tão logo colocadas em uso, agregam-se ao estoque de edificações a ser 
mantido em condições adequadas para atender as exigências dos seus usuários. 

Segundo o livro SINDUSCON/JP (2015), a manutenção preventiva é importante para a 
gestão eficaz dos serviços necessários para a durabilidade e o bom funcionamento dos 
sistemas. Um planejamento de manutenção ajuda a definir os períodos de serviços, 
ratificando pontos positivos que a utilização da manutenção preventiva traz, que são: evitar 
problemas graves nas construções devido às sucessivas intervenções na correção de 
instalações; melhoria na utilização dos recursos e diminuição na perda de componentes e 
sistemas construtivos (LAGO e OLIVEIRA, 2015 p.102 e 103). 

Colabora Ramos (2010), ao afirmar que a Manutenção Preventiva é superior a 
Manutenção Corretiva, pois reduz a probabilidade de falhas ocorrentes nas instalações 
evitando os defeitos. Por meio de um planejamento rentável e eficiente o usuário pode se 
antepor às anomalias. 

A Manutenção Preventiva de acordo com Moreira (2010), traz os seguintes resultados na 
construção civil: componentes do edifício com mais vida útil, aumento da duração e 
eficiência dos utensílios, economia de verba, diminuição da intervenção da manutenção 
corretiva, qualidade dos elementos do imóvel, poupança de energia e melhoria da gestão de 
tempo. Um plano de manutenção deve ser bem traçado conforme as características 
particulares dos edifícios. 

 

2. Materiais e métodos 
 

A proposta do Plano de Manutenção foi desenvolvida a fim de orientar os técnicos 
responsáveis para a redução de ocorrência de eventos em suas instalações, em planejamento 
constante, o qual poupa o desperdício de água potável por meio de vazamentos causando 
prejuízos econômicos na reposição de um componente hidráulico. Essas ações buscam 
manter o tempo de vida útil das peças de utilização do sistema, garantindo ao usuário 
condições de segurança e conforto ambiental, de acordo com suas necessidades. 

O método utilizado na pesquisa foi o indutivo de acordo com a classificação proposta por 
Lakatos e Marconi (2010). A abordagem tratou do modo de construir indutivamente uma 
teoria assentada nos dados coletados, por intermédio da análise qualitativa destes e que, 
agregada a outras teorias acrescentou novos conhecimentos com dados em pesquisa 
bibliográfica, projetos arquitetônicos, visitas “in loco” dos eventos e entrevista com 
bombeiro hidráulico que seguiram os seguintes procedimentos: análise do projeto 
arquitetônico do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa - IFPB-CJP -; divisão do 
projeto em 4 quadrantes; observação visual dos pontos de água em funcionamento das 
instalações prediais de água fria – IPAF -; visitas sistemáticas a todas as áreas molhadas do 
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Instituto; registros escritos e fotográficos dos defeitos encontrados nas peças de utilização, 
conforme figuras abaixo; observação de outros equipamentos que fizeram parte das IPAF; 
anotação das marcas dos componentes e sua respectiva durabilidade; e listagem atualizada 
dos períodos de manutenção para as instalações. 
 

 
Figura 1: Bebedouro do Bloco de Música apresentando gotejamentos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Figura 2: Chuveiro do Banheiro da Coordenação de Edificações. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Figura 3: Vazamento do registro de gaveta na Coordenação de Multimeios. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

3. Resultados e discussões  
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As edificações são construídas para atender aos usuários por um longo tempo de vida útil, 
seja realização direta ou indireta das atividades em uso ininterrupto (NBR 5674/1999). Por 
falta de manutenção ou planejamento no pós-ocupação das edificações, o desgaste das 
instalações hidráulicas é inevitável, mas, inaceitável, do ponto de vista econômico e 
ambiental. Um agravante, diz a mesma Norma, que com a falta de manutenção nas 
edificações, há uma redução do tempo de vida útil dos equipamentos e componentes 
causando transtornos aos usuários devido ao custo para a recuperação do prédio. 

Um plano de manutenção aplicado efetivamente, orienta o usuário a fim de reduzir a 
probabilidade de ocorrência de eventos nas fases de projeto, construção e pós-ocupação do 
sistema predial de água fria da Instituição. Essas foram as providências que buscam prevenir 
e/ou evitar qualquer anormalidade no funcionamento desse sistema, garantindo ao usuário 
condições de segurança e conforto ambiental, de acordo com suas necessidades no IFPB - 
CJP.  

A partir do subsídio projeto arquitetônico do IFPB - CJP, foi definida uma divisão em 
quatro quadrantes a fim de obter informações para localizar as áreas molhadas e cadastrar os 
pontos de água em observação para análise dos defeitos que possibilitaram a construção dos 
dados necessários à construção do plano, ver Figuras 4 e 5. 

 
Figura 4: Projeto arquitetônico (Planta Baixa - Térreo). Fonte: IFPB. 
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Figura 5: Projeto arquitetônico (Planta Baixa - 1º Pavimento). Fonte: IFPB. 

 

Dentro da metodologia, na fase de coleta de dados, foram identificados projetos 
incompletos em relação à realidade da edificação, evidenciada pela ausência de pontos de 
água nas áreas molhadas do projeto arquitetônico, destacando-se bebedouros, torneiras de 
jardins e torneiras de laboratórios.   

No estudo analítico, uma dificuldade relevante foram os fabricantes das marcas mais 
antigas e identificadas na edificação para as peças e aparelhos das instalações não 
fornecerem os períodos de manutenção. Nesta fase, foi necessário, obter informações da vida 
útil das marcas dos componentes. Assim, foi realizada entrevista com o único bombeiro 
hidráulico da Instituição em estudo que possui mais de 15 anos de serviço prestado à 
Instituição.  

A elaboração do plano de manutenção das IPAF do IFPB - CJP, teve por base o gráfico 
quantificando as áreas molhadas, Figura 6. Foram observados, ainda, os componentes 
hidráulicos presente nas áreas molhadas, Figura 7. A partir dos gráficos anteriores foram 
gerados o total de componentes com defeitos, Figura 8, no qual obteve-se elementos para a 
composição do plano de manutenção. 

Neste contexto, os componentes com mais problemas, ressaltaram-se as torneiras que 
apresentavam defeitos em seus fusos ou carrapetas. O destaque para esses eventos foram 
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evidenciados e apontaram a má utilização por parte dos usuários. O que enfatiza a 
necessidade de mais educação ambiental para manutenção em um plano de desenvolvimento 
definido. 

 

 
Figura 6. Gráfico das áreas molhadas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 7. Gráfico da quantificação de componentes hidráulicos. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 8. Gráfico da quantificação de componentes hidráulicos com defeito. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

A Instituição até a data da pesquisa não seguia medidas preventivas, optava por 
manutenção corretiva, com o agravante do seu corpo edificado ter construções em 
andamento, recentes, e algumas com mais de 80 anos, bem como, não possui um 
planejamento de pós-ocupação. 

Com isso, a culminância de todos esses resultados gerou a elaboração do plano de 
manutenção, ver Figura 9, que priorizou o tempo de manutenção e vida útil dos aparelhos 
sanitários a partir das marcas identificadas nas visitas sistemáticas do diagnóstico dos 
elementos hidráulicos. 
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Figura 9. Tabela representativa do Plano de Manutenção Sustentável das Instalações prediais 

de água fria. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Ainda, o plano de manutenção analisou para sua elaboração, o tempo para o 
recebimento do material após o processo de licitação para obtenção dos produtos, as trocas 
das peças de utilizações executadas pelo bombeiro hidráulico, para tanto, definiu-se os 
prazos por semana para a manutenção preventiva.  

Vale salientar que esses procedimentos elencados no plano de manutenção deva ser 
eficiente, e assim, somado à questão das orientações para os usuários, uma prioridade para 
melhor funcionamento das instalações, durabilidade e manutenabilidade das peças e da 
construção em pós-ocupação. 

Além disso, a vida útil das instalações prediais de água fria dependia da execução do 
plano de manutenção em estudo e que este seja acompanhado desde o início do pós-
ocupação, no caso de prédios novos incorporados ao Campus, e, para tanto, o setor de 
Coordenação de Manutenção e Conservação (CMC), necessitaria ter em seus arquivos todos 
os projetos de instalações prediais. 

 
4. Considerações Finais 
 
 O plano de manutenção das instalações prediais de águas fria do Instituto Federal da 
Paraíba, Campus João Pessoa, que existe há mais de cem anos, foi elaborado a partir de 
visitas sistemáticas no qual pôde-se perceber a necessidade de um planejamento para 
substituição de componentes para as peças de utilização. Tendo em vista que os diversos 
componentes das instalações passam por manutenção corretiva, há necessidade de 
intervenção com diretrizes sustentáveis que minimizem custos ambientais com cortes de 
vazamentos por reparos planejados.  

 Salientamos que a elaboração deste plano de manutenção teve dificuldades na coleta 
de dados para analise devido ao longo período de funcionamento da instituição sem 
manutenção preventiva, além da ausência de registros que contabilizassem as avarias e 
projetos atualizados nos seus respectivos departamentos administrativos.  Com isso, chegou-
se a identificar ausência de áreas molhadas no projeto arquitetônico da Instituição.  

No entanto, a pesquisa avançou em conhecimento ao ressaltar o valor da manutenção 
preventiva, além de impetrar a relação com diversos profissionais multidisciplinares que 
estimularam um melhor resultado para a elaboração do plano de manutenção sustentável. 
Somado a isso a pesquisa relacionou de forma mais enfática a sustentabilidade e a construção 
civil, um processo de reeducação quanto à Logística Sustentável, o qual permite o 
entendimento de preservação dos recursos naturais nas edificações. 

Ademais, o estudo verificou que o pós ocupação de uma edificação, o qual 
proporciona não apenas a noção de conservação dos sistemas hidráulicos, trata do uso 
adequado das instalações prediais necessária aos usuários que evitarão gastos financeiros 
desnecessários à degradação ocasionada pelos maus tratos dos componentes hidráulicos na 
construção. 

 



 
  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Referências 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-5674. Manutenção de 
edificações, Rio de Janeiro, 1999. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012.  
Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, 
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão 
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm>. Acesso 
em: 12 de março de 2017. 

 

BRASIL. Diário Oficial da União – Secão 1, Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, 12 de novembro de 2012. P.113. Instrução normativa nº 10, de 12 de novembro 
de 2012. Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável 
de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/141112_IN10.pdf> 
Acesso em: 06 de março de 2017. 

 

LAGO, M.P; OLIVEIRA, C.J (Coordenadores). Guia para elaboração do manual de uso, 
operação e manutenção das edificações. 1ª ed. João Pessoa: Sinduscon/JP, 2015. 

 

MOREIRA, J.P.B.F. Manutenção Preventiva de Edifícios – Proposta de Modelo 
Empresarial. 2010. 106 f. Trabalho de Conclusão de Curso Dissertação de Mestrado 
(Especialização em Construções Civis), Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, 
Porto, Portugal, 2010. 

 

ORESTES, M.G.. Manual Conservação a Águas. São Paulo, 2004. 50 p. Disponível em: 
<http://www.takaoka.eng.br/download/ManualConservacaoDaAgua.pdf>. Acesso em: 04 
jan. 2017. 

 

RAMOS, H.R., Manutenção de Sistemas Hidráulicos Prediais: Manual de intervenção 
preventiva. 144 f. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil - Faculdade de Engenharia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/141112_IN10.pdf


 
  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2010. 

 

UNESCO. Water for a sustainable world in: The United Nations World Water 
Development Report 2015. Paris, França, 2015. Publicação. 

 

VIEIRA, F.N. Proposta de elaboração de plano de manutenção para edificações a partir 
da obrigatoriedade legal da inspeção predial no contexto urbano das cidades. 126 f. 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Urbana - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Escola Politécnica, Programa de Engenharia Urbana, Rio de Janeiro, 2015. 
 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Aproveitamento de água pluvial para usos não potáveis: estudo de caso 
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Resumo  
 
Neste trabalho foi estudado o potencial de economia de água potável obtido por meio da 
implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva em uma residência no município 
de Nova Santa Rita, RS. Foram realizados levantamentos de dados para estimar os usos finais de 
água nos aparelhos sanitários, com isso foi possível verificar o consumo médio diário de água 
potável e o percentual passível de ser substituído por água pluvial.   Foram estimados, também, os 
volumes ideais para os reservatórios que compõem o sistema de aproveitamento de água pluvial. 
Com o percentual de economia de água potável, a pesquisa apresenta o aproveitamento de água da 
chuva como uma fonte alternativa para fins não potáveis a fim de economizar água potável.      
 

Palavras-chaves: Usos finais de água, água pluvial, aproveitamento de água da chuva.        

 
 
Abstract 
In this work the potential of saving of drinking water obtained through the implantation of a 
rainwater harvesting system was studied in a residence in the municipality of Nova Santa Rita, RS. 
Data were collected to estimate the final uses of water in sanitary appliances, with the result that it 
was possible to verify the average daily consumption of drinking water and the percentage that 
could be replaced by rainwater. It was also estimated the ideal volumes for the reservoirs that make 
up the rainwater harvesting system. With the percentage of drinking water savings, the research 
presents the utilization of rainwater as an alternative source for non-potable purposes in order to 
save potable water. 
 
Keywords: End-uses of water, rainwater, use of rainwater. 
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1. Introdução  
 

A água é essencial à vida, entretanto, nas ultimas décadas o aumento da população 
mundial e a contaminação dos recursos hídricos, estão ameaçando a qualidade e a 
disponibilidade da água em todo o planeta.             

Nos países emergentes, como no Brasil, o crescimento acelerado da urbanização e 
industrialização, aliado ao despreparo cultural e à escassez de recursos, tantos humanos 
como materiais, fez com que os problemas de degradação da qualidade das águas 
crescessem de forma rápida. Como resultado, a água de beber já perdeu a sua característica 
de recurso renovável, principalmente nas regiões mais densamente povoadas do País.  

A necessidade de conservação da água é notória, e técnicas de tratamento de 
resíduos e de reuso de água são necessários, uma alternativa é a utilização da água da 
chuva para fins não potáveis. Como afirmam Ghisi e Marinoski (2008), a água pluvial 
coletada pode ser utilizada em descarga de bacias sanitárias, torneiras de jardins, lavagem 
de roupas, de calçada e de automóveis. Com a captação das águas pluviais é possível 
reduzir o consumo de água potável, minimizar alagamentos e enchentes, diminuir 
problemas com falta de água e preservar o meio ambiente.  

O uso de água da chuva tem um longo histórico no mundo inteiro sendo utilizada 
em muitas sociedades modernas como um valioso recurso para irrigação, para consumo 
potável, quando devidamente tratada, e mais recentemente, para promover descargas 
sanitárias e lavagem de roupas. Contudo a sua utilização está vinculada a um regime 
constante de chuvas, que possa suprir a demanda de uso.  

No Brasil as águas pluviais são amplamente disponíveis na maioria das regiões, por 
esse motivo devemos considerar como um recurso alternativo em potencial para suprir o 
uso não potável, diminuindo a utilização de água potável em atividades menos nobres. Esta 
medida associada a outras como a redução do consumo, a medição individualizada em 
instalações prediais e o uso de equipamentos economizadores, certamente aumentará a 
eficiência no uso da água e o manejo dos recursos hídricos se tornará mais sustentável. 

Este trabalho tem como objetivo mapear o consumo de água de uma residência e 
verificar as potencialidades de utilização de água pluvial visando à redução do consumo de 
água potável.          
 
2. Uso e demanda 
 

A água é utilizada em todos os segmentos da sociedade e está presente no uso 
doméstico, comercial, público, industrial e agrícola. O consumo em cada setor é distinto, a 
demanda no Brasil é de 2,178 m³/s, 56% da água é utilizado na irrigação (agricultura), 21% 
nos fins urbanos, 12% na indústria, 6% no consumo rural e 6% na dessedentação de 
animais. Além disso, cerca de 60% do recurso utilizado na agricultura é desperdiçado, pois 
é feito de forma inadequada (PETERS, 2006). 

O consumo de água em áreas urbanas também pode ser classificado nos seguintes 
segmentos: residencial, não residencial (comercial + industrial de pequeno porte + público) 
e grandes consumidores. Assim como o consumo residencial, o consumo não residencial 
apresenta variação proporcional à variação populacional, acompanhando a expansão 
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urbana. Por outro lado, os grandes consumidores industriais apresentam consumo de água 
intrinsecamente atrelado ao processo industrial, o que não possui relação direta com o 
crescimento demográfico ou a expansão urbana (GONÇALVES & JORDÃO, 2006). 
     

O consumo de água residencial pode constituir mais da metade do consumo total de 
água nas áreas urbanas, e varia de região para região devido a diversos fatores, tais como 
clima, renda familiar, habitantes na residência, cultura e gestão do sistema de 
abastecimento. Para estimar o consumo de água potável é utilizado o índice “consumo 
diário per capita”, expresso em litros por habitante por dia (L/hab.dia). A literatura aponta 
para as regiões sul e sudeste como padrão médio de consumo per capita de 120 L/hab/dia 
(CARMO et al., 2014).  

O consumo de água residencial inclui tanto o uso interno quanto o uso externo. As 
atividades de limpeza e higiene são as principais responsáveis pelo uso interno, enquanto 
que o externo deve-se à irrigação de jardins, lavagem de áreas externas, lavagem de 
veículos, piscinas entre outros. 

Segundo Gonçalves e Jordão (2006), os usos da água dentro de uma residência 
podem ser separados em quatro categorias: higiene pessoal; descarga de banheiro; 
consumo e limpeza. De acordo com essa classificação, a água destinada ao consumo 
humano pode ter dois fins distintos: 

 
x Usos potáveis – higiene pessoal, para beber e na preparação de alimentos, 

que exigem água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela 
legislação. 

x Usos não potáveis – lavagem de roupas, carros, calçadas, irrigação de jardins, 
descarga de vasos sanitários, piscinas, etc. 

 
Estudos realizados no Brasil mostram que dentro de uma residência os pontos de 

maior consumo de água são para dar descarga nos vasos sanitários, para a lavagem de 
roupas e para tomar banho. (GONÇALVES & JORDÃO, 2006). 

Em média 40% do total de água consumida em uma residência são destinados aos 
usos não potáveis. Desta forma as fontes alternativas de água aparecem como uma opção 
viável para atender as demandas que não necessitam de água potável para serem supridas. 
Dentre as fontes alternativas pode-se citar o aproveitamento da água da chuva, o reuso de 
águas servidas e a dessalinização da água do mar (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Distribuição do consumo de água nas residências em São Paulo. 

Fonte: Gonçalves & Jordão (2006). 
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3. Água de chuva 
 

Uma das formas de aproveitamento da água para atender as necessidades humanas, é 
captação de água da chuva. Esta atividade vem de épocas muito antigas e foi utilizado por 
vários povos, por todo mundo. 

No Brasil não eram raras as casas com reservatórios para armazenamento de água, 
porém esse método tornou-se obsoleto com as construções das redes de abastecimento. 
Entretanto, há exemplos de conservação da água através do uso da água de chuva, com a 
lavanderia industrial “Lavanderia da Paz” em São Paulo, que há 30 anos capta, processa e 
então utiliza a água de chuva nos seus processos de lavagem. Na ilha de Fernando de 
Noronha, onde não há rede de distribuição de água, desde 1943 a água de chuva é captada 
e utilizada para abastecer a população (PETERS, 2006).            

Nos últimos anos, o aproveitamento de água da chuva surge como uma alternativa 
para diminuir os problemas com a escassez e contribuir com o desenvolvimento 
sustentável dos recursos hídricos. Alguns exemplos de utilização da água de chuva no meio 
urbano apresentam uma economia significativa, com valores de 6.590 L/ano (PETERS, 
2006).               

Os programas de conservação de água potável constituem–se em importantes 
ferramentas para assegurar a oferta de água potável, por evitar o desperdício e por 
racionalizar o uso.  No ano 1999 a Unicamp com a intenção de aumentar a eficiência do 
uso da água nos edifícios localizados na cidade universitária, iniciou o Programa de 
Conservação de Água da UNICAMP (PRÓ-ÁGUA/UNICAMP), segundo informações 
prestadas no site do programa, o resultado foi uma economia de aproximadamente 20% no 
consumo mensal da universidade. (GONÇALVES & JORDÃO 2006). 

Em algumas cidades brasileiras já existem leis que têm por objetivo obrigar as 
construções a reterem a água de chuva, para diminuir as enchentes urbanas. Em Santo 
André a Lei Municipal nº 7.606, de dezembro de 1997 institui a cobrança de taxa referente 
ao volume de água lançado na rede de coleta pluvial do município. Em São Paulo, a Lei 
Municipal nº 13.276 de janeiro de 2002, torna obrigatória a execução de reservatório para 
as águas de chuva nos lotes que tenham área impermeabilizada superior a 500 m². 
(COHIM et al. , 2008)  
 
3.1 Características da água da chuva 
 

Para a utilização da água de chuva necessita-se um controle da qualidade e a 
verificação da necessidade de tratamento, a fim de propiciar segurança à saúde do usuário 
e não comprometimento da vida útil dos componentes do sistema de aproveitamento. 

 A Industrialização e o consequente crescimento da população urbana têm aumentado 
à emissão de poluentes atmosféricos em todo globo terrestre. Um dos principais efeitos 
causados por esta emissão é a precipitação ácida. 

   Ao lavar a atmosfera a chuva carreia substâncias contaminantes presentes na 
mesma, podendo modificar a sua qualidade inicial, causando danos aos rios, lagos, 
vegetações e, inclusive, danos aos materiais e estruturas dos sistemas. 
Para avaliação podemos verificar o teor de íons de hidrogênio livre (pH), que  expressa o 
grau de acidez ou alcalinidade. 

Como afirma Peters (2006), Em condições normais, o pH da água  de chuva  é 
levemente ácido, com valores variando em torno 5,6, devido a presença do dióxido de 
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carbono nas nuvens e durante a precipitação. Concentrações iguais ou inferiores a 5,6 são 
consideradas precipitações ácidas. 
Outras contaminações da água da chuva podem acontecer na passagem pela superfície de 
captação, com a presença de sólidos suspensos, em sua maioria poluentes atmosféricos, 
poeiras e fuligens.  Também podem ser encontrada matéria orgânica em decomposição e 
micro-organismos patogênicos provenientes de animais, solos e plantas. Na Tabela 1 são 
apresentadas as características físicas, químicas e bacteriológicas da água pluvial.   
 

Tabela 1: Características Físicas, Químicas e bacteriológicas da água pluvial. 

 
Fonte: ANA/FIESP (2006). 

 
3.2 Sistema de captação da água da chuva    
 

Os sistemas para aproveitamento de água da chuva podem ser definidos como 
aqueles que captam a água da superfície na qual esta escoa encaminhando-a para um 
tratamento, quando necessário, para um reservatório e posterior uso. 

A configuração básica de um sistema de aproveitamento de água de chuva consta da 
área de captação (telhado, laje e piso), dos sistemas de condução de água (calha, 
condutores verticais e horizontais) da unidade de tratamento da água (reservatório de 
autolimpeza, filtros, desinfecção) e do reservatório de acumulação. Podem ainda ser 
necessários uma tubulação de recalque, reservatório superior e rede de distribuição 
(PETERS, 2006). A Figura 2 mostra um esquema de coleta de água. 
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Figura 2: Esquema de coleta água da chuva. 

Fonte: Adaptado de IPT (2015). 
 

A utilização dos sistemas de aproveitamento de água de chuva, além de propiciar a 
conservação do recurso, possibilita a redução do escoamento superficial diminuindo a 
carga nos sistemas de coleta pluviais e o risco de inundações. Para isso, é necessário que 
estes sistemas sejam bem elaborados e executados de forma prática e simples para que o 
seu funcionamento seja eficiente.  

De acordo com o manual da ANA/FIESP & SindusCon/SP (2005), a metodologia 
básica para projeto de sistemas de coleta, tratamento e uso de água de chuva envolve as 
seguintes etapas: 
 

x Determinação da precipitação média local (mm/mês); 
x Determinação da área de coleta; 
x Determinação do coeficiente de escoamento; 
x Projeto dos sistemas complementares (grades, filtros, tubulações, etc...); 
x Projeto do reservatório de descarte; 
x Escolha do sistema de tratamento necessário; 
x Projeto da cisterna;  
x Caracterização da qualidade da água pluvial; 
x Identificação dos usos da água (demanda e qualidade). 

 
 
4. Estudo de caso 
 

O estudo de caso foi desenvolvido em uma residência no Município de Nova Santa 
Rita, com latitude 29:51:18 , Longitude 51:13:42 e altitude 20 m acima do nível do mar, na 
região metropolitana de Porto Alegre/RS.  A edificação está implantada em um terreno de  
478m², com uma área construída de 240m² (Figura 3 ).     
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Figura 3: Fotos da edificação 

Fonte: elaborada pelo Autor em Nova Santa Rita (2009) 
 

4.1 Consumo de água  
 

A residência em análise está localizada em um município em que 98% do 
abastecimento de água potável são provenientes das águas subterrâneas (lençol freático). 
Desta forma o consumo de água potável foi obtido através da estimativa do consumo por 
usos finais.  

A estimativa da vazão de cada aparelho sanitário foi realizada utilizando-se um 
recipiente com volume conhecido e cronometrando-se o tempo necessário para o 
enchimento do recipiente com água. Para a bacia sanitária com válvula de descarga 
adotamos o valor de vazão igual a 1,7L/s, que é indicado pela norma, NBR 5626.   
 

Os dados referentes ao número de vezes ou tempo de utilização de cada aparelho 
foram multiplicados pelas as vazões, o resultando foi o volume de água consumido por dia 
(Tabelas 2 e Figura 4).   

 
Tabela 2: Consumo de água por dia. 

Dias da 
Semana 

Consumo 
diário 

Consumo 
diário per 

capita 
Domingo 826,32 165,26 

Segunda-feira 550,23 110,05 
Terça-feira 562,55 112,51 
Quarta-feira 575,29 115,06 
Quinta-feira 365,93 73,19 
Sexta-feira 580,63 116,13 

Sábado 429,22 85,84 
Média  555,73 111,15 
Total  3.890,17 778,03 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 4: Consumo por aparelho sanitário. 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
4.2 Avaliação do potencial de economia de água potável 
 

O percentual de água potável que poderia ser substituído por água pluvial foi 
verificado através da soma dos percentuais dos usos finais de água das atividades 
considerados para fins não potáveis, totalizando 38% (Tabela 3 e Figura 5).  
 

 
Tabela 3: Percentual de água não potável.  

Dias da 
Semana 

Consumo 
diário 

Consumo 
diário per 

capita 
Domingo 826,32 165,26 

Segunda-feira 550,23 110,05 
Terça-feira 562,55 112,51 
Quarta-feira 575,29 115,06 
Quinta-feira 365,93 73,19 
Sexta-feira 580,63 116,13 

Sábado 429,22 85,84 
Media  555,73 111,15 
Total  3.890,17 778,03 

Media não 
potável  211,17 42,23 

Total não potável  1478,28 295,65 
Percentual do total não potável   38% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 5: Percentual de água potável que poderia ser substituído por água pluvial. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
4.3 Áreas de cobertura  
 

O levantamento foi realizado considerando as áreas de cobertura da residência no 
plano inclinado, obtendo-se uma área de cobertura de 167m² ( Figura 6). 

 
 

 
Figura 6: Planta de cobertura. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
4.4 Dados pluviométricos 
 

Os dados pluviométricos utilizados foram obtidos da Agencia Nacional das Águas 
(ANA), que estão no site www.hidroweb.com.br. Foi consultado dados de precipitações 
registrados pela estação meteorológica 02951028 localizada na cidade de Sapucaia do Sul 
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com latitude 29:49:16 , Longitude 51:29:43 e altitude 20m acima do nível do mar (Figura 
7).   
 

 
Figura 7: Média de precipitação pluviométrica no período de 2010 a 2016. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
4.5 Reservatório de água pluvial  
 

O volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial e seu respectivo 
potencial de economia de água potável foram obtidos por meio do programa Netuno. Na 
Tabela 4 estão os dados de entrada utilizados no programa. 
 
 

Tabela 4: Dados de entrada utilizados no programa Netuno. 
Dados de entrada 

Consumo diário per capita de água potável (litros/dia/pessoas)  111,15 
Área de captação de telhado (m²) 167 
Número de Usuários  5 
Coeficiente de Perdas  0,2 
Período de precipitação pluviométrica diária 2000 a 2006 
Usos finais de água com fins não potáveis (%) 38 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Com base na analise dos resultados do programa Netuno, o volume ideal  do 
reservatório  inferior de água pluvial  foi  4.000 litros com  potencial de economia de água 
potável igual  36,46 %, passando para  4.500 litros, o aumento no potencial de economia é 
de apenas 0,4%. (Figura 8).  
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Figura 8: Resultados do dimensionamento volume ideal do reservatório de água pluvial.    

Fonte: elaborado pelo autor no programa Netuno. 
 
 

Como forma de considerar eventuais erros na estimativa de usos finais, as simulações 
foram realizadas considerando-se variações de -15% a + 15%, em intervalos de 5% sobre o 
percentual de 38% (Tabela 5 e Figura 9 ).   
 
 
 Tabela 5: Resultados do dimensionamento do volume do reservatório  de água pluvial para diferentes 

percentuais de usos finais para fins não potáveis . 

Usos finais para fins 
não potáveis  

Volume ideal do 
reservatório de águas 

pluviais (litros) 

Potencial de 
economia de 

água potável (%) 

Demanda diária 
de água pluvial 

(litros) 
23 2000 22,21 127,87 
28 2500 26,85 155,6 
33 3500 31,99 183,39 
38 4000 36,46 211,17 
43 4500 40,8 238,96 
48 5000 45,03 266,75 
53 5500 49,15 294,53 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 9: Resultados do dimensionamento do volume do reservatório  de água pluvial para diferentes 

percentuais de usos finais para fins não potáveis. 
Fonte: elaborado pelo autor no programa Netuno. 

 
       

 O volume do reservatório inferior de água adotado será de 4.000 litros com potencial 
de economia de água potável igual 36,46 %, que foi indicado como ideal pelo programa 
Netuno.  O reservatório superior foi dimensionado para atender a demanda diária de água 
de 211,15 litros, consumida em usos com fins não potáveis (tabela 6). Considerando as 
dimensões comerciais de reservatórios de vibra de vidro, foi adotada a dimensão de 250 
litros para o reservatório superior e  a dimensão de 4.000 litros para o reservatório inferior 
de acumulação.  

 
Tabela 6: Dados para dimensionamento do reservatório superior. 

Consumo de diário per capita não potável  42,23 Litros per capita / dia 
Número de usuários (moradores)  5 pessoas  
Usos finais com fins não potáveis  0,38 % 
Volume a ser armazenado 211,15 Litros 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 
5 Conclusão  
 

A partir do estudo realizado no período de 19/07/2016 a 25/07/2016, foi verificado o 
potencial de economia de água potável obtido por meio da implantação de um sistema de 
aproveitamento de água da chuva numa residência no município de Nova Santa Rita, RS. 
         Por meio de levantamento dos usos finais de água nos aparelhos sanitários, foi obtido 
um consumo médio diário de água de 555,73 litros com um percentual de 38% de água 
para usos com fins não potáveis, ou seja, passível de substituição por águas pluviais. Com 
os dados pluviométricos e áreas de cobertura, estimou-se o volume ideal para o 
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reservatório inferior utilizando o programa Netuno, o resultado foi  4000 litros para o 
reservatório inferior de acumulação  com potencial de economia de água potável igual  
36,46 %. O reservatório superior foi dimensionado a partir da demanda diária de água  
consumida em usos com fins não potáveis, que foi  igual a 211,15 litros/dia.  
         O aproveitamento de água da chuva poderá ser utilizado como fonte alternativa para 
fins não potáveis a fim de economizar água potável, sendo uma opção sustentável que trará 
benefícios ao meio ambiente ajudando a preservar os recursos hídricos.   
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Resumo 
A construção civil enfrenta um cenário de fortes mudanças, influenciadas pela crise econômica, 
busca de materiais e processos alternativos com menor impacto no meio ambiente. Somado a estes 
fatores, há a busca por elevados índices de desempenho das edificações e o atendimento dos 
requisitos de satisfação do cliente. Para tal, é imprescindível buscar novas tecnologias e metodologias 
de gestão e execução, que visem a eficiência dos processos a fim de reduzir desperdícios e assegurar 
a qualidade. O estudo consiste em aplicar a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no 
controle de qualidade dos serviços executados, utilizando tablets para aplicação das Fichas de 
Verificação de Serviço (FVS), apresentando uma comparação de vantagens e desvantagens do uso 
da TIC. A aplicação otimizou o processo de controle de qualidade, com monitoramento em tempo 
real, através de indicadores gerados automaticamente, facilitando a gestão e aumentando a 
confiabilidade das informações para a tomada de decisão.  

 

Palavras-chave: Qualidade. TIC. Construção Civil. FVS. Gestão. 
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Abstract 

Civil construction faces a scenario of strong changes, influenced by the economic crisis, search for 
alternative materials and processes with less impact on the environment. In addition to these factors, 
there is the search for high indices of performance of the buildings and the fulfillment of customer 
satisfaction requirements. For this, it is imperative to seek new technologies and methodologies of 
management and execution, that aim at the efficiency of the processes in order to reduce wastes and 
to assure the quality. The study consists of applying Information and Communication Technology 
(ICT) in the quality control of the services performed, using tablets for application of the Service 
Checks (FVS), presenting a comparison of the advantages and disadvantages of the use of ICT. The 
application optimized the process of quality control, with real-time monitoring, through 
automatically generated indicators, facilitating management and increasing the reliability of 
information for decision making. 

Keywords: Quality. ICT. Construction. SSV. Management. 

 
1. Introdução 

Atualmente para gerenciar um empreendimento, não é mais suficiente o uso das 
metodologias tradicionais, com as quais o gestor não tem o controle satisfatório de todas as 
informações geradas entre todos os agentes intervenientes. Na construção civil a falta de 
informação em tempo real é uma característica do setor. Coletar as informações em todos os 
lugares da obra torna-se um desafio aos responsáveis, pois geralmente os canteiros de obra 
possuem grandes áreas, condições climáticas adversas e recursos espalhados. 

Geralmente os dados coletados em obra são imprecisos e verbais, através do uso de folhas 
de papeis, que ocasiona um desperdício de tempo e espaço entre o canteiro de obras e o 
escritório. Neste sentido o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), através 
do uso de dispositivos móveis, como o tablet e smartphone, se tornam alternativas para 
coletar e gerenciar as informações de forma eficaz. Os dispositivos móveis permitem que a 
informação seja transferida a partir do campo para o escritório muito mais rápido e seguro 
que as metodologias tradicionais, baseados em folhas de papel, como também tem a 
qualidade e a integridade dos dados potencialmente melhoradas uma vez que menos erros 
são realizados durante processo do registro. 

Este trabalho apresenta um estudo acerca da aplicabilidade da TIC no controle de 
qualidade de uma obra, onde utilizou-se de dispositivos móveis para aplicação das Fichas de 
Verificações de Serviço (FVS). Os resultados apontam para a viabilidade do uso da 
tecnologia em larga escala e nos benefícios para a gestão como um todo.  

 

2. Revisão Bibliográfica 
A qualidade na construção civil é percebida através do desempenho e durabilidade dos 

empreendimentos, em que a qualidade dos serviços associados torna um caráter essencial à 
qualidade dos empreendimentos. (BRAZ, 1999). O tema qualidade na construção civil no 
Brasil vem recebendo uma atenção especial e crescente, ganhando cada vez mais espaços 
em eventos técnicos e objetos de investimento da iniciativa privada, principalmente devido 
as novas exigências de desempenho somadas a busca da satisfação total do cliente. (BÖES, 
2015). O setor da construção civil vem buscando, elevar os padrões de qualidade de seus 
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produtos e serviços, enfocando sua confiabilidade, durabilidade e, principalmente, o 
atendimento das necessidades do cliente, através de ações voltadas à inovação, redução de 
prazos e custos. (COSTA et al., 2005). Sukster (2005) afirma que, diante de uma maior 
competição de mercado, é indispensável que a construção civil busque novas formas de 
produzir. Empresários do setor vêm-se obrigados a reformular os antigos métodos de 
produção para aumentarem a eficiência no processo produtivo. (SANTOS, 2003).  

De acordo com Kim et al. (2013), a gestão das construções é um componente crítico para 
uma execução bem-sucedida de projetos em larga escala. A indústria da construção civil 
caracterizada como uma indústria que possui informação intensiva, que necessitam ser 
trocadas e transferidas durante todo o processo. (CHEN; KAMARA, 2011). Atualmente, 
para gerenciar um empreendimento, não é mais suficiente utilizar metodologias tradicionais, 
com as quais o gestor não tem o controle satisfatório de todas as informações geradas entre 
os agentes intervenientes. (NASCIMENTO; SANTOS, 2008).  A falta de informação em 
tempo real é uma característica da indústria da construção civil. Essa ausência cria obstáculos 
e reduz a capacidade dos gestores acompanharem os custos, prazos e demais indicadores de 
desempenho, diminuindo sua habilidade de detectar ou controlar a variabilidade e incerteza 
inerentes nas atividades de construção. (HOWELL; KOSKELA, 2000).  

Realizar um intercâmbio eficaz de informações entre os participantes de uma construção 
não é uma tarefa fácil, pois canteiros de obra com grandes áreas, condições climáticas 
adversas e recursos espalhados tornam difícil aos engenheiros e aos gerentes essa extração 
da informação do local onde está ocorrendo a atividade até o escritório. (KIM; LIM; KIM, 
2011). Para Kimoto et al. (2005), o uso de folhas de papel para a coleta de dados nos canteiros 
de obra ocasiona um desperdício de tempo e espaço entre o canteiro de obras e o escritório. 
É um desafio para os engenheiros coletar as informações em todos locais em tempo real. 
Para esse desafio, faz-se necessário o desenvolvimento de ferramentas com capacidade de 
detecção e comunicação adequadas para a troca de informação de forma eficaz. (KIM et al., 
2013). Nessa conjuntura Kim, Lim e Kim (2011) apontam o emprego de tablets e 
smartphones como a solução para a aplicação da coleta da informação nas obras. Para 
Nakagawa (2006), geralmente os dados coletados em obra são imprecisos e verbais. Os 
dispositivos móveis permitem que a informação seja transferida a partir do campo para o 
escritório muito mais rápido que os sistemas tradicionais, baseados em papel. A qualidade e 
a integridade dos dados são potencialmente melhoradas uma vez que menos erros são feitos 
durante o processo de registro, transporte e processo. (BOWDEN et al., 2005). 

Estudos de caso, envolvendo dispositivos móveis em canteiros de obra foram realizados 
por Nakagawa (2006), Kim, Lim e Kim (2011), Leão (2014), e Kim, et al. (2013), que 
constataram que através das informações em tempo real melhorou-se a tomada decisão por 
parte da equipe de engenharia. Também, foi evidenciado que devido às diversas interfaces 
do sistema e ao acesso remoto, possibilitou-se o acompanhamento da obra por diversos 
setores de empresa. 

 
3. Estudo de Caso 
3.1. Empreendimento A 

Para o desenvolvimento do estudo, definiu-se uma obra na cidade de Cachoeirinha/RS, 
que se trata de um Centro de Distribuição e foi escolhida por apresentar uma versatilidade 
de atividades simultaneamente e pela construtora exigir um alto nível de controle dos 
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serviços executados, na qual buscava-se um acompanhamento em tempo real da execução 
dos serviços. 

 

3.2. Software Utilizado 
O software utilizado para implantação do controle de qualidade é voltado à mobilidade 

na construção civil, desenvolvido para recolher, em tempo real, informações que sirvam 
como base para tomada de decisões estratégicas, melhoria da qualidade, redução de custos, 
sustentabilidade ambiental e agilidade na decisão. Ele funciona em duas plataformas: web e 
mobile. A plataforma web é responsável por cadastrar os formulários, receber, centralizar e 
processar todas as informações coletadas em campo. Através dela é possível gerir os 
módulos em tempo real e acompanhar os indicadores da obra. A plataforma mobile é 
responsável por realizar a coleta das informações em campo. Nela, o usuário realiza as 
inspeções, registra as Não Conformidades (NC) e transmite os formulários para plataforma 
web. Ele pode ser utilizado através de smartphones e tablets como aplicativo, pelos 
profissionais nas obras e permite o controle da qualidade, produtividade, mão de obra em 
tempo real. Seu sistema é habilitado para operar online e offline, de modo atender as obras 
que não possuem conexão com internet. 

 
3.3. Implantação 

Para realização do estudo, definiu-se cinco serviços para controle. Os serviços foram ao 
longo do estudo, as principais atividades realizadas na obra, sendo elas execução de 
fundações do tipo estaca hélice contínua, blocos de coroamento, pilares pré-fabricados, 
execução de piso e execução de Tilt-up.  

Após definidas as atividades a serem controladas e selecionadas as respectivas FVS, foi 
realizado a transferência das informações, contidas em papeis para a plataforma web. Além 
do cadastro das FVS, foram adicionadas junto a plataforma web, todas as empresas 
subcontratadas envolvidas na obra com o objetivo de vincular as FVS aplicadas aos 
respectivos responsáveis pela execução. 

A etapa de coleta das informações teve duração de três meses e foi desenvolvida na 
medida em que os serviços eram realizados em campo, com a realização das inspeções de 
qualidade através das FVS via tablet. Para realização desta etapa, não foi necessário o uso 
de conexão com internet, pois a plataforma mobile, funciona off-line. 

A rotina de inspeção em campo seguiu a mesma para todos serviços, ao concluir uma 
atividade de um determinado serviço, era realizada a inspeção de qualidade. O responsável 
pela qualidade, ao chegar no local a ser inspecionado, acessava a plataforma mobile, 
selecionava a FVS referente ao serviço à ser inspecionado e iniciava a inspeção. A figura 1 
ilustra o início da aplicação da FVS. 

No formulário, vinculou-se o subcontratado/funcionário responsável pela execução do 
serviço como o responsável pela inspeção de qualidade e a sua respectiva assinatura 
eletrônica. Também, vinculou-se o local de aplicação, de modo realizar a rastreabilidade das 
FVS e das Não Conformidades (NC). A figura 2 apresenta a vinculação do local avaliado 
sob a ótica da rastreabilidade dos serviços.  
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Figura 1 – Início da aplicação da FVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Seleção da estaca de fundação 

 

A inspeção seguiu a ordem estipulada no cadastro, bem como as respostas predefinidas, 
que apresenta o que deve ser verificado, o método da verificação, tolerância ou critério de 
aceitação do desvio e um campo para inserir observação em relação à inspeção, como mostra 
no exemplo da figura 3. É disponibilizada uma opção, “anexos do item”, com a possibilidade 
de acessar arquivos pré-carregados, como, projetos, procedimentos e demais documentos 
pertinentes que auxiliem a inspeção. Em casos de constatação de uma Não Conformidade, 
ao reprovar um item de aceitação, a plataforma mobile abre automaticamente uma janela 
para preenchimento da NC, de modo a registrar o maior número de informações. A 
plataforma mobile gera automaticamente o número sequencial da NC, vinculando o local 
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inspecionado, para a rastreabilidade, como também, os responsáveis pela execução do 
serviço. De forma e evidenciar as NC e obter maior registro e informações para melhoria 
contínua e tomada de decisão, a plataforma mobile, permite inserir anexos à NC, dentre eles, 
registro fotográficos, evidenciando as falhas diagnosticadas. Os registros são 
georeferrenciados, a data e hora do registro. Também, é permitida a inclusão de marcadores 
nos registros fotográficos, com o intuito de ilustrar especificadamente os pontos não 
conformes da avaliação e realizar um texto explicativo. A figura 4 apresenta o registro 
fotográfico de uma NC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 – Aplicação da FVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Registro Fotográfico da Não Conformidade 
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Após o completo preenchimento de todos os itens do formulário, ele foi transmitido, para 
a plataforma web. A transmissão requer conexão com rede de internet. Ela ocorre de forma 
automática e é realizada no instante que a plataforma mobile detecta alguma conexão com 
internet, seja 3G ou wireless. 

 
4. Resultados 

 
Com a implantação do software proposto, foi possível otimizar o fluxograma do processo 

de aplicação das FVS. Inicialmente o fluxograma possuía dez etapas, cada uma contendo 
uma única atividade a ser realizada. Após a implantação, o fluxograma do processo reduziu-
se a cinco etapas, quando foi otimizado em uma única etapa as atividades de Preenchimento 
da FVS, Abertura da NC, Registro Fotográfico e Envio da FVS, como pode ser constatado 
através da figura 5.  
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Figura 5 – Comparação do fluxograma do processo da FVS 

Ao realizar o envio do formulário diretamente do campo, eliminou-se a etapa de 
transposição das informações. Da mesma forma, o processamento de dados e a geração de 
relatórios foram extintos, pois, o software realizava estas operações automaticamente. Ao 
longo do estudo, foram inspecionados 237 elementos (locais), totalizando 2.237 itens 
inspecionados, através da aplicação de 247 FVS. 

Por meio da plataforma web, foi possível monitorar o desempenho da obra em tempo real, 
através de indicadores gerados automaticamente à medida em que as FVS eram transmitidas. 
O monitoramento era realizado via dashboards, ferramenta disponível na plataforma web, 
que apresentavam o desempenho da qualidade da obra. Entre eles, destaca-se o Painel da 
Qualidade - Formulários, que apresentava em um único layout, uma visão do desempenho 
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de cada atividade ocorrida na obra e um indicador geral, conforme ilustra a figura 6. Este 
acompanhamento em tempo real permitiu aos gestores tomarem conhecimento de 
informações que até então não eram geradas e possibilitou correções dos desvios ao longo 
da obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 – Painel de Qualidade – Formulários 

 

Do mesmo modo, o Painel Qualidade – Não Conformidades, permitiu a gestão das NC 
do empreendimento. O dashboard apresenta as NC geradas por formulários aplicados ao 
longo do tempo, monitorando as que estavam com data de resolução atrasadas, no prazo e 
as que já tinham sido sanadas. A figura 7 apresenta este dashboard. Esta ferramenta foi de 
extrema importância, pois serviu como base para análise da qualidade dos serviços 
executados na obra, onde adotou-se a premissa de buscar causa raiz do problema, a correção 
imediata e o aumento no treinamento e planejamento para evitar a reincidência. 

Até a realização do estudo, a Empresa A não tinha nenhum controle e método de avaliação 
dos seus subcontratados com relação à qualidade dos serviços. Através da vinculação dos 
subcontratados na aplicação das FVS, pode-se avaliar os subcontratados. Através do 
dashboard Não Conformidade por Empreiteiro, apresentado na figura 8, foi possível 
diagnosticar desvios por partes dos subcontratados. Ao constatar uma NC gerado por algum 
subcontratado, o responsável pela qualidade gerava o Registro de Inspeção de Serviço e o 
Relatório de Não Conformidade através da plataforma web e encaminhava imediatamente 
ao empreiteiro responsável pela correção. 
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Figura 7 – Painel da Qualidade – Não Conformidades 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Não Conformidade por Empreiteiro 

Após a implantação da TIC, foi constatada uma grande aceitação do uso da Tecnologia 
pelos agentes intervenientes, que afirmaram que a nova metodologia otimizava o processo, 
reduzia o volume de documentos em papel e possuía melhor interface para realização da 
inspeção. O setor de produção teve uma alta adesão na aplicabilidade da TIC, através do uso 
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do tablet, pois possibilitou ao setor assegurar-se que, de forma eficaz, os serviços 
executados, atendiam aos requisitos estabelecidos e também incentivavam o uso constante 
na obra. 

Ao final do estudo, elaborou-se um quadro comparativo entre a metodologia de aplicação 
das FVS antes e após a implantação do software, apresentado pela figura 9. 

 

 
Metodologia Antes Metodologia Depois 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Investimento 

Não necessita de 
grandes 

investimentos 
financeiros 

- - 
Necessita de 
investimento 

financeiro 

Não requer grande 
capacitação técnica 

dos funcionários 
  

Requer 
conhecimentos 

básicos de 
informática 

Processo Processo conhecido 
pela empresa - - 

Processo 
desconhecido pela 

empresa 

Processo 

Metodologia tradicional 
e de fácil domínio - - 

Metodologia inovadora 
e pouco conhecida 

pelo mercado 

- 
Retrabalho – Transmitir as 
informações do papel para 

planilha eletrônica 

Não há necessidade de 
transmissão manual da 

informação 
- 

- 
Retrabalho – Reescrever 
FVS sujas ou danificadas 

durante inspeção 

Não há necessidade de 
reescrever a FVS - 

- - Velocidade na coleta de 
dados - 

- - Redução das etapas do 
processo - 

- - Centralização das 
informações - 

- Não gera indicadores 
automaticamente 

Gera indicadores 
automaticamente - 

- Não gera indicadores 
automaticamente 

Gera indicadores 
automaticamente - 

Mobilidade 

Não requer conexão 
com internet para 

aplicação das FVS 
- 

Não requer conexão com 
internet para aplicação das 

FVS 
- 

Não requer conexão 
com internet para 

emissão de relatórios e 
gestão 

- - 
Requer conexão com 
internet para emissão 
de relatórios e gestão 

- Carregar volumes de papel 
para campo 

Carregar apenas o 
dispositivo móvel - 

Meio Ambiente 
- 

Acarreta em grandes 
espaços físicos para 

armazenamento das FVS 

Não requer espaços físicos 
para armazenamento das 

FVS 
- 

- Geração excessiva de papel Pouca geração de papel - 

Figura 9 – Comparativo entre a metodologia de aplicação da FVS antes do estudo X após o estudo 
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5. Conclusão 
O emprego da Tecnologia da Informação e Comunicação no controle de qualidade 

Empreendimento A mostrou-se viável e apresentou resultados importantes a empresa, que 
considerou positivo o emprego dessa tecnologia na gestão da obra e melhoria do processo.  

O uso da tecnologia permitiu a otimização do fluxograma do processo de coleta de FVS, 
que diminui pela metade as etapas, reduzindo o tempo desprendido para aplicação e 
aumentando a praticidade do uso das FVS. Também possibilitou o registro fotográfico das 
NC, o uso de tablets, eliminando a emissão de papeis e realização de todos os registros 
diretamente do campo, de modo que a informação fosse capturada na sua essência. 

O envio automático das FVS da plataforma mobile para plataforma web mostrou-se muito 
eficaz e prático, fazendo-se desnecessário o retrabalho de transmitir as informações do meio 
físico para o meio digital, além de possibilitar o envio da informação diretamente do campo, 
aumentando o nível de segurança quanto à perda da informação ao longo do processo. O 
emprego do software permitiu aos gestores o monitoramento em tempo real dos indicadores 
e das atividades executadas. Os dashboards possibilitaram, através de sua versatilidade de 
informações e por sua linguagem objetiva e dinâmica, o entendimento e uma visão ampla 
das NC e da abrangência das FVS em toda obra. Outro benefício gerado pela implantação 
da TIC foi a geração automática de relatórios das FVS e das NC. Essa automação possibilitou 
uma ágil gestão e encaminhamento dos problemas diagnosticados para os respectivos 
responsáveis pela resolução. 

A TIC mostrou-se aplicável e de grande adaptação às diversas peculiaridades da indústria 
da construção civil. O uso da tecnologia para a o controle de qualidade no Empreendimento 
A mostrou-se viável e com potencialidade de ser expandido para o controle de todos os 
serviços executados, bem como a gestão da qualidade como um todo. O seu emprego facilita 
a comunicação entre os envolvidos, de modo a concentrar as informações. A adesão pela 
equipe técnica da obra evidencia a tendência do uso dessas tecnologias no dia a dia das obras. 
A utilização de tablets na obra apresentou-se como uma ferramenta inovadora e com forte 
tendência no dia a dia das construções, através de sua característica multiuso, quando 
possibilitou a aplicação de FVS, abertura de NC, registros fotográficos e consulta a 
procedimentos e projetos. 
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Resumo 

O ambiente escolar construído deve incorporar cada vez mais os conceitos de sustentabilidade. 
Inserido neste contexto, o presente trabalho 
escolar e a sustentabilidade aliada aos espaços físicos es
enfoque na importância da sustentabilida
socioambiental e cultural, capaz de ressignificar o a
capazes de demonstrar através do ambiente construído possíveis recursos sustentáveis aplicados na 
edificação, sendo uma referência concreta de sustentabilidade socioambiental, onde os espaços 
mantêm uma relação equilibrada com o meio ambiente. Neste sentido, Espaços Educadores 
Sustentáveis, podem se tornar referência para os alunos e comunidade envolvidos, considerando 
que a escola cumpre um papel importante no processo social, apresentando o ambiente construído 
como exemplo a ser seguido e trilhado pela escola e comunidade, como um processo de adoção de 
princípios e práticas sociais sustentáveis.

Palavras-chave:Ambientes Escolares

 

 

Abstract 

The built school environment 
context,the research analyzes
physical spaces of fundamental education, emphasizing
space, as a process of socio
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O ambiente escolar construído deve incorporar cada vez mais os conceitos de sustentabilidade. 
Inserido neste contexto, o presente trabalho desenvolve o estado da arte sobre
escolar e a sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental, com 

a importância da sustentabilidade nestes espaços como um processo de transformação 
socioambiental e cultural, capaz de ressignificar o ambiente escolar. Os espaços educadores 

demonstrar através do ambiente construído possíveis recursos sustentáveis aplicados na 
edificação, sendo uma referência concreta de sustentabilidade socioambiental, onde os espaços 

uilibrada com o meio ambiente. Neste sentido, Espaços Educadores 
Sustentáveis, podem se tornar referência para os alunos e comunidade envolvidos, considerando 
que a escola cumpre um papel importante no processo social, apresentando o ambiente construído 

mo exemplo a ser seguido e trilhado pela escola e comunidade, como um processo de adoção de 
princípios e práticas sociais sustentáveis. 

Ambientes Escolares; Espaços sustentáveis; Educação sustentável.
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1. Introdução 
 

Uma escola sustentável é definida por Trajber e Sato (2010) como “aquela que 
transforma seus hábitos e sua lógica de funcionamento, reduz seu impacto ambiental e se 
torna referência de vida sustentável para a comunidade, ampliando seu escopo de açã
além das salas de aulas”. 
compromisso com a formação das novas gerações que irão conduzir o desenvolvimento 
sustentável.  O edifício escolar tem um importante papel no processo educativo de crianças 
e jovens, pelo simples fato de abrigar, entre seus limites, atividades pedagógicas e de 
socialização direcionadas a promover a formação de cidadãos (KOWALTOWSKI, 2011).

A partir do princípio que um ambiente escolar confortável é mais favorável a
desenvolvimento educacional, a
sensibilizadores, são capazes de construir competências individuais e coletivas, para a 
formação de uma sociedade ambientalmente sustentável. No entanto, para se concretizar a 
ideia da escola como espaço construído sustentável é necessário compreendê
múltiplos aspectos: físico, pedagógico, cultural e social. De acordo com Alvares e 
Kowaltowski (2013), pesquisas que estudam o edifício escolar com diferentes focos 
colaboram muito para atingir tal ideal de escola, pois é a partir de estudos desenvolvidos 
por pesquisadores que se obtêm dados e informações que auxiliam projetistas no 
desenvolvimento de projetos de edifícios escolares de qualidade.

Com isso, o estudo propõe uma analise da situação atual escolar brasileira
fundamental e seu elo com a sustentabilidade no espaço construído, bem como a 
importância e os benefícios a cerca de implantação 
sustentáveis nestes espaços.
que norteiam a concepção de espaços de aprendizagem, relacionando comportamento 
humano e ambiente construído, com o intuito de al
em que está inserido. 

A arquitetura escolar atual brasileira implantou
acelerado que trouxe como consequência à necessidade da formação de escolas cada vez 
mais racionalizadas e padronizadas. A maioria das edificações escolares 
aquelas da rede pública de ensino 
concebida a partir de práticas projetuais convencionais (AZEVEDO, BASTOS, 2002).

O conceito de cultura es
natureza, destina-se a transmissão dos conhecimentos e valores de um determinado tempo, 
assim, refletir esta cultura e sua produção no ambiente pedagógico é uma necessidade e um 
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environment. Educational spaces can demonstrate through the built
resources applied in the building, being a concrete reference

sustainability, where spaces maintain a balanced relationship with
reason, sustainable spaces, can become a reference for students

the school fulfills an important part in the social process, presenting
environment as example to be followed and tracked by the school and

sustainable social principles and practices. 

School environments; Sustainable spaces; Education sustainable development.

Uma escola sustentável é definida por Trajber e Sato (2010) como “aquela que 
transforma seus hábitos e sua lógica de funcionamento, reduz seu impacto ambiental e se 

vida sustentável para a comunidade, ampliando seu escopo de açã
além das salas de aulas”. Diante do exposto, está à importância da educação e o seu 
compromisso com a formação das novas gerações que irão conduzir o desenvolvimento 

fício escolar tem um importante papel no processo educativo de crianças 
e jovens, pelo simples fato de abrigar, entre seus limites, atividades pedagógicas e de 
socialização direcionadas a promover a formação de cidadãos (KOWALTOWSKI, 2011).

ncípio que um ambiente escolar confortável é mais favorável a
desenvolvimento educacional, as escolas sustentáveis através de processos educativos 
sensibilizadores, são capazes de construir competências individuais e coletivas, para a 

edade ambientalmente sustentável. No entanto, para se concretizar a 
ideia da escola como espaço construído sustentável é necessário compreendê
múltiplos aspectos: físico, pedagógico, cultural e social. De acordo com Alvares e 

pesquisas que estudam o edifício escolar com diferentes focos 
colaboram muito para atingir tal ideal de escola, pois é a partir de estudos desenvolvidos 
por pesquisadores que se obtêm dados e informações que auxiliam projetistas no 

etos de edifícios escolares de qualidade. 
Com isso, o estudo propõe uma analise da situação atual escolar brasileira

e seu elo com a sustentabilidade no espaço construído, bem como a 
importância e os benefícios a cerca de implantação de práticas e estratégias arquitetônicas 
sustentáveis nestes espaços. Da mesma forma, espera-se, também, organizar informações 
que norteiam a concepção de espaços de aprendizagem, relacionando comportamento 
humano e ambiente construído, com o intuito de aliar a arquitetura, à educação e ao meio 

A arquitetura escolar atual brasileira implantou-se durante um processo de urbanização 
acelerado que trouxe como consequência à necessidade da formação de escolas cada vez 

padronizadas. A maioria das edificações escolares 
aquelas da rede pública de ensino – ainda continua sendo tratada de forma imediatista, 
concebida a partir de práticas projetuais convencionais (AZEVEDO, BASTOS, 2002).

O conceito de cultura escolar aparece sempre relacionado com um espaço, que por sua 
se a transmissão dos conhecimentos e valores de um determinado tempo, 

assim, refletir esta cultura e sua produção no ambiente pedagógico é uma necessidade e um 
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Uma escola sustentável é definida por Trajber e Sato (2010) como “aquela que 
transforma seus hábitos e sua lógica de funcionamento, reduz seu impacto ambiental e se 

vida sustentável para a comunidade, ampliando seu escopo de ação para 
importância da educação e o seu 

compromisso com a formação das novas gerações que irão conduzir o desenvolvimento 
fício escolar tem um importante papel no processo educativo de crianças 

e jovens, pelo simples fato de abrigar, entre seus limites, atividades pedagógicas e de 
socialização direcionadas a promover a formação de cidadãos (KOWALTOWSKI, 2011). 

ncípio que um ambiente escolar confortável é mais favorável ao 
s escolas sustentáveis através de processos educativos 

sensibilizadores, são capazes de construir competências individuais e coletivas, para a 
edade ambientalmente sustentável. No entanto, para se concretizar a 

ideia da escola como espaço construído sustentável é necessário compreendê-la em seus 
múltiplos aspectos: físico, pedagógico, cultural e social. De acordo com Alvares e 

pesquisas que estudam o edifício escolar com diferentes focos 
colaboram muito para atingir tal ideal de escola, pois é a partir de estudos desenvolvidos 
por pesquisadores que se obtêm dados e informações que auxiliam projetistas no 

Com isso, o estudo propõe uma analise da situação atual escolar brasileira de ensino 
e seu elo com a sustentabilidade no espaço construído, bem como a 
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ainda continua sendo tratada de forma imediatista, 

concebida a partir de práticas projetuais convencionais (AZEVEDO, BASTOS, 2002). 
colar aparece sempre relacionado com um espaço, que por sua 

se a transmissão dos conhecimentos e valores de um determinado tempo, 
assim, refletir esta cultura e sua produção no ambiente pedagógico é uma necessidade e um 
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avanço, visto que atualmente há uma incerteza quanto às soluções espaciais adotadas em 
espaços escolares no Brasil.

Segundo Sanoff (2007), por muitas décadas, especialistas em educação têm discutido 
os componentes de um projeto pedagógico bem sucedido. Para o autor, existe 
distanciamento entre a visão do educador no que diz respeito à melhoria da qualidade e o 
processo de planejamento de edifícios escolares. 
aspectos físicos do edifício escolar do processo de aprendizagem, negligenciand
mecanismos perceptivos e cognitivos da criança. O autor afirma, que de um modo geral, há 
uma falta de compreensão da importância do edifício para a qualidade do ensino e a 
construção do conhecimento.

Para França (1994), há uma falta de diálogo 
arquitetônicos, pois enquanto os primeiros estão preocupados com a relação ensino
aprendizagem, os segundos estão preocupados em delimitar um espaço reservado para 
educação. 

No momento em que as atenções se voltam para a 
no Brasil, o debate sobre sustentabilidade pode dar novo significado ao valor da escola.  A 
provocação surge com a hipótese de que tornar a escola um espaço educador sustentável 
contribuirá para a melhoria da aprendizagem 
arquitetônicos que respondem significativamente ao processo de ensino proporcionam uma 
mudança qualitativa no cenário da educação.

 
2. Objetivo 

 
A necessidade de promover atitudes e ações voltadas para a sustentabilidade faz surgir 

novas propostas no campo educacional, onde espaços educadores sustentáveis se tornam 
ferramentas fundamentais para escolas incubadoras de mudanças. 
pretende-se, com esta pesquisa, 
brasileira e a sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental. 

 
3. Método 

 
Em concordância com as 

se por uma metodologia de abordagem qualitativa baseada no aprofundamento da 
compreensão de um grupo social. O processo metodológico está estruturado em pesquisa 
bibliográfica que abrange o espaço construído escolar e a sustenta

A pesquisa teórica fará parte do desenvolvimento sistemático racional, que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos, coletando dados e informações 
que serão utilizados como base para a análise visando à qualidade do espaço
aliado a sustentabilidade. 

Relacionado com o os objetivos propostos neste trabalho, o recorte da pesquisa abrange 
espaços escolares em educação fundamental no Brasil. Visto que o período do ensino 
fundamental determina parte do que os estudante
da visão de mundo, valores, e práticas sociais.
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atualmente há uma incerteza quanto às soluções espaciais adotadas em 
espaços escolares no Brasil. 

Segundo Sanoff (2007), por muitas décadas, especialistas em educação têm discutido 
os componentes de um projeto pedagógico bem sucedido. Para o autor, existe 
distanciamento entre a visão do educador no que diz respeito à melhoria da qualidade e o 
processo de planejamento de edifícios escolares. Ainda é bastante comum dissociar os 
aspectos físicos do edifício escolar do processo de aprendizagem, negligenciand
mecanismos perceptivos e cognitivos da criança. O autor afirma, que de um modo geral, há 
uma falta de compreensão da importância do edifício para a qualidade do ensino e a 
construção do conhecimento. 

Para França (1994), há uma falta de diálogo entre os ideais pedagógicos e 
arquitetônicos, pois enquanto os primeiros estão preocupados com a relação ensino
aprendizagem, os segundos estão preocupados em delimitar um espaço reservado para 

No momento em que as atenções se voltam para a melhoria de qualidade da educação 
no Brasil, o debate sobre sustentabilidade pode dar novo significado ao valor da escola.  A 
provocação surge com a hipótese de que tornar a escola um espaço educador sustentável 
contribuirá para a melhoria da aprendizagem do aluno, uma vez que, espaços 
arquitetônicos que respondem significativamente ao processo de ensino proporcionam uma 
mudança qualitativa no cenário da educação. 

A necessidade de promover atitudes e ações voltadas para a sustentabilidade faz surgir 
novas propostas no campo educacional, onde espaços educadores sustentáveis se tornam 
ferramentas fundamentais para escolas incubadoras de mudanças. A partir

se, com esta pesquisa, desenvolver o estado da arte sobre a situação atual escolar 
brasileira e a sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental. 

Em concordância com as idéias até aqui relatadas e com os objetivos propostos, optou
se por uma metodologia de abordagem qualitativa baseada no aprofundamento da 
compreensão de um grupo social. O processo metodológico está estruturado em pesquisa 
bibliográfica que abrange o espaço construído escolar e a sustentabilidade.

A pesquisa teórica fará parte do desenvolvimento sistemático racional, que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos, coletando dados e informações 
que serão utilizados como base para a análise visando à qualidade do espaço

Relacionado com o os objetivos propostos neste trabalho, o recorte da pesquisa abrange 
espaços escolares em educação fundamental no Brasil. Visto que o período do ensino 
fundamental determina parte do que os estudantes serão quando adultos, do ponto de vista 
da visão de mundo, valores, e práticas sociais. 
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atualmente há uma incerteza quanto às soluções espaciais adotadas em 

Segundo Sanoff (2007), por muitas décadas, especialistas em educação têm discutido 
os componentes de um projeto pedagógico bem sucedido. Para o autor, existe um 
distanciamento entre a visão do educador no que diz respeito à melhoria da qualidade e o 

inda é bastante comum dissociar os 
aspectos físicos do edifício escolar do processo de aprendizagem, negligenciando assim, os 
mecanismos perceptivos e cognitivos da criança. O autor afirma, que de um modo geral, há 
uma falta de compreensão da importância do edifício para a qualidade do ensino e a 

entre os ideais pedagógicos e 
arquitetônicos, pois enquanto os primeiros estão preocupados com a relação ensino- 
aprendizagem, os segundos estão preocupados em delimitar um espaço reservado para 

melhoria de qualidade da educação 
no Brasil, o debate sobre sustentabilidade pode dar novo significado ao valor da escola.  A 
provocação surge com a hipótese de que tornar a escola um espaço educador sustentável 

do aluno, uma vez que, espaços 
arquitetônicos que respondem significativamente ao processo de ensino proporcionam uma 

A necessidade de promover atitudes e ações voltadas para a sustentabilidade faz surgir 
novas propostas no campo educacional, onde espaços educadores sustentáveis se tornam 

A partir deste princípio, 
desenvolver o estado da arte sobre a situação atual escolar 

brasileira e a sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental.  

objetivos propostos, optou-
se por uma metodologia de abordagem qualitativa baseada no aprofundamento da 
compreensão de um grupo social. O processo metodológico está estruturado em pesquisa 

bilidade. 
A pesquisa teórica fará parte do desenvolvimento sistemático racional, que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos, coletando dados e informações 
que serão utilizados como base para a análise visando à qualidade do espaço construído 

Relacionado com o os objetivos propostos neste trabalho, o recorte da pesquisa abrange 
espaços escolares em educação fundamental no Brasil. Visto que o período do ensino 

s serão quando adultos, do ponto de vista 
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4. Contexto escolar no Brasil

 
Considera-se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de 

uma nação. É através da produção de conhecimentos que 
renda e a qualidade de vida das pessoas (CRUZ, 2013). Nos últimos anos a educação 
fundamental vem ganhando destaque no Brasil, o número de crianças matriculadas 
aumentou e a procura por um ensino de qualidade está se tornando

Para Guidalli (2012), com o aumento da demanda escolar o sistema de construção foi 
simplificado, a arquitetura se tornou bastante padronizada com predominância de 
edificações de três pavimentos. O projeto padrão para instituições escolares tor
prática comum desde então, constituída por um partido arquitetônico voltado à 
racionalidade construtiva e à funcionalidade, seguindo critérios econômicos, priorizando a 
rapidez de execução, fatores estes, que convergem na presença de muitos prej
seus resultados. 

Diante a isto, surge a necessidade de busca da qualidade ambiental surgindo novas 
problemáticas a serem resolvidas na fase de concepção do projeto arquitetônico, onde são 
definidas as prioridades relativas a cada projeto concretiz
enfoque holístico. 

Inicialmente, para obter eficácia no processo educativo, é preciso reconhecer a 
importância do ambiente construído. A ambiência escolar deve não apenas atender a 
função, mas permitir espaços mais fluídos, c
estimulantes, interativos e que propiciem às relações interpessoais. A qualidade ambiental 
deve atender aos múltiplos critérios ambientais a serem considerados no processo de 
projeto de uma edificação escolar, in
sustentabilidade com um conjunto de condições físicas capazes de proporcionar conforto, 
bem-estar e salubridade aos seus usuários e aos impactos decorrentes desta edificação ao 
meio ambiente (PAES E BASTOS, 2013).

Muitas dificuldades e desafios são encontrados na Educação Básica de Ensino 
fundamental nas escolas públicas brasileiras, 
construído como também no ensino,
estão cientes das responsabilidades socioeducativas a eles confiadas, existindo consenso da 
importância do tema transversal da educação ambiental, no entanto observa
barreira quanto a aplicação de atividades relacionadas a este tema (MEDEIROS, RIBEIRO 
E FERREIRA, 2012). 

Para as autoras, dessa maneira os problemas ambientais são tratados como algo 
possível e não concreto. A escola procura transmitir para os educandos de maneira isolada 
e fragmentada um conhecimento pronto sobre o meio ambiente e suas questões, ond
modo como a Educação Ambiental é praticada nessas escolas, é apenas como projeto 
especial, extracurricular, sem continuidade, descontextualizado, fragmentado e 
desarticulado. 

Dessa forma, as questões ambientais são apresentadas de maneira confusa aos a
pois aprendem apenas que é preciso preservar a natureza, mas não são levadas a elas as 
políticas de impactos capazes de lhes fazer compreender o que é preciso preservar e utilizar 
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Contexto escolar no Brasil 

se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de 
uma nação. É através da produção de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua 
renda e a qualidade de vida das pessoas (CRUZ, 2013). Nos últimos anos a educação 
fundamental vem ganhando destaque no Brasil, o número de crianças matriculadas 
aumentou e a procura por um ensino de qualidade está se tornando prioridade.

Para Guidalli (2012), com o aumento da demanda escolar o sistema de construção foi 
simplificado, a arquitetura se tornou bastante padronizada com predominância de 
edificações de três pavimentos. O projeto padrão para instituições escolares tor
prática comum desde então, constituída por um partido arquitetônico voltado à 
racionalidade construtiva e à funcionalidade, seguindo critérios econômicos, priorizando a 
rapidez de execução, fatores estes, que convergem na presença de muitos prej

Diante a isto, surge a necessidade de busca da qualidade ambiental surgindo novas 
problemáticas a serem resolvidas na fase de concepção do projeto arquitetônico, onde são 
definidas as prioridades relativas a cada projeto concretizando-se de forma estratégica o 

Inicialmente, para obter eficácia no processo educativo, é preciso reconhecer a 
importância do ambiente construído. A ambiência escolar deve não apenas atender a 
função, mas permitir espaços mais fluídos, com ambientes confortáveis, sadios, seguros, 
estimulantes, interativos e que propiciem às relações interpessoais. A qualidade ambiental 
deve atender aos múltiplos critérios ambientais a serem considerados no processo de 
projeto de uma edificação escolar, incorporando cada vez mais os conceitos de 
sustentabilidade com um conjunto de condições físicas capazes de proporcionar conforto, 

estar e salubridade aos seus usuários e aos impactos decorrentes desta edificação ao 
meio ambiente (PAES E BASTOS, 2013). 

uitas dificuldades e desafios são encontrados na Educação Básica de Ensino 
fundamental nas escolas públicas brasileiras, não apenas relacionados ao aspecto 

nstruído como também no ensino, onde podemos constatar que a maioria dos professores 
das responsabilidades socioeducativas a eles confiadas, existindo consenso da 

importância do tema transversal da educação ambiental, no entanto observa
barreira quanto a aplicação de atividades relacionadas a este tema (MEDEIROS, RIBEIRO 

Para as autoras, dessa maneira os problemas ambientais são tratados como algo 
possível e não concreto. A escola procura transmitir para os educandos de maneira isolada 
e fragmentada um conhecimento pronto sobre o meio ambiente e suas questões, ond
modo como a Educação Ambiental é praticada nessas escolas, é apenas como projeto 
especial, extracurricular, sem continuidade, descontextualizado, fragmentado e 

Dessa forma, as questões ambientais são apresentadas de maneira confusa aos a
pois aprendem apenas que é preciso preservar a natureza, mas não são levadas a elas as 
políticas de impactos capazes de lhes fazer compreender o que é preciso preservar e utilizar 
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se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de 
um país cresce, aumentando sua 

renda e a qualidade de vida das pessoas (CRUZ, 2013). Nos últimos anos a educação 
fundamental vem ganhando destaque no Brasil, o número de crianças matriculadas 

prioridade. 
Para Guidalli (2012), com o aumento da demanda escolar o sistema de construção foi 

simplificado, a arquitetura se tornou bastante padronizada com predominância de 
edificações de três pavimentos. O projeto padrão para instituições escolares tornou-se uma 
prática comum desde então, constituída por um partido arquitetônico voltado à 
racionalidade construtiva e à funcionalidade, seguindo critérios econômicos, priorizando a 
rapidez de execução, fatores estes, que convergem na presença de muitos prejuízos em 

Diante a isto, surge a necessidade de busca da qualidade ambiental surgindo novas 
problemáticas a serem resolvidas na fase de concepção do projeto arquitetônico, onde são 

se de forma estratégica o 

Inicialmente, para obter eficácia no processo educativo, é preciso reconhecer a 
importância do ambiente construído. A ambiência escolar deve não apenas atender a 

om ambientes confortáveis, sadios, seguros, 
estimulantes, interativos e que propiciem às relações interpessoais. A qualidade ambiental 
deve atender aos múltiplos critérios ambientais a serem considerados no processo de 

corporando cada vez mais os conceitos de 
sustentabilidade com um conjunto de condições físicas capazes de proporcionar conforto, 

estar e salubridade aos seus usuários e aos impactos decorrentes desta edificação ao 

uitas dificuldades e desafios são encontrados na Educação Básica de Ensino 
não apenas relacionados ao aspecto 

onde podemos constatar que a maioria dos professores 
das responsabilidades socioeducativas a eles confiadas, existindo consenso da 

importância do tema transversal da educação ambiental, no entanto observa-se uma 
barreira quanto a aplicação de atividades relacionadas a este tema (MEDEIROS, RIBEIRO 

Para as autoras, dessa maneira os problemas ambientais são tratados como algo 
possível e não concreto. A escola procura transmitir para os educandos de maneira isolada 
e fragmentada um conhecimento pronto sobre o meio ambiente e suas questões, onde o 
modo como a Educação Ambiental é praticada nessas escolas, é apenas como projeto 
especial, extracurricular, sem continuidade, descontextualizado, fragmentado e 

Dessa forma, as questões ambientais são apresentadas de maneira confusa aos alunos, 
pois aprendem apenas que é preciso preservar a natureza, mas não são levadas a elas as 
políticas de impactos capazes de lhes fazer compreender o que é preciso preservar e utilizar 
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de forma consciente os recursos naturais que se tem no planeta. Acaba
ouvintes e não praticantes, quando deveriam ser estimulados através de atividades e 
projetos a exercer essa consciência a partir de sua realidade e comunidade.

As atitudes de preservação e cuidado ecológico devem ser cultivadas desde os 
primeiros anos escolares. A formação na infância é mais efetiva, pois as crianças ainda não 
possuem conceitos formados sobre o meio ambiente. Os adultos precisam desconstruir 
certos conceitos para apropriar
propagará valores e atitudes responsáveis, respeitando a diversidade ambiental (SILVA, 
2010). 

Para a autora, como a educação ambiental não se desenvolve fragmentada, a escola é 
um dos locais mais adequados para que ela aconteça. A escola pode proporcio
conexão entre as várias áreas do conhecimento presentes na sociedade, sendo esta conexão 
imprescindível para que a educação ambiental aconteça.  O conhecimento sobre a 
complexidade e diversidade de questões sobre o meio ambiente possibilita um cuidad
melhor com o planeta, visando que o ser humano reveja seus pensamentos e 
comportamentos diante de suas atitudes, estimulando a reflexão sobre os valores 
individuais e coletivos.  

A proposta de política pública para Escolas Sustentáveis vem se firmando no
com o intuito de transformar as escolas de educação básica em espaços educadores 
sustentáveis, através do incentivo à educação para a sustentabilidade. Também busca 
compreender como as escolas poderão se transformar em espaços educadores sustentáv
efetivamente, assim como procura investigar se essa proposta é capaz de proporcionar 
movimentos locais de ambientalização e atitudes ecologicamente corretas (GROHE,2015).

As iniciativas do governo brasileiro para o  desenvolvimento  de  projetos  de  e
sustentáveis  em  instituições  educacionais, tentam se afastar do modelo de 
desenvolvimento vigente. Trata
sobre a educação ambiental caminhando em direção à sustentabilidade socioambiental. 
Aos poucos a política para Escolas Sustentáveis está sendo difundida no Brasil com a 
proposta de transformar as escolas em es
que esta prática seja constante, que envolva legislações e outros movimentos e, com 
provocadora de mudanças locais no contexto: escola e comunidade e que então, envolva a 
educação brasileira como um todo.
 

5. Sustentabilidade e seu elo com a educação 
 
O espaço escolar é determinante para o desenvolvimento cognitivo e social infantil, 

portanto, para o resto de sua vida. De acordo com Borsa (2007), é na escola que se constrói 
parte da identidade de ser e pertencer ao mundo; nela adquirem
aprendizagem, a aquisição dos princípios éticos e morais que permeiam a sociedade
escola depositam-se as expectativas, bem como as dúvidas, inseguranças e perspectivas em 
relação ao futuro a as suas próprias potencialidades. 

A partir de tais reflexões, a escola deve ser pensada como espaço de transformação e 
humanização, não somente como produtora e reprodutora do conhecimento. É necessário 
visualizar caminhos pedagógicos para que o espaço escolar contribua, efetivamente, na 
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de forma consciente os recursos naturais que se tem no planeta. Acaba
ouvintes e não praticantes, quando deveriam ser estimulados através de atividades e 
projetos a exercer essa consciência a partir de sua realidade e comunidade.

As atitudes de preservação e cuidado ecológico devem ser cultivadas desde os 
primeiros anos escolares. A formação na infância é mais efetiva, pois as crianças ainda não 
possuem conceitos formados sobre o meio ambiente. Os adultos precisam desconstruir 
certos conceitos para apropriar-se de uma nova consciência ecológica, assim a esc
propagará valores e atitudes responsáveis, respeitando a diversidade ambiental (SILVA, 

Para a autora, como a educação ambiental não se desenvolve fragmentada, a escola é 
um dos locais mais adequados para que ela aconteça. A escola pode proporcio
conexão entre as várias áreas do conhecimento presentes na sociedade, sendo esta conexão 
imprescindível para que a educação ambiental aconteça.  O conhecimento sobre a 
complexidade e diversidade de questões sobre o meio ambiente possibilita um cuidad
melhor com o planeta, visando que o ser humano reveja seus pensamentos e 
comportamentos diante de suas atitudes, estimulando a reflexão sobre os valores 

A proposta de política pública para Escolas Sustentáveis vem se firmando no
com o intuito de transformar as escolas de educação básica em espaços educadores 
sustentáveis, através do incentivo à educação para a sustentabilidade. Também busca 
compreender como as escolas poderão se transformar em espaços educadores sustentáv
efetivamente, assim como procura investigar se essa proposta é capaz de proporcionar 
movimentos locais de ambientalização e atitudes ecologicamente corretas (GROHE,2015).

As iniciativas do governo brasileiro para o  desenvolvimento  de  projetos  de  e
sustentáveis  em  instituições  educacionais, tentam se afastar do modelo de 
desenvolvimento vigente. Trata-se de uma proposta que reforça as políticas existentes 
sobre a educação ambiental caminhando em direção à sustentabilidade socioambiental. 

s poucos a política para Escolas Sustentáveis está sendo difundida no Brasil com a 
proposta de transformar as escolas em espaços educadores sustentáveis. 
que esta prática seja constante, que envolva legislações e outros movimentos e, com 
provocadora de mudanças locais no contexto: escola e comunidade e que então, envolva a 
educação brasileira como um todo. 

Sustentabilidade e seu elo com a educação  

O espaço escolar é determinante para o desenvolvimento cognitivo e social infantil, 
portanto, para o resto de sua vida. De acordo com Borsa (2007), é na escola que se constrói 
parte da identidade de ser e pertencer ao mundo; nela adquirem-
aprendizagem, a aquisição dos princípios éticos e morais que permeiam a sociedade

se as expectativas, bem como as dúvidas, inseguranças e perspectivas em 
relação ao futuro a as suas próprias potencialidades.  

ões, a escola deve ser pensada como espaço de transformação e 
e como produtora e reprodutora do conhecimento. É necessário 

visualizar caminhos pedagógicos para que o espaço escolar contribua, efetivamente, na 
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de forma consciente os recursos naturais que se tem no planeta. Acabam sendo apenas 
ouvintes e não praticantes, quando deveriam ser estimulados através de atividades e 
projetos a exercer essa consciência a partir de sua realidade e comunidade. 

As atitudes de preservação e cuidado ecológico devem ser cultivadas desde os 
primeiros anos escolares. A formação na infância é mais efetiva, pois as crianças ainda não 
possuem conceitos formados sobre o meio ambiente. Os adultos precisam desconstruir 

se de uma nova consciência ecológica, assim a escola 
propagará valores e atitudes responsáveis, respeitando a diversidade ambiental (SILVA, 

Para a autora, como a educação ambiental não se desenvolve fragmentada, a escola é 
um dos locais mais adequados para que ela aconteça. A escola pode proporcionar a 
conexão entre as várias áreas do conhecimento presentes na sociedade, sendo esta conexão 
imprescindível para que a educação ambiental aconteça.  O conhecimento sobre a 
complexidade e diversidade de questões sobre o meio ambiente possibilita um cuidado 
melhor com o planeta, visando que o ser humano reveja seus pensamentos e 
comportamentos diante de suas atitudes, estimulando a reflexão sobre os valores 

A proposta de política pública para Escolas Sustentáveis vem se firmando no Brasil, 
com o intuito de transformar as escolas de educação básica em espaços educadores 
sustentáveis, através do incentivo à educação para a sustentabilidade. Também busca 
compreender como as escolas poderão se transformar em espaços educadores sustentáveis 
efetivamente, assim como procura investigar se essa proposta é capaz de proporcionar 
movimentos locais de ambientalização e atitudes ecologicamente corretas (GROHE,2015). 

As iniciativas do governo brasileiro para o  desenvolvimento  de  projetos  de  espaços 
sustentáveis  em  instituições  educacionais, tentam se afastar do modelo de 

se de uma proposta que reforça as políticas existentes 
sobre a educação ambiental caminhando em direção à sustentabilidade socioambiental. 

s poucos a política para Escolas Sustentáveis está sendo difundida no Brasil com a 
paços educadores sustentáveis. O que se espera é 

que esta prática seja constante, que envolva legislações e outros movimentos e, com isso, 
provocadora de mudanças locais no contexto: escola e comunidade e que então, envolva a 

O espaço escolar é determinante para o desenvolvimento cognitivo e social infantil, e, 
portanto, para o resto de sua vida. De acordo com Borsa (2007), é na escola que se constrói 

-se os modelos de 
aprendizagem, a aquisição dos princípios éticos e morais que permeiam a sociedade. Na 

se as expectativas, bem como as dúvidas, inseguranças e perspectivas em 

ões, a escola deve ser pensada como espaço de transformação e 
e como produtora e reprodutora do conhecimento. É necessário 

visualizar caminhos pedagógicos para que o espaço escolar contribua, efetivamente, na 
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humanização do homem, para utilização dos recursos da biosfera de forma responsável e 
sustentável. A escola, em seu processo educativo, deve colaborar na conscientização do 
indivíduo como pessoa e membro de uma sociedade (GELATI,2010).

A sustentabilidade na escola pode abranger um conjunto de práticas e ensinamentos, 
que ocorrem dentro do ambiente escolar, 
Entretanto, nem só de teoria vive a escola. Os ensinamentos teóricos são, sim, muito 
importantes, mas também é essencial que a escola dê espaço às ações sustentáveis práticas, 
criando nos alunos um senso de resp
torno dessas ações. De modo que o
trocas de saberes e de experiências 
seja ele um bairro, uma cidade, ou
pode ser pensada como uma ilha, ela existe, mas não existe sozinha, isolada, fechada. É 
nesse sentido que a escola, como espaço educador, precisa ser repensada. (GROHE,2015).

Além disso, o espaço escolar construído de modo a minimizar os impactos gerados 
ambientalmente pode influenciar no ensino dos alunos de forma passiva e direta. Uma vez 
que, em contato com essas responsabilidades e hábitos, as práticas sustentáveis poderão 
chegar até as famílias dos alunos, assim como outros grupos sociais frequentados por eles, 
fazendo com que a prática sustentável seja disseminada. O ambiente escolar construído 
deve ser um convite aos alunos (crianças e adolescentes) a participarem ativamente desse 
processo não só na escola como em casa e na sociedade. 

A ideia é que, desde pequenos, as crianças aprendam a valorizar os recursos naturais e 
um modo de vida com hábitos mais saudáveis através do contato com ambiente escolar 
sustentável. Visto que o espaço constr
suas percepções e emoções.
um elemento do processo de aprendizagem pelos administradores educacionais, 
professores, alunos, pais e arquitetos, a 
que o ambiente construído pode contribuir como prejudicar o aprendizado 
(GUIDALLI,2012). 

Segundo o autor, é grande, árdua e desafiadora a missão da Educação: formar cidadãos 
que busquem a constituição de uma s
pró-ativas e criativas que gerem meios de preservar e melhorar a vida do planeta. Portanto, 
a temática é importante e os espaços de ensino
devem ser uma realidade para
forma geral, deve incluir uma preocupação com o espaço físico, já que um número 
crescente de estudos demonstra a direta relação existente entre a qualidade da arquitetura 
escolar e o desempenho dos al

Espaços mais saudáveis e confortáveis ajudam a escola a manter a satisfação de todos 
os usuários e, em especial, motivam os funcionários e professores que, serão responsáveis 
por salientar aos alunos a importância de espaços como 
ganhar; há uma melhoria de atividades de ensino e aprendizado devido às condições de 
conforto ambiental oferecidas, enquanto otimiza
naturais, reduz-se custos de operação e manutenção,

Dessa forma, a produção de uma arquitetura escolar de qualidade, vai depender do 
nível de adequação e desempenho dos ambientes 
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humanização do homem, para utilização dos recursos da biosfera de forma responsável e 
em seu processo educativo, deve colaborar na conscientização do 

indivíduo como pessoa e membro de uma sociedade (GELATI,2010). 
A sustentabilidade na escola pode abranger um conjunto de práticas e ensinamentos, 

que ocorrem dentro do ambiente escolar, voltados para o desenvolvimento sustentável. 
Entretanto, nem só de teoria vive a escola. Os ensinamentos teóricos são, sim, muito 
importantes, mas também é essencial que a escola dê espaço às ações sustentáveis práticas, 
criando nos alunos um senso de responsabilidade, desenvolvendo hábitos e atr
torno dessas ações. De modo que o movimento de ação social, se multiplique
trocas de saberes e de experiências entre vários grupos e várias comunidades de ação social 

cidade, ou um município. A escola como um espaço educador não 
pode ser pensada como uma ilha, ela existe, mas não existe sozinha, isolada, fechada. É 
nesse sentido que a escola, como espaço educador, precisa ser repensada. (GROHE,2015).

ço escolar construído de modo a minimizar os impactos gerados 
ambientalmente pode influenciar no ensino dos alunos de forma passiva e direta. Uma vez 
que, em contato com essas responsabilidades e hábitos, as práticas sustentáveis poderão 

lias dos alunos, assim como outros grupos sociais frequentados por eles, 
fazendo com que a prática sustentável seja disseminada. O ambiente escolar construído 
deve ser um convite aos alunos (crianças e adolescentes) a participarem ativamente desse 

não só na escola como em casa e na sociedade.  
A ideia é que, desde pequenos, as crianças aprendam a valorizar os recursos naturais e 

um modo de vida com hábitos mais saudáveis através do contato com ambiente escolar 
sustentável. Visto que o espaço construído tem poder de influência na conduta humana
suas percepções e emoções.Portanto, enquanto o espaço físico não for compreendido como 
um elemento do processo de aprendizagem pelos administradores educacionais, 
professores, alunos, pais e arquitetos, a qualidade da educação estará ameaçada, uma vez 
que o ambiente construído pode contribuir como prejudicar o aprendizado 

Segundo o autor, é grande, árdua e desafiadora a missão da Educação: formar cidadãos 
que busquem a constituição de uma sociedade sustentável, cidadãos que tenham atitudes 

ativas e criativas que gerem meios de preservar e melhorar a vida do planeta. Portanto, 
a temática é importante e os espaços de ensino- aprendizagem com qualidade ambiental 

alidade para todas as escolas. A melhoria da qualidade de ensino de 
forma geral, deve incluir uma preocupação com o espaço físico, já que um número 
crescente de estudos demonstra a direta relação existente entre a qualidade da arquitetura 
escolar e o desempenho dos alunos (KOWALTOWSKI, 2011). 

Espaços mais saudáveis e confortáveis ajudam a escola a manter a satisfação de todos 
os usuários e, em especial, motivam os funcionários e professores que, serão responsáveis 
por salientar aos alunos a importância de espaços como este. Neste cenário, todos saem a 
ganhar; há uma melhoria de atividades de ensino e aprendizado devido às condições de 
conforto ambiental oferecidas, enquanto otimiza-se a utilização de energia e recursos 

se custos de operação e manutenção,   emissão de poluentes e resíduos.
Dessa forma, a produção de uma arquitetura escolar de qualidade, vai depender do 

nível de adequação e desempenho dos ambientes – verificando aspectos ambientais, de 
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humanização do homem, para utilização dos recursos da biosfera de forma responsável e 
em seu processo educativo, deve colaborar na conscientização do 

A sustentabilidade na escola pode abranger um conjunto de práticas e ensinamentos, 
voltados para o desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, nem só de teoria vive a escola. Os ensinamentos teóricos são, sim, muito 
importantes, mas também é essencial que a escola dê espaço às ações sustentáveis práticas, 

onsabilidade, desenvolvendo hábitos e atribuições em 
se multiplique nas redes de 

várias comunidades de ação social 
um município. A escola como um espaço educador não 

pode ser pensada como uma ilha, ela existe, mas não existe sozinha, isolada, fechada. É 
nesse sentido que a escola, como espaço educador, precisa ser repensada. (GROHE,2015). 

ço escolar construído de modo a minimizar os impactos gerados 
ambientalmente pode influenciar no ensino dos alunos de forma passiva e direta. Uma vez 
que, em contato com essas responsabilidades e hábitos, as práticas sustentáveis poderão 

lias dos alunos, assim como outros grupos sociais frequentados por eles, 
fazendo com que a prática sustentável seja disseminada. O ambiente escolar construído 
deve ser um convite aos alunos (crianças e adolescentes) a participarem ativamente desse 

A ideia é que, desde pequenos, as crianças aprendam a valorizar os recursos naturais e 
um modo de vida com hábitos mais saudáveis através do contato com ambiente escolar 

uído tem poder de influência na conduta humana, em 
Portanto, enquanto o espaço físico não for compreendido como 

um elemento do processo de aprendizagem pelos administradores educacionais, 
qualidade da educação estará ameaçada, uma vez 

que o ambiente construído pode contribuir como prejudicar o aprendizado 

Segundo o autor, é grande, árdua e desafiadora a missão da Educação: formar cidadãos 
ociedade sustentável, cidadãos que tenham atitudes 

ativas e criativas que gerem meios de preservar e melhorar a vida do planeta. Portanto, 
aprendizagem com qualidade ambiental 
A melhoria da qualidade de ensino de 

forma geral, deve incluir uma preocupação com o espaço físico, já que um número 
crescente de estudos demonstra a direta relação existente entre a qualidade da arquitetura 

Espaços mais saudáveis e confortáveis ajudam a escola a manter a satisfação de todos 
os usuários e, em especial, motivam os funcionários e professores que, serão responsáveis 

este. Neste cenário, todos saem a 
ganhar; há uma melhoria de atividades de ensino e aprendizado devido às condições de 

se a utilização de energia e recursos 
emissão de poluentes e resíduos. 

Dessa forma, a produção de uma arquitetura escolar de qualidade, vai depender do 
verificando aspectos ambientais, de 
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ordem técnica, funcional e estética 
bem-estar do usuário (AZEVEDO, 2002).

Para Guidalli (2012), o ambiente escolar precisa ser projetado para proporcionar 
conforto físico e psicológico ao usuário e para atender às atividades que nela ocorrem 
como também identificar quais são os atributos relacionados ao bem
consequência, o ambiente escolar cumpre sua função e contribui para o bom desempenho e 
satisfação dos seus usuários, além de servir como exemplo de sustentabilidade.
 
 

6. Sustentabilidade e espaço escolar 
 

Um espaço educador sustentável é onde se desenvolvem processos educativos 
permanentes e continuados, capazes de sensibilizar o indivíduo e o coletivo para a 
construção de valores, habilidades, atitudes e conscientização voltadas para a 
de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável, resultando em uma escola inclusiva, 
que respeita os direitos humanos e a qualidade de vida, valorizando a diversidade 
(BRASIL, 2012). 

Para Trajber e Sato (2010), espaços sustentáveis são aquel
intencionalidade pedagógica de se construir a partir de referências concretas de 
sustentabilidade socioambiental, resultando em espaços que contribuem para repensarmos 
a relação entre indivíduo e ambiente. Segundo as autoras, hoje o processo p
requer uma reflexão ambiental para que a distância entre o pensar e fazer também possa 
acolher o sentir no processo de criação. 

As autoras reconhecem a escola como um espaço educador sustentável em três 
dimensões conectadas: o espaço, o currícul
todo indissociável, uma vez que o espaço da escola seja repensado em articulação com o 
currículo, de acordo com as premissas da sustentabilidade socioambiental, gera
nova cultura na comunidade escolar. Nes
interpretar grande parte das questões da área de educação é preciso recorrer a enfoques 
multi/interdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. São visíveis os limites que uma 
única perspectiva ou área de 
conhecimento no âmbito educacional.

 
“É atribuição de quemprojeta o prédio escolar criar um espaçotécnico, 
funcional e comprometidocom a eficáciapedagógica, buscandoajustar o 
edifício escolar àsnecessida
no qual se insere.” (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO DO BRASIL; 
FUNDAESCOLA, 2002, p. 10).
 
 

Segundo Azevedo (2002), a produção atual da arquitetura escolar desconectada das 
relações pessoa- ambiente sinaliza a necessidade de uma nova abordagem sobre a 
problemática, que reconheça sua multidisciplinaridade, abrangência, e que pense sobre os 
significados do ambiente no processo de construção do conhecimento. Essa abordagem vai 
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ordem técnica, funcional e estética – e, consequentemente, como esses aspectos afetam o 
estar do usuário (AZEVEDO, 2002). 

Para Guidalli (2012), o ambiente escolar precisa ser projetado para proporcionar 
conforto físico e psicológico ao usuário e para atender às atividades que nela ocorrem 

ificar quais são os atributos relacionados ao bem-estar do usuário. Por 
consequência, o ambiente escolar cumpre sua função e contribui para o bom desempenho e 
satisfação dos seus usuários, além de servir como exemplo de sustentabilidade.

e espaço escolar  

Um espaço educador sustentável é onde se desenvolvem processos educativos 
permanentes e continuados, capazes de sensibilizar o indivíduo e o coletivo para a 
construção de valores, habilidades, atitudes e conscientização voltadas para a 
de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável, resultando em uma escola inclusiva, 
que respeita os direitos humanos e a qualidade de vida, valorizando a diversidade 

Para Trajber e Sato (2010), espaços sustentáveis são aquel
intencionalidade pedagógica de se construir a partir de referências concretas de 
sustentabilidade socioambiental, resultando em espaços que contribuem para repensarmos 
a relação entre indivíduo e ambiente. Segundo as autoras, hoje o processo p
requer uma reflexão ambiental para que a distância entre o pensar e fazer também possa 
acolher o sentir no processo de criação.  

As autoras reconhecem a escola como um espaço educador sustentável em três 
dimensões conectadas: o espaço, o currículo e a gestão. Esses elementos constituem um 
todo indissociável, uma vez que o espaço da escola seja repensado em articulação com o 
currículo, de acordo com as premissas da sustentabilidade socioambiental, gera
nova cultura na comunidade escolar. Neste contexto, percebe-se que para compreender e 
interpretar grande parte das questões da área de educação é preciso recorrer a enfoques 
multi/interdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. São visíveis os limites que uma 
única perspectiva ou área de conhecimento apresentam no processo de exploração do 
conhecimento no âmbito educacional. 

“É atribuição de quemprojeta o prédio escolar criar um espaçotécnico, 
funcional e comprometidocom a eficáciapedagógica, buscandoajustar o 
edifício escolar àsnecessidadeseducativas de uma dada região e aoespaço 
no qual se insere.” (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO DO BRASIL; 
FUNDAESCOLA, 2002, p. 10). 

Segundo Azevedo (2002), a produção atual da arquitetura escolar desconectada das 
ambiente sinaliza a necessidade de uma nova abordagem sobre a 

problemática, que reconheça sua multidisciplinaridade, abrangência, e que pense sobre os 
cados do ambiente no processo de construção do conhecimento. Essa abordagem vai 
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te, como esses aspectos afetam o 

Para Guidalli (2012), o ambiente escolar precisa ser projetado para proporcionar 
conforto físico e psicológico ao usuário e para atender às atividades que nela ocorrem 

estar do usuário. Por 
consequência, o ambiente escolar cumpre sua função e contribui para o bom desempenho e 
satisfação dos seus usuários, além de servir como exemplo de sustentabilidade. 

Um espaço educador sustentável é onde se desenvolvem processos educativos 
permanentes e continuados, capazes de sensibilizar o indivíduo e o coletivo para a 
construção de valores, habilidades, atitudes e conscientização voltadas para a construção 
de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável, resultando em uma escola inclusiva, 
que respeita os direitos humanos e a qualidade de vida, valorizando a diversidade 

Para Trajber e Sato (2010), espaços sustentáveis são aqueles que têm a 
intencionalidade pedagógica de se construir a partir de referências concretas de 
sustentabilidade socioambiental, resultando em espaços que contribuem para repensarmos 
a relação entre indivíduo e ambiente. Segundo as autoras, hoje o processo pedagógico 
requer uma reflexão ambiental para que a distância entre o pensar e fazer também possa 

As autoras reconhecem a escola como um espaço educador sustentável em três 
o e a gestão. Esses elementos constituem um 

todo indissociável, uma vez que o espaço da escola seja repensado em articulação com o 
currículo, de acordo com as premissas da sustentabilidade socioambiental, gera-se uma 

se que para compreender e 
interpretar grande parte das questões da área de educação é preciso recorrer a enfoques 
multi/interdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. São visíveis os limites que uma 

conhecimento apresentam no processo de exploração do 

“É atribuição de quemprojeta o prédio escolar criar um espaçotécnico, 
funcional e comprometidocom a eficáciapedagógica, buscandoajustar o 

deseducativas de uma dada região e aoespaço 
no qual se insere.” (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO DO BRASIL; 

Segundo Azevedo (2002), a produção atual da arquitetura escolar desconectada das 
ambiente sinaliza a necessidade de uma nova abordagem sobre a 

problemática, que reconheça sua multidisciplinaridade, abrangência, e que pense sobre os 
cados do ambiente no processo de construção do conhecimento. Essa abordagem vai 
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exigir uma mudança de atitude nas práticas tradicionais de concepção do edifício escolar, 
consolidando um compromisso entre arquitetura, educação e meio

A ideia de projeto em  que a  sustentabilidade  seja  o  coração  da  escola vai além de 
um plano de trabalho, orçamento ou cronograma. É uma proposta ampla, devendo ser 
discutida, decidindo como formular interesses à rede local. Essa formação com caráter 
prático leva  os  participantes  a  experimentar  e  formular suas próprias ideias no 
contexto, articulando a gestão, consolidando o currículo e materializando o espaço 
construído (RODRIGUES,2012).

A escola deve fornecer espaços escolares adequados para a realização in
coletiva dos estudantes em todas as suas etapas educativas e de crescimento. Além de levar 
em conta requisitos construtivos e manter espaços saudáveis que garantam o conforto 
ambiental dos usuários. Espaços mais saudáveis e mais confortáveis aju
manter satisfação de todos os usuários e proporcionam um retorno significativo na saúde, 
na produtividade/desempenho, além da redução de custos com operação e manutenção da 
escola.  

De acordo com Mueller (2007), o espaço físico é importante 
também favorece as relações didático
ligações entre o professor e o aluno, fundamental para o processo de ensino
de qualidade. Se as condições físicas encontradas no ambiente
apropriadas, as relações entre as pessoas que ali ensinam e/ou aprendem serão otimizadas. 

Para alcançar uma arquitetura com qualidade ambiental é necessário um enfoque 
holístico em relação à fase de concepção, onde são definidas as priori
projeto. Com isso, a ambiência escolar deve não apenas atender a função, mas permitir a 
fluidez de seus espaços; sendo oferecidos ambientes confortáveis, sadios, seguros, 
acolhedores, estimulantes, convidativos, interativos e propíci
(PAES E BASTOS,2013). 

Segundo Sanoff (2007), o ambiente de sala de aula contribui para a aprendizagem 
quando ele é cuidadosamente projetado e busca atender às necessidades individuais de 
professores e alunos, por isso torna
processo de aprendizagem. Para o autor, o ambiente físico quando bem planejado, tem a 
capacidade de organizar e promover uma interação harmoniosa entre pessoas de diferentes 
idades, favorecendo mudanças
aprendizado social, cognitivo e afetivo. O autor considera que o ambiente físico é como o 
segundo professor dentro da sala de aula. 

A escola deve ser construída ou reformada de maneira que seus e
reciprocidade, a solidariedade e a integraç
de identidade cultural. O plantio de árvores e a existência de horta, de canteiros de flores e 
de ervas medicinais com plantas típicas da região a
identidade da cultura local. 

A partir do momento em que uma escola opta por seguir o caminho da 
sustentabilidade, deve-se manter uma relação equilibrada com o meio ambiente  
incorporando tecnologias e materiais adaptados às 
bioma. Deve ser pensado de modo a proporcionar melhores condições de aprendizagem e 
de convívio social, integrando
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exigir uma mudança de atitude nas práticas tradicionais de concepção do edifício escolar, 
consolidando um compromisso entre arquitetura, educação e meio-ambiente.

ojeto em  que a  sustentabilidade  seja  o  coração  da  escola vai além de 
um plano de trabalho, orçamento ou cronograma. É uma proposta ampla, devendo ser 
discutida, decidindo como formular interesses à rede local. Essa formação com caráter 

os  participantes  a  experimentar  e  formular suas próprias ideias no 
contexto, articulando a gestão, consolidando o currículo e materializando o espaço 
construído (RODRIGUES,2012). 

A escola deve fornecer espaços escolares adequados para a realização in
coletiva dos estudantes em todas as suas etapas educativas e de crescimento. Além de levar 
em conta requisitos construtivos e manter espaços saudáveis que garantam o conforto 

Espaços mais saudáveis e mais confortáveis aju
manter satisfação de todos os usuários e proporcionam um retorno significativo na saúde, 
na produtividade/desempenho, além da redução de custos com operação e manutenção da 

De acordo com Mueller (2007), o espaço físico é importante no sentido em que 
também favorece as relações didático-pedagógicas. É nesse espaço onde se estabelecem as 
ligações entre o professor e o aluno, fundamental para o processo de ensino
de qualidade. Se as condições físicas encontradas no ambiente 
apropriadas, as relações entre as pessoas que ali ensinam e/ou aprendem serão otimizadas. 

Para alcançar uma arquitetura com qualidade ambiental é necessário um enfoque 
holístico em relação à fase de concepção, onde são definidas as prioridades relativas a cada 
projeto. Com isso, a ambiência escolar deve não apenas atender a função, mas permitir a 
fluidez de seus espaços; sendo oferecidos ambientes confortáveis, sadios, seguros, 
acolhedores, estimulantes, convidativos, interativos e propícios às relações interpessoais 

 
Segundo Sanoff (2007), o ambiente de sala de aula contribui para a aprendizagem 

quando ele é cuidadosamente projetado e busca atender às necessidades individuais de 
professores e alunos, por isso torna-se relevante associar os aspectos físicos do ambiente ao 
processo de aprendizagem. Para o autor, o ambiente físico quando bem planejado, tem a 
capacidade de organizar e promover uma interação harmoniosa entre pessoas de diferentes 
idades, favorecendo mudanças, possibilitando escolhas e atividades, além de estimular o 
aprendizado social, cognitivo e afetivo. O autor considera que o ambiente físico é como o 
segundo professor dentro da sala de aula.  

A escola deve ser construída ou reformada de maneira que seus e
reciprocidade, a solidariedade e a integração social, como um espaço que 
de identidade cultural. O plantio de árvores e a existência de horta, de canteiros de flores e 
de ervas medicinais com plantas típicas da região auxiliam a manter e valorizar a 
identidade da cultura local.  

A partir do momento em que uma escola opta por seguir o caminho da 
se manter uma relação equilibrada com o meio ambiente  

incorporando tecnologias e materiais adaptados às características de cada região e de cada 
bioma. Deve ser pensado de modo a proporcionar melhores condições de aprendizagem e 
de convívio social, integrando-se ao ambiente natural. Para isso, o ideal é prever o 
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exigir uma mudança de atitude nas práticas tradicionais de concepção do edifício escolar, 
ambiente. 

ojeto em  que a  sustentabilidade  seja  o  coração  da  escola vai além de 
um plano de trabalho, orçamento ou cronograma. É uma proposta ampla, devendo ser 
discutida, decidindo como formular interesses à rede local. Essa formação com caráter 

os  participantes  a  experimentar  e  formular suas próprias ideias no 
contexto, articulando a gestão, consolidando o currículo e materializando o espaço 

A escola deve fornecer espaços escolares adequados para a realização individual e 
coletiva dos estudantes em todas as suas etapas educativas e de crescimento. Além de levar 
em conta requisitos construtivos e manter espaços saudáveis que garantam o conforto 

Espaços mais saudáveis e mais confortáveis ajudam a escola a 
manter satisfação de todos os usuários e proporcionam um retorno significativo na saúde, 
na produtividade/desempenho, além da redução de custos com operação e manutenção da 

no sentido em que 
pedagógicas. É nesse espaço onde se estabelecem as 

ligações entre o professor e o aluno, fundamental para o processo de ensino-aprendizagem 
 de ensino forem 

apropriadas, as relações entre as pessoas que ali ensinam e/ou aprendem serão otimizadas.  
Para alcançar uma arquitetura com qualidade ambiental é necessário um enfoque 

dades relativas a cada 
projeto. Com isso, a ambiência escolar deve não apenas atender a função, mas permitir a 
fluidez de seus espaços; sendo oferecidos ambientes confortáveis, sadios, seguros, 

os às relações interpessoais 

Segundo Sanoff (2007), o ambiente de sala de aula contribui para a aprendizagem 
quando ele é cuidadosamente projetado e busca atender às necessidades individuais de 

relevante associar os aspectos físicos do ambiente ao 
processo de aprendizagem. Para o autor, o ambiente físico quando bem planejado, tem a 
capacidade de organizar e promover uma interação harmoniosa entre pessoas de diferentes 

, possibilitando escolhas e atividades, além de estimular o 
aprendizado social, cognitivo e afetivo. O autor considera que o ambiente físico é como o 

A escola deve ser construída ou reformada de maneira que seus espaços facilitem a 
ão social, como um espaço que valoriza práticas 

de identidade cultural. O plantio de árvores e a existência de horta, de canteiros de flores e 
uxiliam a manter e valorizar a 

A partir do momento em que uma escola opta por seguir o caminho da 
se manter uma relação equilibrada com o meio ambiente  

características de cada região e de cada 
bioma. Deve ser pensado de modo a proporcionar melhores condições de aprendizagem e 

se ao ambiente natural. Para isso, o ideal é prever o 



 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto 

 

aproveitamento da topografia, ventilação e da 
conforto ambiental, favorecer a acessibilidade. Vale ressaltar que premissas de 
sustentabilidade não devem ser padronizadas, posto que dependem das condições e 
características de cada local.  
 

7. Conclusão 

 
No contexto de organização do espaço adequado à finalidade que se destina, a relação 

entre o ambiente construído e abordagens pedagógicas torna
que o caminho para a construção de espaços escolares de qualidade deve ser compatíve
com ideais pedagógicas e com necessidades do mundo contemporâneo, e ter como desafio 
um novo conceito de construção escolar (CARVALHO, 2008).

Repensar os caminhos da escola como espaço de formação e de transformação das 
relações do indivíduo com o outro 
necessário. Este trabalho apresentou dados referentes a analise da situação atual escolar e a 
sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental, como 
ferramenta de apoio à fase de con
aprendizagem.  

Com intuito de frisar a 
espaços escolares, concluiu
escolares capazes de apoiar e estimular as atividades pedagógicas. Proporcionando mais 
qualidade aos espaços de aprendizagem projetados pode
dos alunos de modo a aprimorar o processo de projeto do edifício escolar e valorizar o 
processo pedagógico do ambiente de ensino. 

Os espaços escolares devem transmitir estímulos aos alunos, na intenção de que este se 
envolva com o espaço ao seu redor, proporcionando oportunidades de uma aprendizagem 
prazerosa e a realização de atividades pedagógicas cria
papel do ambiente construído no processo de aprendizagem dos alunos. Uma vez que, logo 
na etapa de projeto, o arquiteto pode influenciar na definição do conceito de ensino e 
método pedagógico utilizado pela instituiç

A abordagem sobre o espaço construído e sua relação com a educação ainda é pouco 
discutida entre os arquitetos. Por isso, a presente pesquisa é de grande valia no auxilio da 
criação de espaços de aprendizagem de qualidade. O assunto recorre a 
abrangem aspectos culturais da 
na área.  

Certamente a pesquisa contribuirá positivamente para melhoria da qualidade do 
edifício escolar das escolas brasileiras e, consequentemente, a ed
cidadãos. A escola sustentável proporciona melhores condições de aprendizagem e de 
convívio social, consolidando na comunidade escolar um espaço permanente para realizar 
ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Deste modo, a presente pesquisa poderá ser utilizada como embasamento para futuros 
projetos de escolas sustentáveis e futuros debates subsequentes dos assuntos abordados, 
onde caberão profissionais de instituições de ensino, secretarias de educação, grupos
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aproveitamento da topografia, ventilação e da luz natural, enfatizar a eficiência energética, 
conforto ambiental, favorecer a acessibilidade. Vale ressaltar que premissas de 
sustentabilidade não devem ser padronizadas, posto que dependem das condições e 
características de cada local.   

contexto de organização do espaço adequado à finalidade que se destina, a relação 
entre o ambiente construído e abordagens pedagógicas torna-se imprescindível. Acredita
que o caminho para a construção de espaços escolares de qualidade deve ser compatíve
com ideais pedagógicas e com necessidades do mundo contemporâneo, e ter como desafio 
um novo conceito de construção escolar (CARVALHO, 2008). 

Repensar os caminhos da escola como espaço de formação e de transformação das 
relações do indivíduo com o outro e com o meio ambiente é um desafio constante e 
necessário. Este trabalho apresentou dados referentes a analise da situação atual escolar e a 
sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental, como 
ferramenta de apoio à fase de concepção do programa arquitetônico de ambientes de 

 importância e possibilidades acerca de práticas sustentáveis em 
espaços escolares, concluiu-se com esta pesquisa que é possível sim tornar os espaços 

de apoiar e estimular as atividades pedagógicas. Proporcionando mais 
qualidade aos espaços de aprendizagem projetados pode-se colaborar com a aprendizagem 
dos alunos de modo a aprimorar o processo de projeto do edifício escolar e valorizar o 

ógico do ambiente de ensino.  
Os espaços escolares devem transmitir estímulos aos alunos, na intenção de que este se 

envolva com o espaço ao seu redor, proporcionando oportunidades de uma aprendizagem 
prazerosa e a realização de atividades pedagógicas criativas. A partir disso, torna
papel do ambiente construído no processo de aprendizagem dos alunos. Uma vez que, logo 
na etapa de projeto, o arquiteto pode influenciar na definição do conceito de ensino e 
método pedagógico utilizado pela instituição escolar.  

A abordagem sobre o espaço construído e sua relação com a educação ainda é pouco 
discutida entre os arquitetos. Por isso, a presente pesquisa é de grande valia no auxilio da 
criação de espaços de aprendizagem de qualidade. O assunto recorre a 
abrangem aspectos culturais da sociedade como um todo, bem como práticas profissionais 

Certamente a pesquisa contribuirá positivamente para melhoria da qualidade do 
edifício escolar das escolas brasileiras e, consequentemente, a ed
cidadãos. A escola sustentável proporciona melhores condições de aprendizagem e de 
convívio social, consolidando na comunidade escolar um espaço permanente para realizar 
ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.  

Deste modo, a presente pesquisa poderá ser utilizada como embasamento para futuros 
projetos de escolas sustentáveis e futuros debates subsequentes dos assuntos abordados, 
onde caberão profissionais de instituições de ensino, secretarias de educação, grupos
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luz natural, enfatizar a eficiência energética, 
conforto ambiental, favorecer a acessibilidade. Vale ressaltar que premissas de 
sustentabilidade não devem ser padronizadas, posto que dependem das condições e 

contexto de organização do espaço adequado à finalidade que se destina, a relação 
se imprescindível. Acredita-se 

que o caminho para a construção de espaços escolares de qualidade deve ser compatível 
com ideais pedagógicas e com necessidades do mundo contemporâneo, e ter como desafio 

Repensar os caminhos da escola como espaço de formação e de transformação das 
e com o meio ambiente é um desafio constante e 

necessário. Este trabalho apresentou dados referentes a analise da situação atual escolar e a 
sustentabilidade aliada aos espaços físicos escolares de ensino fundamental, como 

cepção do programa arquitetônico de ambientes de 

cerca de práticas sustentáveis em 
se com esta pesquisa que é possível sim tornar os espaços 

de apoiar e estimular as atividades pedagógicas. Proporcionando mais 
se colaborar com a aprendizagem 

dos alunos de modo a aprimorar o processo de projeto do edifício escolar e valorizar o 

Os espaços escolares devem transmitir estímulos aos alunos, na intenção de que este se 
envolva com o espaço ao seu redor, proporcionando oportunidades de uma aprendizagem 

tivas. A partir disso, torna-se claro o 
papel do ambiente construído no processo de aprendizagem dos alunos. Uma vez que, logo 
na etapa de projeto, o arquiteto pode influenciar na definição do conceito de ensino e 

A abordagem sobre o espaço construído e sua relação com a educação ainda é pouco 
discutida entre os arquitetos. Por isso, a presente pesquisa é de grande valia no auxilio da 
criação de espaços de aprendizagem de qualidade. O assunto recorre a discussões que 

como práticas profissionais 

Certamente a pesquisa contribuirá positivamente para melhoria da qualidade do 
edifício escolar das escolas brasileiras e, consequentemente, a educação de futuros 
cidadãos. A escola sustentável proporciona melhores condições de aprendizagem e de 
convívio social, consolidando na comunidade escolar um espaço permanente para realizar 

Deste modo, a presente pesquisa poderá ser utilizada como embasamento para futuros 
projetos de escolas sustentáveis e futuros debates subsequentes dos assuntos abordados, 
onde caberão profissionais de instituições de ensino, secretarias de educação, grupos de 
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arquitetos e demais profissionais com o objetivo de contribuir com sugestões de 
aprimoramento e implementar tais métodos e estratégias como passo inicial em direção à 
sustentabilidade. 
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Resumo 

Os esforços em resolver problemas sociais têm tornado temas como inovação social e 
empreendedorismo social cada vez mais conhecidos. Com o objetivo de realizar um levantamento 
teórico sobre os dois construtos - inovação social e empreendedorismo social - este artigo traz uma 
revisão integrativa de artigos publicados na base de dados Scopus nos últimos anos. Através de 
análise bibliométrica observou-se que os estudos sobre o tema estão em evidência nos últimos anos 
e que a maioria deles possuem origem em países de língua inglesa como Estados Unidos e Reino 
Unido. Pela avaliação dos conteúdos constatou-se que alguns artigos abordam os dois construtos de 
forma diferente, porém para estudos atuais podem ser considerados assuntos complementares. A 
partir deste recorte da produção científica recente foi possível verificar a importância e a necessidade 
do desenvolvimento de estudos no tema proposto. 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social; Inovação Social; Revisão Integrativa. 

 

Abstract 

Efforts to solve social problems have made issues such as social innovation and social 
entrepreneurship increasingly well known. With the objective of carrying out a theoretical survey on 
the two constructs - social innovation and social entrepreneurship - this article brings an integrative 
review of articles published in the Scopus database in recent years. Through bibliometric analysis it 
has been observed that studies on the subject have been in evidence in recent years and that most of 
them originate in English-speaking countries such as the United States and United Kingdom. Due to 
the evaluation of the contents, it was found that some articles approach the two constructs in a 
different way, but for current studies they can be considered complementary subjects. From this cut 
of the recent scientific production it was possible to verify the importance and necessity of the 
development of studies in the proposed theme.. 

Keywords: Social Entrepreneurship; Social Innovation; Integrative Review. 
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1. Introdução 
 

Os temas inovação social e empreendedorismo social têm despertado crescente interesse 
por parte de pesquisadores e empresários que buscam amenizar os problemas sociais. 
Desilusões de modelos de negócios com fins lucrativos têm motivado iniciativas de 
empreendimentos sociais em diversas áreas. Portanto, levantamentos exploratórios sobre o 
tema são pertinentes para analisar a produção científica e visualizar como ela tem se 
orientado. 

A sobrevivência de muitas empresas depende do quanto inovadoras elas são para se 
tornarem mais competitivas. Logo, o termo inovação, está totalmente ligado a criação de 
novos conhecimentos e ganho de competitividade (URIARTE, 2008). Inovar também está 
relacionado ao desenvolvimento econômico, pois a inovação é o fator mais relevante na nova 
economia mundial (PORTER, 1980). 

O Manual de Oslo, em sua terceira edição, define inovação como “a implementação de 
um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um 
novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005). Inovações sociais 
podem ser definidas como novas ideias, atividades e serviços inovadores que surgem com o 
objetivo de satisfazer necessidades sociais (MULGAN, G.; TUCKER, S; ALI, R; 
SANDERS, B., 2007) O empreendedor social seria então um agente da inovação social 
(JULIANI, 2015). A grande maioria das definições encontradas na literatura consideram a 
missão social, com foco na criação de valor social a mais importante característica da 
inovação social. Mais recentemente alguns autores tem relacionado a missão social com o 
aumento de resultados (DANCIN; DANCIN, 2011; MAIR; SHARMA, 2012). 

Muito se discute hoje em dia sobre a capacidade das instituições governamentais de 
solucionar os problemas sociais. Devido a uma ausência de resposta a essa questão é que 
surgem, por parte da sociedade iniciativas de atividades ou empreendimentos totalmente 
voltados para atender necessidades sociais. Tem crescido também o número de empresas 
criadas com o objetivo de auxiliar financeiramente grupos que organizem práticas 
inovadoras para resolver problemas sociais. 

Apesar de se encontrar extensa literatura sobre empreendedorismo comercial, 
empreendedorismo social, existem pontos que geram discussões intensas e em muitos casos, 
os assuntos são tratados de forma independente, dificultando o desenvolvimento de uma base 
teórica robusta sobre o campo (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006). Neste 
sentido, este trabalho se propõe a realizar uma revisão integrativa dos assuntos inovação 
social e empreendedorismo social, ampliando assim a compreensão conceitual sobre os 
mesmos, e descrever as características semelhantes e diferentes a partir de estudos 
encontrados na literatura. Assim a questão de pesquisa que se pretende responder com este 
estudo é: Qual o estado da produção bibliográfica sobre a inovação social e o 
empreendedorismo social? 

Inovação social e empreendedorismo social são temas abrangentes que envolvem diversas 
áreas de pesquisa como Ciências Sociais, Economia, Engenharia Ambiental, Medicina, 
Psicologia dentre outras, muitas pesquisas têm sido realizadas sobre estes temas agregando 
diversos conhecimentos de interesse. O presente artigo tem por objetivo realizar 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

levantamento teórico sobre inovação social e empreendedorismo social, demonstrando as 
semelhanças e diferenças existentes, analisar as lacunas existentes entre os estudos 
encontrados na literatura e identificar oportunidades de pesquisas. Para tal, estruturou-se o 
trabalho da seguinte forma: (1) Introdução; (2) Procedimentos Metodológicos; (3) 
Resultados e discussões (4) Considerações Finais. 
 

2. Procedimentos Metodológicos 
 

A revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado na prática baseada em 
evidências. É um método específico de revisão da literatura, que inclui estudos teóricos ou 
experimentais sobre um tema particular. O objetivo da revisão integrativa é analisar 
pesquisas relevantes sobre um tema, possibilitando a síntese do estado da arte do mesmo e 
também apontar lacunas do conhecimento que podem ser preenchidas por novos estudos 
(POLIT; BECK, 2006). 

Existem na literatura uma variedade de procedimentos metodológicos de diferentes 
autores para definir as etapas da revisão integrativa, no entanto, para o desenvolvimento 
deste estudo optou-se pela proposta de Botelho, Cunha e Macedo (2011) que percorre as 
seguintes etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2) 
estabelecimento dos critérios de exclusão e inclusão; 3) identificação dos estudos pré-
selecionados e selecionados; 4) categorização dos estudos selecionados; 5) análise e 
interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Para um entendimento abrangente do assunto, realizou-se a pesquisa dos construtos em 
inglês "social innovat*" e "social entrepreneur*" na base de dados Scopus, pois se trata de 
uma base internacional multidisciplinar que permite levantamentos por palavras-chave e 
título do artigo. Utilizou-se as aspas para que não fossem levantadas publicações sobre cada 
termo individualmente e o asterisco para que fossem considerados todos os caracteres 
possíveis após a última letra, e assim se realizar um estudo mais abrangente. Por exemplo, 
para “social innovat*” podemos ter “social innovation” (inovação social) ou “social 
innovator” (inovador social) e para “social entrepreneur*”, é possível encontrar “social 
entrepreneurship” (empreendedorismo social) ou “social entrepreneur” (empreendedor 
social). 

No tópico seguinte serão apresentados os resultados da busca na literatura e do 
tratamento dos dados realizado nos estudos selecionados, com a apresentação de tabelas e 
gráficos e da discussão do conhecimento dos conceitos da inovação social e do 
empreendedorismo social.  

 
3. Análise e discussão dos resultados 

 
A partir do levantamento inicial na base de dados Scopus dos construtos “social 

innovat*” OR “social entrepreneur*” nos títulos, resumos e palavras-chaves, surgiram 2626 
documentos. Realizando-se o refinamento da busca para os artigos que contenham os 
construtos em seus títulos obtêm-se os resultados da Tabela 1. 
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Construto Documentos 
“social entrepreneur*” 671 
”social innovat*” 527 
“social entrepreneur*” AND ”social innovat*” 16 

Tabela 1 Documentos contendo construto no título. Fonte: Elaborado pelas autoras (Agosto/2016). 

Assim encontrou-se um total de 1182 documentos sobre os assuntos pesquisados, com a 
retirada dos repetidos. O primeiro documento sobre Inovação Social data de 1966 
(GARVEY; GRIFFITH, 1966). Após este artigo, outra publicação surgiu apenas cinco anos 
depois, em 1971 (BROADY, 1971). Já o termo “empreendedor social” aparece pela primeira 
vez no trabalho de Lessem (1978). O Gráfico 1 demonstra como o número de publicações 
do tema em estudo teve um expressivo crescimento nos últimos anos. 

 
Gráfico 1: Publicações por ano. Fonte: Elaborado pelas autoras (Agosto/2016) 

Restringindo-se a pesquisa apenas para documentos publicados nos últimos cinco anos 
(desde 2011), nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa, obteve-se um total de 847 artigos. 
Neste grupo, observou-se uma maior concentração de pesquisas nos Estados Unidos, com 
206 estudos, seguido pelo Reino Unido, com 100 e pela Espanha e Canadá, com 66 e 57 
documentos, respectivamente. É importante ressaltar que o Brasil apontou com 24 estudos, 
juntamente com Índia e Japão, demonstrando a ampla preocupação com o tema, inclusive 
em países em desenvolvimento. 

No grupo de 847 documentos, 14 continham os dois construtos no título, “social 
entrepreneur*” e “social innovat*”, sendo que um deles se tratava na verdade de uma errata 
de um dos artigos. Com base na leitura do resumo dos 13 documentos restantes e da 
disponibilidade de acesso na base Scopus, chegou-se a um total de 7 documentos. Além 
destes foram considerados, os 5 artigos mais citados que continham em seu título apenas o 
construto “social entrepreneur*”. Dentre os 15 artigos mais citados contendo apenas o termo 
“social innovat*”, observou-se que 4 figuravam dentre os 7 documentos selecionados que 
continham também o construto “social entrepreneur*”. A partir da leitura dos resumos dos 
11 artigos restantes, selecionou-se mais 4 artigos para compor o conjunto de documentos 
desta revisão integrativa, pois contribuiriam positivamente com a análise. Desta forma, 
utilizou-se uma amostra final de 16 estudos demonstrados no Quadro 1, que também 
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apresenta a síntese de cada uma das publicações. Todos os artigos são publicações de 
“journals” internacionais, exceto o último documento do quadro que corresponde a um 
capítulo de livro. 

Autores (Ano) Título do artigo  Síntese 
Dacin, M. T.; 
Dacin, P. A. (2011) 

Social Entrepreneurship: A 
Critique and Future Directions 

Analisa o Empreendedorismo Social como 
área de investigação acadêmica e sugere 
caminhos para a construção de teorias sobre o 
tema 

Santos, F. M. (2012) A Positive Theory of Social 
Entrepreneurship 

Explica o papel distintivo do 
Empreendedorismo Social na sociedade 
moderna e busca promover o avanço do 
campo acadêmico sobre o assunto  

Miller, T. L.; 
Grimes M. G.; 
McMullen, J. S.; 
Vogus, T. J. (2012) 

Venturing for others with heart 
and head: How compassion 
encourages social 
entrepreneurship challenges 

Avalia a correlação entre a compaixão e as 
motivações tradicionais do 
empreendedorismo social 

Moore, M-L.; 
Westley, W. (2011) 

Surmountable Chasms Networks 
and Social Innovation for 
Resilient Systems 

Analisa como as redes sociais contribuem 
com a inovação social e como o 
empreendedorismo institucional pode 
melhorar o desempenho das redes 

Young, H. P. (2011) The dynamics of social 
innovation 

Propõe um modelo da dinâmica da inovação 
social avaliando os fatores que aceleram a sua 
difusão 

Bacq, S.; Janssen, F. 
(2011) 

The multiple faces of social 
entrepreneurship: A review of 
definitional issues based on 
geographical and thematic 
criteria 

Avalia as diferenças entre as definições 
americanas e europeias de 
empreendedorismo social e discutem 
implicações para futuras pesquisas 

Mair, J.; Battilana, 
J.; Cardenas, J. 
(2012) 

Organizing for Society: A 
Typology of Social 
Entrepreneuring Models 

Estuda a tipologia dos modelos 
empreendedores existentes no campo do 
empreendedorismo social 

Cajaiba-Santana, G. 
(2014) 

Social innovation: Moving the 
field forward. A conceptual 
framework 

Apresenta um quadro conceitual para 
investigar a inovação social como motor de 
mudança social, com base em teorias 
institucionais e estruturalistas 

Witkamp, M. J.; 
Raven, R. P. J. M.; 
Royakkers, L. M. 
M. (2011) 

Strategic Niche Management of 
Social Innovation: the case of 
Social Entrepreneurship 

Avalia como a ferramenta Gestão Estratégica 
de Nicho pode ser utilizada para analisar a 
inovação social 

Maclean, M.; 
Harvey, C.; Gordon, 
J. (2013) 

Social innovation, social 
entrepreneurship and the 
practice of contemporary 
entrepreneurial philanthropy 

Estudo de caso sobre o processo de inovação 
social desenvolvido por uma Fundação 
Comunitária no Nordeste da Inglaterra e suas 
contribuições para a teoria e prática da 
filantropia empresarial 

Chalmers, D. (2013) Social innovation: An 
exploration of the barriers faced 
by innovating organizations in 
the social economy 

Analisa barreiras para um comportamento 
socialmente inovador e propõe um modelo de 
inovação social “aberta” 

Shaw, E.; de Bruin, 
A. (2013) 

Reconsidering capitalism: the 
promise of social innovation and 
social entrepreneurship? 

Propõe uma agenda de pesquisas futuras para 
o avanço do conhecimento sobre a inovação 
social e o empreendedorismo social 

Smith, I. H.; 
Woodworth, W. P. 
(2012) 

Developing social entrepreneurs 
and social innovators: A social 
identity and self-efficacy 
approach 

Apresenta uma abordagem de identidade 
social e autoeficácia, identifica desafios e 
formas de superação para o ensino do 
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empreendedorismo e inovação social em 
ambientes universitários 

Phillips, W.; Lee, 
H.; Ghobadian, A.; 
O’Regan, N.; 
James, P. (2015) 

Social Innovation and Social 
Entrepreneurship: A Systematic 
Review 

Estuda a relação entre as pesquisas em 
inovação e empreendedorismo social e 
propõe uma abordagem de “sistemas de 
inovação” para estudos futuros 

Nandan, M.; 
London, M.; Bent-
Goodley, T. (2015) 

Social Workers as Social Change 
Agents: Social Innovation, 
Social Intrapreneurship, and 
Social Entrepreneurship 

Estuda as práticas de inovação social, 
empreendedorismo social e 
intraempreendedorismo social realizada por 
assistentes sociais 

Cunha, J.; 
Benneworth, P.; 
Oliveira, P. (2015) 

Social Entrepreneurship and 
Social Innovation: A Conceptual 
Distinction 

Apresenta as definições de 
empreendedorismo social e inovação social e 
discute o papel das instituições de ensino 
superior para promover iniciativas no campo 

Quadro 1: Estudos incluídos na revisão integrativa. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A próxima sessão fará a discussão conceitual dos construtos empreendedorismo social e 
inovação social, realizando a análise das semelhanças e diferenças entre eles e possíveis 
lacunas na literatura. 

 
3.1. Empreendedorismo Social e Inovação Social 
 
Apesar de apresentarem semelhanças entre as definições e os diversos componentes e 

facilitadores da inovação social e do empreendedorismo social, existem também 
diversidades de abordagens entre as escolas de pensamento destas atividades. Nos Estados 
Unidos existem duas escolas que estudam o fenômeno a partir de perspectivas diferentes. A 
Social Innovation School destaca a importância do empreendedor social e suas 
características e o considera como figura central do empreendedorismo social. Já para a 
Social Enterprise School a figura do empreendedor social possui um papel secundário. A 
Social Enterprise School aceita algum tipo de distribuição de lucro, mas possui restrições a 
fim de proteger a primazia da missão social. Por outro lado, a Social Innovation School não 
apresenta restrições quanto a sua existência (BACQ; JANSSEN, 2011). 

Na prática existem diferentes modelos empreendedores no campo do empreendedorismo 
social. O estudo mais detalhado desses modelos pode auxiliar na investigação e na tomada 
de decisões dos investidores ou doadores sobre qual modelo apoiar, como apoiar e como 
avaliar o desempenho. Esses modelos podem ser identificados com base na forma de capital, 
tais como, político, humano, econômico e social, podendo estar combinados em um mesmo 
negócio ou não. Os modelos que alavancam o capital econômico merecem atenção (MAIR; 
BATTILANA; CARDENAS, 2012). Os investidores esperam que a empresa social use os 
fundos para aumentar o retorno financeiro e/ou o impacto social, no entanto, melhorar 
rentabilidade e expandir operações, sem comprometer a missão é uma tarefa difícil. A 
avaliação do impacto social e medidas de desempenho são ferramentas que podem apoiar as 
iniciativas de empreendedorismo e inovação social a alcançarem resultados financeiros sem 
pôr em risco sua missão social (MAIR; SHARMA, 2012). 

A maioria das definições tanto de inovação social como de empreendedorismo social 
focam sobre a criação de valor social como a principal missão de suas atividades, no entanto, 
alguns autores sugerem que os resultados econômicos fazem parte da missão social. Na 
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realidade o valor econômico tem grande importância para a sustentabilidade dos 
empreendimentos sociais e a criação de valor social (DANCIN; DANCIN, 2011). Assim, é 
difícil dissociar a criação de valor social do resultado econômico, podendo, entretanto, existir 
uma ordem hierárquica de prioridade entre eles (DANCIN; DANCIN; MATEAR, 2010). 
Dessa forma, o foco sobre o resultado (positivo ou negativo) dos esforços do empreendedor 
social incentiva os pesquisadores a examinarem os processos que permitem alcançar tais 
resultados, estabelecendo o empreendedorismo e a inovação social como um campo de 
pesquisa (DANCIN; DANCIN, 2011). 

Além de criar valor social e gerar resultado econômico, o empreendedorismo social 
possui um papel distintivo de explorar soluções inovadoras para problemas que foram 
negligenciados por outros atores institucionais. Os problemas podem ter expressão local, 
mas com impacto global; e é com essa visão que o empreendedor social se importa em 
facilitar a divulgação da solução para que outros possam adotá-la também. Por isso que o 
empreendedorismo social é definido como um processo de inovação econômica, que pode 
surpreender nossas expectativas sobre o comportamento humano, a ação econômica e o 
próprio papel do empreendedorismo social (SANTOS, 2012). 

A teoria tradicional dos negócios criou um ser humano unidimensional que só se 
preocupa com a maximização do lucro. No entanto isso não é real, pois as pessoas possuem 
emoções, crenças, prioridades e comportamentos, e nem todo negócio precisa ter o único 
objetivo de maximização do lucro (YUNUS, 2008). Por exemplo, a compaixão é uma 
característica do ser humano que segundo Miller et al (2012) aumenta a probabilidade das 
pessoas se envolverem em empreendedorismo social, provocando uma motivação pró-
social, que promove processos de pensamentos mais flexíveis e maior compromisso com a 
ação. 

Adicionado à motivação social, os empreendimentos sociais necessitam de meios para 
mobilizar a ação através das fronteiras e escalas do sistema social. As redes sociais podem 
desempenhar um papel fundamental na difusão da mudança sustentável, funcionando como 
os meios condutores para a mobilização rápida e transferência de conhecimento na inovação 
social (MOORE; WESTLEY, 2011). Coalizões e redes têm sido consideradas a chave para 
a mudança bem-sucedida, o agente essencial da inovação em qualquer tipo de negócio, e no 
caso da inovação social podem ser mais amplas, interligando comissários do setor público, 
investidores, defensores de movimentos sociais e empresários de negócios convencionais 
(MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010). Muitos estudos têm sido desenvolvidos 
relacionando a velocidade de difusão com a estrutura da rede. Young (2011) modela a 
dinâmica da inovação social como um jogo de coordenação jogado em rede. Ele defende que 
a taxa com que a inovação social se espalha depende de três fatores: o ganho da inovação 
em relação ao status quo, a capacidade de resposta ou racionalidade dos agentes, ou a 
quantidade de ruído no melhor processo de resposta e a topologia da rede, a presença de 
pequenos enclaves autônomos, como grupos locais, onde a inovação pode ganhar uma 
posição inicial. 

Foi observado em muitos estudos que a diferenciação entre a inovação social e o 
empreendedorismo social não tem tanta relevância como suas dimensões semelhantes. 
Clautier (2003) distingue quatro dimensões de análise da inovação social: sua natureza ou 
objetivo; seu processo de criação; o alvo de mudança; os resultados obtidos. Diversas 
pesquisas focam na natureza da inovação social e sua missão. Alguns estudos compreendem 
inovação social como um processo e realizam pesquisas para melhorá-lo. As mudanças e 
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melhorias individuais e locais causadas pela inovação social também são universos 
interessantes de análise. No entanto, entre o universo de pesquisas sobre inovação social e 
empreendedorismo social, poucas tem abordado a questão dos resultados duradouros 
obtidos. Avaliação impacto social e medidas de desempenho além de servirem para realizar 
a prestação de contas aos investidores, doadores e colaboradores internos e externos, são 
importantes ferramentas de apoio às iniciativas sociais (MAIR; SHARMA, 2012) e tem sido 
alvo de recentes pesquisas, mas carecem de maiores desdobramentos. 

As definições encontradas na literatura pesquisada para empreendedorismo social e 
inovação social estão representadas no Quadro 2. 

Autor Inovação Social Empreendedorismo Social 
Dacin e 
Dacin 
(2011) 

Os autores não se preocupam em fazer a 
definição de inovação social, mas afirmam 
que, para introduzir a mudança social, os 
empreendedores sociais criam inovações. 

Fornece soluções para problemas sociais 
equilibrando dois conjuntos de prioridades: a 
criação de valor social e o resultado 
econômico.  

Santos 
(2012) 

Não define inovação social. Considera que 
os empreendedores sociais criam soluções 
práticas e inovadoras para criar valor para a 
sociedade. 

É um processo de inovação na economia que 
pode acontecer em diferentes contextos 
institucionais, baseia-se na criação de valor, 
desenvolvendo soluções sustentáveis para os 
problemas sociais e opera por suas próprias 
regras e lógica. 

Miller et al 
(2012) 

Não define inovação social. Sugere que o 
empreendedorismo social pode gerar algum 
tipo de atividade inovadora de mercado, 
distribuição, processo ou fluxo de receita. 

É o processo de inicialização de uma forma 
organizacional híbrida que cria valor social 
através de métodos baseados no mercado. 

Moore e 
Westley 
(2011) 

É toda iniciativa, produto, processo ou 
programa que muda rotinas básicas, recursos 
e fluxos de autoridade ou crenças de 
qualquer sistema social. 

Tipo de empreendedorismo considerado no 
entendimento de inovações sociais e seu 
impacto na resiliência, que é o inventor de 
uma nova norma, ideia ou produto. 

Young 
(2011) 

Um novo mecanismo que aumenta o bem-
estar dos indivíduos que a adotam 
comparado com o estado em que estavam. 

Não define empreendedorismo social. 

Bacq e 
Janssen 
(2011) 

Não define a inovação social, porém define o 
empreendedor social como um indivíduo 
visionário capaz de encontrar soluções 
inovadoras. 

É o processo de identificação, avaliação e 
exploração de oportunidades que visam a 
criação de valor social através de atividades 
comerciais, com base no mercado e da 
utilização de uma vasta gama de recursos. 

Mair et al 
(2012) 

Não define inovação social. O objetivo dos empreendedores sociais é 
alcançar a missão social que perseguem. 

Cajaiba-
Santana 
(2014) 

São novas práticas criadas a partir de ações 
coletivas, intencionais e orientadas por 
objetivos, destinadas a levar mudança social 
através da reconfiguração de como objetivos 
sociais são atingidos. 

É uma perspectiva da inovação social que 
valoriza o indivíduo, seguindo a linha 
Schumpeteriana de empreendedores heróis. 

Witkamp et 
al (2011) 

Não faz diferença entre os conceitos de 
inovação social e empreendedorismo social. 

É um novo modelo de negócio que combina 
um objetivo social com uma mentalidade 
empresarial, e assim é considerado como uma 
importante forma de criar valor social. 

Maclean et 
al (2013) 

Uma inovação é chamada de inovação social 
se a nova ideia implícita tem o potencial para 
melhorar a qualidade ou quantidade de vida. 
Inovação social é, potencialmente, mudança 
do sistema. 

Declara que os conceitos de inovação social 
e empreendedorismo social estão 
intimamente ligados, com a pressão para 
inovar sendo parte integrante do 
empreendedorismo social. 
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Chalmers 
(2013) 

São definidas como novas ideias que 
simultaneamente atendem às necessidades 
sociais e criam novas relações ou 
colaborações sociais (MURRAY, 2010) 

Empreendedorismo social tende a concentra-
se sobre o indivíduo impulsionar a mudança 
social. 

Shaw e de 
Bruin 
(2013) 

Sugere que os focos de investigações sejam 
desviados de fazer considerações sobre as 
definições e que se voltem a fazer interações 
entre a inovação social e o 
empreendedorismo social. 

Envolve processos, atividades e 
comportamentos convencionais para 
produzir um ganho distinto das empresas 
tradicionais, ou seja, para atender às 
necessidades sociais, ambientais e 
educacionais. 

Smith e  
Woodworth 
(2012) 

Não diferencia inovação social de 
empreendedorismo social. O 
empreendedorismo social, visto como um 
processo, pode envolver a oferta de novo 
serviço, produto ou criação de nova 
organização. 

É um processo que combina recursos de 
novas formas, destinando-se principalmente 
à exploração e aproveitamento de 
oportunidades para criar valor social, 
estimulando a mudança social ou a satisfação 
de necessidades sociais. 

Phillips et 
al (2015) 

É uma nova solução para um problema social 
que é mais eficaz, ou apenas eficiente, que as 
soluções existentes, criando valor para a 
sociedade como um todo (PHILLS; 
DEIGLMEIER; MILLER, 2008). 

Assim como a inovação social, está 
relacionado com a identificação de uma 
oportunidade de resolução de problemas para 
atender a uma necessidade social, 
perseguindo assim uma missão social. 

Nandan et 
al (2015) 

Inclui quaisquer novos processos, produtos e 
serviços que tratem de questões sociais, para 
melhorar a qualidade de vida humana nos 
níveis micro e macro (POL; VILLE, 2009). 

É o estabelecimento de iniciativas para 
implementar inovações sociais. Usam a 
inovação para criar valor e mudança social 
através de um novo empreendimento 
(SCHMITZ; SCHEUERLE, 2012). 

Cunha et al 
(2015) 

É a mudança de sistemas através do 
desenvolvimento de soluções inovadoras, 
abrangendo comunidades de aprendizagem 
para criar valor social e promover o 
desenvolvimento da comunidade, desafiando 
as instituições sociais existentes através do 
desenvolvimento da ação colaborativa de 
redes mais amplas (CLOUTIER, 2003) 

É um campo de ação envolvendo diferentes 
tipos de atores, em que contextos 
socioculturais e históricos surgem como 
principais características, em que os 
indivíduos, os empreendedores sociais, 
constroem resultados, através de agilidade 
empresarial e motivação, para resolver 
problemas sociais. 

Quadro 2: Definições dos construtos. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
4. Considerações Finais 

 
Cumprindo a sequência metodológica proposta esse artigo definiu como objetivo a 

análise da produção científica sobre a inovação social e o empreendedorismo social; como 
critérios de exclusão e inclusão os artigos produzidos entre 2011 e 2016; a revisão integrativa 
propiciou a seleção de uma amostra dos artigos mais citados na base de dados Scopus; os 
artigos selecionados foram apresentados e categorizados no Quadro 2. A análise dos 
resultados aponta para um grande aumento na produção científica nos últimos anos, fato de 
extrema importância dada a relevância do tema. 

Foi possível notar que existem artigos preocupados em fazer a distinção entre os dois 
construtos, no entanto, esse tipo de discussão não traz resultados importantes para a evolução 
do campo de pesquisas de inovação social e empreendedorismo social. Por isso, outros 
estudos nem se empenham em fazer a diferenciação dos termos, mas sim, em analisar suas 
dimensões semelhantes. Assim nota-se que entre as definições de inovação social e 
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empreendedorismo social existentes o objetivo principal é criar valor social, perseguindo a 
missão social. 

No entanto, estudos recentes abordam o retorno financeiro como sendo um possível 
componente da inovação social. Isso significa dizer que o empreendimento social pode 
manter a sua missão social e ao mesmo tempo ser autossustentável, além disso, assim como 
as empresas tradicionais avaliar e demonstrar seu desempenho para atrair novos investidores 
e manter as parcerias já existentes. Dessa forma, é possível que a inovação social consiga 
ainda aumentar o seu valor social a partir da geração de lucro. Apesar de alguns 
pesquisadores alertarem que ter uma abordagem dupla de resultados, valor social e retorno 
financeiro, pode comprometer a principal característica da inovação social, estudos precisam 
ser desenvolvidos para entender quais são os fatores que permitem que a empresa permaneça 
comprometida com sua missão social (MAIR; BATTILANA; CARDENAS, 2012). 

A perspectiva do empreendedor social como figura central do empreendedorismo social 
também é registrada como uma questão preponderante para entendimento das atividades 
com impacto social. A visão Schumpeteriana do empreendedor herói (ALDRICH, 2005) 
valoriza o indivíduo como ator principal do empreendedorismo social, entretanto esta ideia 
não é aceita em todas as escolas de inovação social. A formação de parcerias e redes tem 
sido considerada a ferramenta chave para a inovação social bem-sucedida. 

Dessa forma, foi possível atingir o objetivo desse estudo, ampliando-se o conhecimento 
sobre a produção acadêmica relativa a inovação social e ao empreendedorismo social. A 
síntese do levantamento da literatura existente vislumbrou algumas características 
importantes dos construtos e suas dimensões semelhantes, demonstrando não apenas a 
relevância do tema, mas a necessidade de novos estudos e aprofundamento dessa temática. 
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Resumo  
Pretende-se demonstrar que é possível contribuir para a melhoria do ambiente e do progresso 
social e fazer uso dos conhecimentos e competências das pessoas locais, juntamente com a 
reavaliação da educação universitária institucional. A maneira de exemplo apresenta-se um 
processo metodológico de baixo custo, desenvolvido por estudantes universitários, o que torna 
possível divulgar que é viável a utilização de lamas de estações de tratamento de águas 
residuais, instaladas na cidade de Guayaquil, na elaboração de tijolos cerâmicos. Além disso, 
ilustra-se que pode minimizar-se os impactos ambientais e sociais que poderia ocorrer pela 
disposição final destes lodos e lamas residuais, e lograr utilizar esses resíduos perigosos como 
material de construção. Este projeto propõe uma nova utilização dos lodos de esgoto atualmente 
depositados no aterro sanitario de Las Iguanas da cidade de Guayaquil. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental; Responsabilidade social universitaria; Problemas 
sociais. 
 
Abstract 

It tries to show that it is possible to contribute with environmental improvement and social 
progress, incorporated into the development of up-to-date job skills and to make use of the 
knowledge and competencies of the local population together with the revaluation of the 
institutional university education. By way of example it presents a methodological process of 
low cost developed by university students, which makes it possible to prove that yes it is feasible 
to use the sludge from sewage treatment plants, installed in the city of Guayaquil, in the 
elaboration of ceramic bricks. In addition, it illustrates that it can minimize the environmental 
and social impacts that could be produced by the final disposition of these sludge and residual 
muds, and get to use this hazardous waste as construction material. This project proposes a new 
use of the sewage sludge that is currently deposited in the sanitary landfill of Las Iguanas of the 
city of Guayaquil. 
 
 
Keywords: Environmental education; University social responsibility; Social problems. 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 

A educação ambiental é um processo real quando falamos de prosperidade coletiva, e 
fundamenta-se na necessidade de melhorar, proteger e preservar o meio ambiente, base 
da subsistência da sociedade humana. Deve ser um processo educativo permanente, 
destinado a estimular a necessidade de universalizar a ética humana e induzir às pessoas 
a adotar atitudes e comportamentos consecuentes, para assegurar a protecção do 
ambiente e a melhoria da qualidade de vida da humanidade. 
 

O ambiente é considerado como um sistema particularmente complexo e contínuo, 
onde manifestan-se as inter-relações dinâmicas entre os componentes biótico, abiótico, 
sócio cultural, econômico, histórico e o construído. Nele centra-se a visão de um planeta 
interconectado que contempla a propia existência do homem, sua cultura e suas relações 
sociais, de modo que o cuidado da natureza deve ser um dos objetivos a serem 
priorizados por todos os sistemas educacionais existentes no mundo. 
 

A ciência, a tecnologia e a inovação fornecen uma ampla plataforma teórica e 
metodológica, para que a Educação Ambiental constitua uma fonte educativa muito 
necessária para o desenvolvimento de uma cultura em favor da proteção ambiental com 
Responsabilidade Social nos estudantes, mas ela exige um desenho de ações formativas 
para aproveitar estes conhecimentos de maneira eficiente e eficaz. 
 

A consideração para o meio ambiente não se desenvolve por si só, sem a influência 
orientadora do educador, a família e a sociedade em geral. Muitos eventos e episódios 
são a expressão de uma evolução crescente da sensibilidade humana e consciência sobre 
a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade da educação para controlá-los. 
Na Cumbre da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi reconhecida a ligação 
indisoluvel do desenvolvimento económico com o meio ambiente e proclamó-se a 
dignidade da pessoa humana. (ONU 1992). 
 

A UNESCO declarou na "Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável 2005-2014", que o princípio fundamental reside no uso da educação formal 
como um caminho prático para a mudança de valores, atitudes e estilos de vida, para 
que possa-se alcançar um futuro sustentável e a evolução para sociedades mais justas. 
(UNESCO, 2005). 
 

Em muitos países existem leis bem definidas em favor do meio ambiente, mas é 
claro que a solução para estes problemas não reside apenas na existência de uma 
legislação adequada, porem que em cada lugar do planeta também é necessário buscar 
abordagens, formas, métodos e procedimentos para favorecer a aplicação prática, eficaz 
e coerente das acções para a protecção do meio ambiente. As instituições educacionais 
podem fazer uma contribuição significativa através da formação com responsabilidade 
social dos seus recursos humanos. 
 

No âmbito do respeito ao meio ambiente, a natureza, a vida, as culturas e a soberania, 
no Equador o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Conhecimentos 
Ancestrais, tem entre seus objetivos o desenvolvimento de tecnologias e inovações para 



 
 

   
 
 
melhorar a qualidade de vida e contribuir para a realização do Buen Vivir, impulsar a 
produção nacional e aumentar a eficiência e produtividade. (SENPLADES 2013). 
 

No entanto, existem contradições entre a educação que se requer possuir a partir das 
instituições educacionais, sociais e familiares e o desempenho da atividade humana pela 
preservação e cuidado nos ambientes naturais, uma vez que, 1.- a atividade humana 
afeta aos ambientes naturais, reduzindo sua extensão e faz desaparecer espécies nativas 
de animais e plantas, e 2.- os ambientes naturais são o suporte onde são extraídos os 
recursos necessários para o homem, alguns deles estão em risco de se acabar. 
 
 
A Responsabilidade Social e as Instituições Educacionais 
 
 

A partir deste trabalho de investigação, a análise de alguns fundamentos levou aos 
autores a reflectir sobre a necessidade de uma concepção e implementação futura de 
uma estratégia formativa de ensino, que encontre na Responsabilidade Social da 
Universidade, uma das bases para a geração de novo conhecimento que ajude a mudar o 
mundo em que vivemos e sua conservação, para melhorar a qualidade de vida no 
planeta Terra, nas gerações presentes e futuras. 
 

Desde a segunda metade do século XX têm aumentado as preocupações pelos 
problemas ambientais, e é quando se torna a repensar no meio ambiente devido aos 
problemas de poluição, extinção de espécies nativas, degradação florestal, o aumento da 
pobreza , entre outros. De uma forma u outra os problemas ambientais estão afetando 
negativamente a qualidade de vida das comunidades. A protecção do meio ambiente 
tornou-se uma necessidade de primeira ordem para assegurar o desenvolvimento 
económico e social e, acima de tudo, para a saúde e sobrevivência da espécie humana. 
 

O princípio da relevância, consagrado na Constituição equatoriana, consiste en que o 
Ensino Superior responda a: 1.- as expectativas e necessidades da comunidade, 2.- 
regime nacional de planejamento e desenvolvimento, 3.- o desenvolvimento científico, 
humanístico e tecnológico e, 4.- a diversidade cultural. (Asamblea Nacional, 2008). 
 

As actividades de formação e de pesquisa deven estar acompanhadas de uma 
reflexão sobre as consequências sociais destes processos. Essa é a dimensão moral que 
diferencia cultura e ciência. É preciso preparar os alunos para os problemas reais e para 
assumir as suas responsabilidades sociais, para a análise crítica, a redução do espaço 
entre ricos e pobres e a redução da exclusão social. 
 

A Responsabilidade Social Universitária é a que propõe a pesquisa com inovação 
ambiental urgente e ligada às mesmas necessidades da comunidade, garantindo que o 
eixo principal da Responsabilidade Social, seja relevante e prático, com impacto na 
melhoria das condições de vida das pessoas e longe de ser simples oratória. 
(Dominguez, J, 2012). 
 

A Responsabilidade Social Universitária não é uma etiqueta ou uma moda 
temporária, é mas assumir valores sociais e compromisso com a justiça social e o 
desenvolvimento responsável. É a aplicação dos princípios da Missão ou o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Institucional (PEDI) da Universidade. Ela começa com 
a pesquisa desenvolvida nas salas de aula como um ato de serviço à sociedade e é 
consistente com o princípio universal de serviço aos outros. 
 



 
 

   
 
 

A poluição atual do ar, cobertura vegetal e dos corpos de água, como rios, lagos e 
mar, são indicativos de quão pouco progresso foi feito nas questões ambientais, para o 
que se faz necessário entre outras tarefas, promover atividades de nível universitário que 
permitan fornecer aos futuros profissionais as referências e consciência essencial para 
cuidar e preservar seu entorno. 
 

Na cidade de Guayaquil, a migração tem impactado a uma comunidade atingida pelo 
desemprego, e estabeleceu agora um sério desafio de convivência entre pessoas de 
grande diversidade cultural. Nesta pesquisa se propõe uma integração desde a 
abordagem ambiental, educacional e espontânea dos novos profissionais, procurando a 
proximidade entre os migrantes e a sociedade de acolhimento, que reconhece a situação 
de cada grupo humano para a criação de uma igualdade compartilhada. 
 
 
Processo metodológico de baixo custo 
 
 

No noroeste de Guayaquil, um dos assentamentos informais chamado La Ladrillera, 
localizado no bloco 9, Flor del Bastión, pelo km 14,5 da estrada para Daule, sobrevive 
de forma precária faz 23 anos, desde quando ela começou seu processo de migração de 
familias procedentes geralmente de comunidades rurais de Manabi, Guayas, Esmeraldas 
e Los Rios. Suas casas ainda são básicas, principalmente de bambú, plástico e papelão, 
telhados de zinco, chão de terra ou tabelas. 
 

Muitas dessas famílias são numerosas e entre as atividades que esta comunidade 
desempenha, está a de fazer tijolos artesanais de argila cozida usando uma técnica antiga 
e existente em muitas localidades em todo o mundo. Experimentalmente tentou-se que 
esta comunidade, em conjunto com alunos da Faculdade de Engenharia Civil da 
Universidade Católica de Santiago de Guayaquil, possa fabricar materiais de construção 
diferentes dos que já realizan os migrantes, e assim melhorar suas práticas actuais, de 
forma que eles possam expandir suas possibilidades de mercado. 
 

Neste trabalho comunitário foi percebida uma cidadania participativa, o que permitiu 
raciocínios e experiências com estudantes universitários nos processos de aprendizagem, 
e o nascimento de uma futura proposta de formação neste ambiente sócio-educativo, 
com sentimento compartilhado entre os estudantes que estão se graduando e um grupo 
de pessoas daquela comunidade, entusiasmados na observação, comparação, pesquisa e 
síntese. 
 

Para alcançar a fabricação de tijolos usando parcialmente os lodos de esgoto, foram 
realizadas visitas a diferentes Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), 
localizadas na cidade de Guayaquil. Foram analisadas a gestão logística de estas lamas e 
o funcionamento das estações de tratamento. Foram estudados os volumes de lodo 
produzido e foi localizado o local de amostragem apropriado para este projecto-piloto. 
 

Foi também necessário analisar o processo de lançamento de lodos que se realiza no 
aterro sanitário de Las Iguanas, onde são depositados parte destas lamas sobrantes de 
algumas estações de tratamento de esgoto e tambem de canais de drenagem de aguas 
residuais da cidade Guayaquil. 
 

O local de amostragem selecionada por alunos da Faculdade de Engenharia, para 
obter material de teste para a produção experimental de tijolos artesanais com adições 



 
 

   
 
 
de lodo de esgoto foi uma planta, onde o processo de desidratação é realizado 
naturalmente, usando raios UV numa câmara construída para o efeito. Estas eram lamas 
biologicamente estabilizadas e podían ser utilizadas como um componente na fabrição 
de tijolos artesanais, com adições de lamas de depuração. (Orellana, X. 2016). 
 

No desenvolvimento do tijolo artesanal experimental com adições de lodo de esgoto 
e a queima posterior do mesmo, se involucrou á comunidade de La Ladrillera, cujos 
operarios são trabalhadores qualificados neste ofício. Foi assegurada a qualidade das 
amostras que serian produzidas. Esta comunidade está sentada informalmente no 
noroeste da cidade de Guayaquil e sua atividade é a fabricação de tijolos de barro do 
mesmo local onde eles se instalaram. Treinou-se voluntários de La Ladrillera e foi 
fornecido equipamento de protecção individual pela presença de patógenos nas 
amostras. 
 

A área onde a comunidade está asentada tem topografia ondulada, e as depressões 
estão cheias geologicamente de sedimentos argilosos, os que tem sido erosionados das 
encostas das elevações constituidas por argilas residuais da formação Pinhão da cidade 
de Guayaquil. Estas argilas sedimentares das depressões mencionadas, foram a matriz 
principal do tijolo artesanal que foi fabricado com adições de lama de esgoto. A esta 
argila sedimentar natural, le foi adicionada as percentagens previstas de lamas, 
amostradas na estação de tratamento (ETAR). 
 

As adições percentuais experimentais escolhidas foram cinco: 1.- tijolos A (0% de 
adição de lodo de esgoto), 2.- tijolos B (10% de adição de lodo de esgoto), 3.- tijolos C 
(20% de adição de lodo de esgoto), 4.- tijolos D (30% de adição de lodo de esgoto), e 5.-
tijolos E (100% adição de lodo de esgoto). 
 

O processo de secagem dos tijolos crus foi feito naturalmente, utilizando a radiação 
solar. A secagem durou 15 dias e durante o acompanhamento técnico da mesma, 
também participaram dessa atividade ambientalmente educacional, os voluntários da 
comunidade de La Ladrillera, sensibilizados pelos efeitos que terá esta pesquisa sobre a 
sua qualidade de vida. 
 

Concluído o processo de secagem natural de todas as amostras de tijolos crus, a 
comunidade passou a construir a pirâmide de cozimento convencional para o respectivo 
aumento da temperatura e o cozimento dos tijolos experimentais. Os voluntários de La 
Ladrillera construiran uma pirâmide de 5.000 tijolos e se fez o cozimento, o mesmo que 
de acordo com pesquisas realizadas por Gnecco, M. e Marquina, J. em 2000, esses 
tijolos deven exceder os 750°C de temperatura. (Gnecco, M., 2000). 
 

Os tijolos foram submetidos a esta temperatura durante 3 dias. Depois a realização 
deste processo observou-se que os tijolos feitos com 100% de lamas foram submetidos a 
queima parcial da matéria sólida. A matéria orgânica foi queimada quando a 
temperatura excedeu os 550°C e a mesma terminou servindo como combustível. 
 
 
Resultados 
 
 

Concluído o processo da queima, as amostras com adições de lamas residuais foram 
levadas para o laboratório para testes de absorção, densidade e de compressão simples 
de tijolos em posição de canto o lateral, sugestiva da posição na que iria trabalhar numa 
parede convencional, além das medições geométricas e peso convencionais. 
 



 
 

   
 
 

A Figura 1 mostra os resultados obtidos em testes de compressão simples nos tijolos 
com adições de lamas com 0, 10, 20, e 30%. 
 

Pode-se deduzir que os tijolos de argilas residuais da formação Pinhão da cidade de 
Guayaquil, com adições de até 20% das lamas de depuração de estações de tratamento, 
não tem grandes diferenças na sua resistência à compressão simples em relação aos 
mesmos tijolos sem adição dessas lamas residuais. 
 

Os tijolos com adições de 10% de lamas de depuração foram mais resistentes que os 
tijolos sem adições, presumivelmente pelo preenchimento dos espaços vazios 
intersticiais na mistura total pela matéria mineral inorgânico contida na lama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1. DISTRIBUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES PROMEDIO 

NAS AMOSTRAS TESTADAS. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Durante a fabricação e queima dos tijolos usando 100% de lodo de esgoto logrou-se 

determinar que foi consumido o 77% em peso da matéria sólida. Além disso, pode-se 
concluir que a materia restante encontrada após a queima destes tijolos, é de 23% em 
peso e corresponde a material mineral não-orgânico. 
 
 
Discussão 
 

A fabricação conseguida destes tijolos com adições de lamas de depuração de 
estações de tratamento da cidade de Guayaquil, permitiria abrigar a idéia de que poderia 
ser implementado no futuro, uma planta automática sem a participação direta de 
pessoas, que logre processar conjuntamente com argilas residuais e sedimentares da 
cidade de Guayaquil, os lodos y lamas de esgoto e outros poluentes industriais de 



 
 

   
 
 
eliminação difícil, assim como também materiais obtidos na limpeza de canais de esgoto 
da cidade. (Orellana, X. 2016). 
 

Isto torna possível a utilização destes subprodutos de várias formas na construção, 
tais como tijolos para paredes de alvenaria, tijolos para encher placas leves ou de pouco 
peso, painéis para habitação social, entre outros. 
 

Estes resultados correspondem aos primeiros que se realizan para tijolos artesanais 
fabricados com argilas da formação Pinhão do Noroeste de Guayaquil, com adições de 
lamas residuais de depuração. Este trabalho é perfectível e esta pesquisa agora continua 
se realizando na seguinte etapa, na procura de fabricar materiais de construção para uso 
massivo com possibilidades de utilização em divisões para habitação social, 
aproveitando os lodos residuail coletados de cámaras sépticas, lagoas de oxidação e 
limpeza canais de drenagem de esgoto da cidade de Guayaquil, considerados produtos 
poluentes perigosos. 
 
 
Conclusões 
 

Este estudo contribui a aumentar o compromisso das universidades com os seus 
futuros profissionais, para melhorar o apoio que eles deven fornecer em treinamento, 
aconselhamento e/ou aperfeiçoamento de microempresas e atividades produtivas 
tecnológicas locais que exigem pesquisa aplicada para desenvolvimento ou expandir 
projetos ambientais com poucos recursos econômicos. 
 

As iniciativas que estão se desenvolvendo lentamente na Universidade Católica de 
Santiago de Guayaquil, possuem um capítulo de sensibilização y consciência ambiental 
que vem com a educação, e irá contribuir com soluções reais que não só se transformará 
em infra-estruturas, mas que fará sentido na mente dos profissionais de acordo com 
princípios de sustentabilidade, para promover o desenvolvimento econômico e social 
das comunidades onde atuem. 
 

A Responsabilidade Social Universitária vai além do empresarial, se preocupa com o 
meio ambiente e cuida das pessoas humanas. Os habitantes pobres de La Ladrillera de 
Guayaquil, de alguma forma estão participando do Ensino Superior e recebem 
treinamento de acordo com suas circunstâncias, para a melhoria nos processos de 
fabricação de seus produtos e de novas alternativas para o mercado. 
 

Para pensar en um futuro desenvolvimento rural sustentável, neste momento seria 
muito necessário educar aos jovens profissionais que são vizinhos atores sociais de seus 
vários ambientes, reforzándoles importantes valores ambientais e integrando-os com as 
várias comunidades, para que eles possam fomentar nas suas novas actividades 
profissionais, atitudes significativas para a conservação das distintas áreas do país, 
sendo também competentes de treinar pessoas para que possam mitigar os impactos 
ambientais gerados no seu próprio contexto, pessoalmente e/ou coletivamente. 
 

Para alcançar este objectivo, a Universidade deve responder às demandas urgentes de 
transformação de uma sociedade através do ensino, pesquisa e sua relação com a 
sociedade, consagradas na Constituição do Equador, apoiando a justiça social e a 
equidade. São os desafios actuais do desenvolvimento humano sustentável, que fazem 
parte das aspirações da comunidade universitária para atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável na América Latina. 
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Resumo 
O rápido crescimento urbano desafia as metrópoles de todo o mundo com problemas conhecidos 
como uma infraestrutura insuficiente, falta de transporte público acessível, carência de áreas 
verdes, degradação ambiental, esvaziamento dos grandes centros e consequentemente a dispersão 
urbana. Na procura de um urbanismo com respostas para um desenvolvimento sustentável e 
inteligente à escala local, começam a surgir movimentos do urbanismo contemporâneo como as 
Cidades Compactas e o “Smart Growth” que tem como princípios a mobilidade, aproveitamento de 
áreas públicas e privadas, diversificação de usos, reabilitação social e ambiental. 
A partir do conhecimento desses movimentos, este artigo correlacionará os conceitos das cidades 
compactas e do “Smart Growth” com os novos formatos de desenvolvimento local – o PIU Rio 
Branco, instrumento urbano recém-lançado no município de São Paulo. Os resultados demonstram 
grandes intenções para a criação de um modelo urbano pautado sob os princípios da 
sustentabilidade urbana, ambiental, cultural e social. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano sustentável; Cidades compactas; Crescimento 

inteligente; Dispersão urbana; Intervenções urbanas 

 

Abstract 

Rapid urban growth challenges metropolises around the world with known problems such as 
insufficient infrastructure, lack of accessible public transportation, lack of green areas and leisure, 
environmental degradation, emptying of large centers and consequently urban sprawl. In the 
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search for an urbanism with answers to a sustainable and intelligent development at the local level, 
movements of contemporary urbanism such as the Compact Cities and Smart Growth begin to 
emerge, whose principles are the pursuit of the promotion of quality of life, mobility, use Of public 
and private areas, diversification of uses, social and environmental rehabilitation. 
From the knowledge of these movements, this paper will correlate the concepts of compact cities 
and "Smart Growth" with the new formats of local development - the PIU Rio Branco, an urban 
instrument recently launched in the city of São Paulo. The results show great intentions for the 
creation of an urban model based on the principles of urban, environmental, cultural and social 
sustainability. 
 

Keywords: Sustainable urban development; Compact cities; Smart growth; Urban sprawl; Urban 
interventions 

 

1. Introdução 
 

Com o início da Revolução Industrial no século XVIII as cidades tiveram um 
crescimento vertiginoso tornando-se majoritariamente urbana. Ao longo do tempo elas têm 
sofrido profundas alterações, sendo umas das mais visíveis o rápido crescimento resultante 
da industrialização e do aumento na mobilidade proporcionada pelos sistemas de 
transportes. 

Para as cidades brasileiras a urbanização é um fenômeno relativamente recente, na 
década de 1940 a maioria da população ainda era tida como rural. Na década de 1970, 
conforme censo realizado pelo IBGE (2016), a população se torna predominantemente 
urbana e desde então a taxa de urbanização cresceu de 55,9% para 81% em 2000, até 
atingir em 2010 a taxa de 84,4%. Esse crescimento pode ser sentido especialmente nas 
nove principais regiões metropolitanas brasileiras. 

A expansão e urbanização trouxeram efeitos como um crescimento populacional, 
desordenado e disperso. Caracterizado inicialmente pelo esvaziamento dos grandes centros 
e consequentemente por ocupações periféricas e descontínuas ao redor dos perímetros 
municipais, eixos de polarização linear e lindeiro aos eixos estruturais rodoviários. 
Segundo Reis a existência de uma “urbanização dispersa” é caracterizada pelos 
deslocamentos de atividades tipicamente urbanas para o campo, conformando-se em uma 
série de polos urbanos separados por vazios rurais. (REIS, 2006, p.20) 

Essas transformações são consideradas desafiadoras para o planejamento regional 
atualmente praticado, principalmente na abordagem para um futuro saudável e sustentável 
das cidades. No que trata da qualidade de vida das pessoas, a dinâmica da economia e a 
exploração dos recursos naturais. 

Nos Estados Unidos e Europa a análise desses processos já vem sendo bastante 
debatida e articulada em produções do espaço urbano, e alguns conceitos começaram a ser 
estudados como o Urban Sprawl (urbanização dispersa).  

No Brasil não foi diferente, e há algumas décadas atrás os grandes centros urbanos 
começaram a esvaziar-se caracterizando um alto fluxo migratório para as bordas das 
cidades. Uma das principais características abordadas para a causa dessa dispersão (spraw) 
se dá no período do pós Segunda Guerra, a população de média e alta renda começam a 
buscar mudanças no estilo de vida, ou seja, migram para longe dos grandes centros a fim 
de terem mais qualidade de vida e segurança.  
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Em busca de novas perspectivas e enfrentamento a essa dispersão, novas condições 
sociais demonstraram a necessidade de um planejamento urbano holístico, que levasse em 
consideração não só as diretrizes físico-territoriais, mas também as condições econômicas, 
políticas e ambientais das cidades, sobretudo enquadradas nos movimentos ambientalistas 
associados à Sustentabilidade. 

O objetivo deste artigo parte destes novos modelos de desenho e planejamento 
urbano, praticado por movimentos do urbanismo contemporâneo nacional e internacional, 
especialmente no que se refere as análises dos conceitos e princípios das Cidades 
Compactas e Smart Growth. Propondo-se a discutir estes principais movimentos se fará 
necessário associa-los aos objetivos propostos de um novo formato de desenvolvimento 
local – o PIU Rio Branco, instrumento urbano recém-lançado no município de São Paulo. 
Esta análise permitirá mapear, caracterizar os princípios e conceitos dos movimentos 
contemporâneos e discutir as suas aplicabilidades no instrumento de intervenção urbana. 
 

2. A conceituação da sustentabilidade urbana e seus movimentos 
 

A Sustentabilidade começa a ser tratada como uma grande preocupação para o século 
XXI, em 1983 é organizado uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento e quatro anos depois, é publicado o relatório “Our common future” ou 
“Relatório de Brundtland”. Em 1992, no Rio de Janeiro, a realização da Conferência sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO), consolidou o conceito de desenvolvimento 
sustentável. Outra importante conquista da Conferência foi a Agenda 21, um amplo e 
abrangente programa de ação visando a sustentabilidade global no século XXI. 

A partir daí a sustentabilidade começa a ganhar maior relevância nos cenários da 
arquitetura e do planejamento urbano mundial, com estudos como “Cities for a small 
planet” (ROGERS, 1998) e “Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature” (FARR, 
2007), e o objetivo dos estudiosos se voltam para as melhores condições de vida urbana 
nas cidades. 

Dentro deste contexto, entre as décadas de 1980 a 1990, surgem alguns movimentos 
contemporâneos em busca, quem sabe, de uma evolução teórica ou até da reinvenção do 
conceito do Urbanismo dentro de uma nova corrente de pensamento.  

Esses movimentos conhecidos como as Cidades Compactas e sustentáveis possuem 
iniciativas para implementação de melhorias ao ambiente urbano, com esforço das 
interações entre o desenvolvimento urbano, no seu sentido capitalista, com os valores 
“comunitários” e com uma certa escala humana, enfim quase uma espécie de síntese entre 
a tradição antimodernista, e o pragmatismo mercadófilo, e isso tudo se acrescentando o 
estilo pós-modernista. (SOUZA 2002, p.144). 

Os conceitos desses movimentos possuem a intenção de melhorar novos 
comportamentos do meio urbano, assim como, controlar os efeitos de uma urbanização 
dispersa “Urban sprawl”. Na tabela 1 são pontuados os aspectos da urbanização dispersa, a 
fim de comparar e contrapor as características dos movimentos contemporâneos.  

 
 
 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
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Urban Sprawl (urbanização dispersa) Cidades Compactas/Smart Growth 

Dispersão Maior adensamento, compacidade e melhor 
aproveitamento e uso do solo 

Expansão em áreas rurais ou naturais, 
conurbação Revitalização de áreas degradadas urbanizadas 

Aumento nas distâncias e viagens 
percorridas por automóveis 

Caminhos amigáveis ao pedestre e ciclista, Uso 
do transporte coletivo, Conectividade 

Núcleos monofuncionais Usos mistos e diversificados 
 

Tabela 1: (Cidades Compactas, Sustentáveis). Fonte: elaborado pelos autores 

 
As novas tendências e movimentos propõem compreender melhor o espaço urbano 

para identificar suas centralidades e limites, potencialidades e conflitos. Essas 
identificações colaborariam na criação de soluções para melhorias do planejamento urbano 
físico, aliados a estratégias de desenvolvimento econômico, social e ambiental. (LEITE e 
AWAD 2012). 

Trazendo para o cenário brasileiro a evolução desses fundamentos e movimentos 
começam a penetrar e gerar fortes impactos, semelhante ao que já vem acontecendo em 
diversos países da América do Norte, Ásia e Europa. A aplicabilidade desses conceitos e 
critérios está sendo cada vez mais testada e aperfeiçoada, ganhando mais forma e 
consistência.  

No Brasil, o conceito de cidades compactas, inteligentes e sustentáveis serve de 
inspiração e referência para o desenvolvimento e implantação de novos projetos, diante 
disso nos últimos anos começaram a surgir, sobretudo, nas principais regiões 
metropolitanas, um processo de produção do espaço urbano com a criação de novos 
núcleos, bairros e comunidades.  

O conceito de cidade sustentável abrange os principais objetivos sociais, ambientais, 
políticos, culturais e econômicos dos seus cidadãos e, sobretudo o equilíbrio das ações da 
sociedade urbana na operação dos recursos naturais, sem desperdícios e esgotamento. Os 
princípios das cidades compactas e sustentáveis vêm se tornando prioridade para a criação 
de novos modelos de desenvolvimento urbano inteligente em todo o mundo.  

 
3. O Crescimento inteligente “Smart Growth” 

 
O Smart Growth surgiu em meados da década de 1980, sendo popularizado pelos 

urbanistas Peter Calthorpe e Andrés Duany, seu enfoque é direcionado para um 
desenvolvimento urbano através de políticas sustentáveis e ambientalistas, com premissas 
de adensamento urbano, alternativas de transporte (FARR,2007), desenho urbano orientado 
para o pedestre, adoção de usos mistos, senso de lugar e espírito comunitário, reabilitação 
de áreas degradadas, busca por qualidade de vida e bem estar do usuário e políticas de 
desenvolvimento econômico local. (RIO, RHEINGANTZ e KAISER 2009).  

O termo crescimento inteligente é a reformulação da palavra “crescimento” para uma 
palavra associada ao desenvolvimento. É importante salientar a distinção do Smart Growth 
da expansão urbana pois esta é a causa dos grandes problemas existentes do crescimento 
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urbano desmedido e disperso, como a insuficiência de recursos, infraestrutura e a 
degradação ambiental. Os princípios do Smart Growth são voltados aos interesses de 
cidades, núcleos e bairros sustentáveis com intuitos de oferecer maior variedade e 
eficiência de opções de infraestrutura para transportes, habitações, equipamentos urbanos, 
desenvolvimento econômico e social, porém priorizando essas ações em territórios já 
urbanizados, para o redesenvolvimento ao invés do desenvolvimento de novas terras. 
O Smart Growth se baseia em dez princípios, conforme a tabela 2. 

 
Princípios do Smart Growth 

1. Criar um conjunto de oportunidades e de escolhas de habitação; 
2. Criar vizinhanças caminháveis; 
3. Incentivar a colaboração entre comunidades e empreendedores; 
4. Estimular comunidades distintas e atrativas dotadas de forte senso de lugar; 
5. Tornar as decisões de desenvolvimento previsíveis e de baixo custo; 
6. Usos do solo misto; 
7. Preservar os espaços abertos, as fazendas, belezas naturais e as áreas críticas de 
desenvolvimento; 
8. Assegurar a variedade de opções de transporte; 
9. Reforçar a importância do desenvolvimento direto direcionado para comunidades existentes; 
10. Tirar vantagens dos projetos compactos de edifícios. 

 
Tabela 2: Os 10 princípios do Smart Growth. Fonte: elaborado pelos autores 

 

A partir do conhecimento desses movimentos, este artigo correlacionará os conceitos 
das cidades compactas, crescimento inteligente “smart growth” com os novos formatos de 
desenvolvimento local – o PIU (Projeto de Intervenção Urbana) Rio Branco, em São 
Paulo. 

O PDE (plano diretor estratégico) teve seu início em julho de 2014, tendo como meta 
a melhor orientação para o desenvolvimento e crescimento da cidade de São Paulo. Desde 
o seu início buscou-se um desenvolvimento planejado e atento as necessidades das 
principais partes envolvidas no espaço urbano, como a população, o poder público e as 
instituições privadas. Visando garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, 
ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. (PMSP, 2016) 

Originados a partir das principais estratégias do Plano diretor, foram elaborados 
programas de intervenção urbana (PIU), que buscam o ordenamento e reestruturação de 
áreas subutilizadas, porém com grandes potencialidades. Podendo ser aplicados em 
grandes setores ou até em pequenos perímetros. 

 
4. Projeto de Intervenção Urbana – PIU 

 
Em parceria com a sociedade e poder público/privado foram elaborados os projetos 

de intervenção urbana, objetivando transformações estruturais em áreas da cidade, 
buscando o aproveitamento da terra e promoção de melhorias urbanísticas e ambientais.  

As cidades eficientes e com crescimento inteligente são as que adotam parâmetros 
equilibrados nos âmbitos ambientais, sociais, econômicos e urbanos, buscando o direito da 
população à cidade, equilibrando a distribuição entre moradia e emprego, reduzindo a 
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necessidade de longos deslocamentos diários, reabilitando suas áreas degradadas e 
reavivando as regiões centrais obsoletas e subutilizadas.  

As PIUs deverão mostrar sua agilidade e rapidez nas ações pulverizadas em diversas 
áreas da cidade, porém sem perder as premissas iniciais do PDE que deverá ser sempre o 
ordenamento territorial. As metas das PIUs são entendidas como a melhor forma de 
viabilizar pontuais transformações do espaço urbano através de intervenções junto aos 
eixos de transporte e parcerias público/privadas em imóveis subutilizados que não 
cumprem sua função social.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Contexto de Planejamento – Mapa da cidade de São Paulo. Fonte: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento urbano, 2014. Elaborado pelos autores, 2016 

 

5. PIU Rio Branco  

 
Os grandes centros passaram por grandes transformações como esvaziamento dos 

principais núcleos, consequentemente perdendo sua vitalidade, funções produtivas e 
protagonismo perante os cidadãos. 

Essas transformações resultaram em uma série de problemas como a degradação 
urbana, decadência de alguns setores da economia e encolhimento da população ativa, 
porém com grandes potencialidades afinal são dotadas de infraestrutura e memórias.  

A PIU Rio branco, nosso objeto de estudo, está situada dentro da Operação Urbana 
Centro, inserida na Macroárea de Estruturação Metropolitana – MEM, um importante 
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perímetro, localização estratégica da cidade, dotado de completa infraestrutura e 
constituído de potencialidades para a transformação econômica de uso e ocupação do solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Perímetro de intervenção – PIU Rio Branco. Fonte: SP Urbanismo, 2016 

Elaborado pelos autores, 2016 

 
O perímetro de intervenção possui aproximadamente 220.854m² de área total 

(PMSP, 2016), compreendido entre o Largo do Paisandú e a Avenida Duque de Caxias e 
limitado entre as ruas Santa Ifigênia, Guaianases e Avenida São João.  
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Figura 3 e 4: Imóveis degradados na Av. Rio Branco. Fonte: Acervo dos autores, 2017 
 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Situação antes da Intervenção Urbana. Fonte: Arcoweb, 2016 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Situação depois da Intervenção Urbana. Fonte: Arcoweb, 2016 
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Objetivos 
x Adensamento, diversificação de usos e rendas; 
x Criação de praças e áreas verdes; 
x Equipamentos de uso coletivo; 
x Reabilitar e recuperar o patrimônio histórico e cultural; 
x Transporte público de fácil acesso; 
x Fruição pública com calçadas largas e fachadas ativas; 
x Prioridade ao pedestre; 
x Ciclovias; 

 
 
 

6. Avaliação dos princípios e conceitos dos movimentos e os objetivos do 
programa de intervenção urbana do PIU – Rio Branco 

 
A tabela 3, mostra o comparativo entre estes movimentos e os objetivos do programa 

de intervenção urbana (PIU); 
 

Categorias e Indicadores Movimentos Urbanos Estudo 
de Caso 

Cidades 
Compactas 

Smart 
Growth 

PIU Rio 
Branco 

Itens relacionados à Compacidade 
Uso misto e diversidade: morar, trabalhar, consumir e 
recrear dividindo uma mesma zona; 

X X X 

Aumento da densidade: mais pessoas em um espaço com 
menor projeção; 

X X X 

Itens relacionados à Mobilidade 
Facilidade para pedestres: simplificação de caminhos e 
acessos aos meios de transporte; 

X X X 

Conectividade: interação das cidades/bairros com o restante 
da cidade, com transporte público e outras alternativas; 

X X X 

Transporte público ambientalmente adequado: que não 
interfira diretamente no transito, não prejudicando o fluxo 
deste; 

X X X 

Itens relacionados ao Espaço Público e Área verde 
Preservação do espaço livre, agrícola e natural, encontrando 
formas de compensação que controlem a especulação; 

   

Aumento de áreas verdes e espaços de integração X X X 

Itens relacionados a diversidade urbana e expressão arquitetônica 
Diversificação das moradias, promovendo a interação de 
diferentes classes sociais e idades; 

X X X 

Qualidade do projeto arquitetônico e urbanístico;    

Estrutura de um bairro tradicional: estruturar os bairros 
com quadras tradicionais, projetos de vizinhança para 
pedestres; 

X X X 

Qualidade de vida: visar sempre bem-estar social dos 
usuários. 

X X X 

Desenvolver um sentido de “lugar” e identidade; X  X 
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Promover o desenvolvimento de “Comunidades” de 
vizinhança; 

X  X 

Itens relacionados a eficiência no uso dos recursos naturais 
Princípios sustentáveis, como reutilização de águas 
pluviais, de resíduos, iluminação solar, etc; 

X   

Apoiar a agricultura local, projetos ecológicos urbanos e 
jardinagem comunitária; 

X   

Promover a reciclagem, tecnologias inovadoras 
apropriadas, e a conservação de recursos; 

X   

Itens relacionados a atividades sociais e políticas 
Desenvolver um conhecimento aprofundado sobre os temas 
e problemas locais e incluir análises de custo-benefício; 

 X X 

Encorajar os habitantes e os agentes a participarem no 
processo. 

X X X 

Promover a simplicidade voluntária e estilos de vida frugais 
e desencorajar o consumo excessivo de bens materiais; 

X   

Aumentar a consciência sobre o ambiente local através do 
ativismo e de projetos educacionais que aumentem a 
consciência ecológica; 

X   

Trabalhar com empresas para apoiar uma atividade 
econômica ecológica ao desencorajar a poluição e a 
produção de resíduos; 

X   

 
Tabela 3: Comparativo entre os princípios e conceitos dos movimentos e os objetivos do programa de 

intervenção urbana. Fonte: elaborado pelos autores 

 
Após a análise da tabela 3 comparativa acima, conclui-se que o projeto de 

intervenção urbana (PIU Rio Branco) possui grandes intenções para a criação de um 
modelo urbano pautado sob os princípios da sustentabilidade urbana.  

O PIU Rio Branco atende as categorias relativas a compacidade, mobilidade, espaço 
público, áreas verdes e diversidade urbana, porém não se desenvolveram claramente 
atividades relacionadas a gestão dos recursos naturais e atividades sociais e políticas.  

A gestão dos recursos naturais busca a melhor relação entre o homem e a natureza, 
regulando todas as atividades que possivelmente afetam o meio ambiente, os conceitos 
como a reutilização de águas pluviais, resíduos, iluminação solar, jardinagem comunitária, 
reciclagem e tecnologias inovadoras para conservação de recursos naturais. E segundo as 
atividades sociais e políticas ficaram ausentes os conceitos como a promoção a 
simplicidade voluntária e estilos de vida frugais, desencorajando o consumo excessivo de 
bens materiais; Aumento da consciência sobre o ambiente local através do ativismo e 
aumento da consciência ecológica; trabalhar com empresas para apoiar uma atividade 
econômica ecológica ao desencorajar a poluição e a produção de resíduos; 

Apesar dessas deficiências no plano de ações, o PIU pode ser considerado um 
instrumento inovador e desafiador diante de todas as adversidades da cidade de São Paulo, 
trazendo novos parâmetros e conceitos que buscam minimizar os principais efeitos 
negativos do rápido processo de urbanização, como uma infraestrutura insuficiente, falta 
de transporte público acessível, carência de áreas verdes e lazer, degradação ambiental, 
esvaziamento dos grandes centros e a dispersão urbana. 
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Resultados esperados 
 

x Habitações de interesse social, aproximando a moradia do emprego para a 
população de baixa e média renda; 

x Diversificação de uso aos imóveis existentes, prioritariamente aqueles que 
não cumprem a função social da propriedade; 

x Permanência da população residente e do comércio instalado no local; 
x Fortalecimento do caráter de centralidade metropolitana, incentivando a 

vitalidade cultural e as dinâmicas da região; 
x Valorização e proteção do patrimônio histórico, cultural e religioso, 

estimulando usos e atividades compatíveis com a sua preservação; 
x Qualidade de vida aos moradores através da melhoria da infraestrutura, 

qualidade ambiental e o caráter de lazer e permanência dos espaços públicos; 
x Requalificação e reabilitação de áreas deterioradas ou subutilizadas, 

ocupadas de modo precário ou por atividades econômicas irregulares, 
integrando-as às demais atividades da região. 

 
Assim, através dessas ferramentas de intervenção urbana, a cidade de São Paulo 

caminha para um desenvolvimento sustentável, equilibrado e inteligente. Trazendo 
parâmetros oportunos dos conceitos das cidades compactas e do movimento Smart Growth. 
 

 
7. Considerações Finais 

 
O Projeto de Intervenção urbana – PIU Rio Branco, é considerado mais ágil e 

eficiente, pois consegue promover intervenções rápidas e em perímetros pequenos, 
portanto espera-se que este instrumento tenha êxito em suas operações. Sobretudo, aliados 
aos objetivos e premissas do Plano diretor estratégico (PDE) vigente. É importante 
salientar que alguns conceitos teoricamente não atendidos pelo PIU – Rio Branco, são 
praticados por outros instrumentos geridos pelo PDE, como por exemplo o programa 
Bordas da Cidade (Zonas rurais) onde foram criadas ações voltadas a cadeia produtiva 
rural e políticas ambientais. 

No Brasil a aplicabilidade e viabilidade destes modelos baseados em um urbanismo 
contemporâneo ainda geram dúvidas e preconceitos, especialmente no que tange as 
particularidades e complexidades das grandes metrópoles. Ainda é necessário um 
conhecimento específico e maduro dos principais conceitos, princípios e critérios, para 
melhor aplicação e desenvolvimento nos projetos de intervenções urbanas de todo o 
território brasileiro. 

Essa geração de bairros e núcleos planejados e ordenados acrescentarão novos 
paradigmas e premissas projetuais, tanto no âmbito da arquitetura quanto da escala urbana, 
social, política e econômica. Através de projetos elaborados com intenções claras dos 
conceitos e elementos relativos a cidade, edifícios, comunidades, usuários e transportes. 
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Resumo  
Este artigo apresenta a evolução dos sistemas de drenagem urbana até o momento atual onde os 
sistemas de manejo sustentável das águas pluviais passam a ser o paradigma desejável como 
solução que articule forma urbana e drenagem, com grande evolução nos países desenvolvidos. Os 
aspectos relativos à legislação de uso e ocupação do solo e ao saneamento básico são analisados 
para verificar como interagem aspectos técnicos e base normativa. O caso estudado é o do Distrito 
Federal, sua base legal e conceitos e técnicas do planejamento urbano e do manejo das águas 
pluviais adotadas. Como resultado, o exemplo analisado demonstra que a introdução de medidas 
estruturais e não estruturais de manejo sustentável das águas de chuva é o caminho a ser adotado no 
enfrentamento dos problemas de alagamentos urbanos, mas ainda existem resistências no âmbito 
governamental para adoção das soluções não ortodoxas que integrem gestão territorial com 
soluções de drenagem. 
 

Palavras-chaves: Drenagem sustentável; Distrito Federal; Planejamento urbano. 
 
Abstract 
This article presents the evolution of urban drainage systems to the present moment where 
sustainable urban rainwater management systems become the desirable paradigm as a solution that 
articulates urban form and drainage with great evolution in developed countries. The aspects 
related to land use legislation and to basic sanitation are analyzed to verify how technical aspects 
and normative basis interact. The case studied is that of Brazil's Federal District, its legal basis and 
concepts and techniques of urban planning and rainwater management adopted. As a result, the 
example analyzed shows that the introduction of structural and non-structural measures for the 
sustainable management of rainwater is the path to be used in order to cope with the problems of 
urban flooding, but there is still resistance in the governmental scope to adopt unorthodox 
methods that integrate territorial management with drainage solutions. 
Keywords: Sustainable drainage; Federal District; Urban planning.  



 

 

 

 

 
1. Introdução 

O solo é utilizado pelas águas das chuvas como espaço para filtração e recarga dos 
aquíferos, de forma a manter os cursos d'água. São estas águas que serão necessárias para 
fornecer os insumos para o desenvolvimento econômico, o consumo humano, o tratamento 
de rejeitos, dentre outros serviços ambientais, além da manutenção da biodiversidade. 

A urbanização modifica o ciclo hidrológico devido a impermeabilização e a alteração da 
cobertura vegetal. A diminuição das áreas de coberturas naturais compromete o ciclo 
hidrológico porque a vegetação desempenha um controle qualitativo e quantitativo, 
promovendo a infiltração, a interceptação, o controle de poluentes, o controle de erosão, a 
evapotranspiração e a diminuição do escoamento superficial (TUCCI, 1997). 

A urbanização altera os percentuais de evapotranspiração, infiltração e escoamento 
superficial no meio e a quantidade de água na bacia hidrográfica, como ilustrado na Figura 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alterações nas parcelas do ciclo hidrológico em diferentes fases da urbanização. Fonte: 
FISCRWG, (2001) 

Camapum e Lelis (2010) enfatizam que a expansão urbana desordenada ou mal 
planejada gera impactos ambientais como: desmatamento, erosão, assoreamento de rios e 
reservatórios, acúmulo de resíduos sólidos em áreas inapropriadas, contaminação do lençol 
freático e impermeabilização excessiva do solo.  

A impermeabilização do solo provoca a redução da capacidade de infiltração natural das 
águas de chuva gerando a redução nos volumes das águas subterrâneas. Aumenta o volume 
e a velocidade do escoamento das águas de chuva, gerando erosões. Estimula o transporte 
de sedimento pelas águas de chuva, gerando assoreamento dos corpos hídricos. Gera o 
comprometimento da qualidade das águas dos cursos d'água e lagos devido ao transporte 
da poluição urbana pelas águas de chuva. Provoca enchentes e inundações. 

#page13
#page13


 

 

 

 

Segundo Tucci (2005, p. 19) o escoamento pluvial transporta sedimentos e resíduos cuja 
quantidade depende do estágio em que se encontra o desenvolvimento urbano, quais sejam: 

a) estágio de pré-desenvolvimento: a bacia hidrográfica naturalmente produz uma quantidade 
de sedimentos transportada pelos rios em razão das funções naturais do ciclo hidrológico; 

b) estágio inicial de desenvolvimento urbano: quando ocorre modificação da cobertura da 
bacia, pela retirada da sua proteção natural, o solo fica desprotegido e a erosão aumenta no 
período chuvoso, aumentando também a produção de sedimentos. Exemplos dessa situação 
são: enquanto um loteamento é implementado, o solo fica desprotegido; ruas sem pavimento; 
erosão pelo aumento da velocidade do escoamento a montante por áreas urbanizadas; na 
construção civil por falta de manejo dos canteiros de obras onde ocorre grande movimentação 
de terra. Esse volume é transportado pelo escoamento superficial até os rios. Nessa fase, existe 
predominância dos sedimentos e pequena produção de lixo; 

c) estágio intermediário: parte da população está estabelecida, ainda existe importante 
movimentação de terra por causa de novas construções. Em virtude da população estabelecida, 
existe também uma parcela de resíduos sólidos que se soma aos sedimentos; 

d) estágio de área desenvolvida: nessa fase praticamente todas as superfícies urbanas estão 
consolidadas, resultando numa produção residual de sedimentos em razão das áreas não-
impermeabilizadas, mas a produção de lixo urbano chega ao seu máximo com a densificação 
urbana. 

O manejo sustentável das águas de chuva tem como objetivo diminuir os impactos da 
expansão urbana em relação a quantidade e a qualidade da água pluvial, privilegiando à 
integração da água à cidade, recuperando seus valores ambientais e paisagísticos. 

2. Evolução dos sistemas de drenagem no meio urbano 
No século XX houve um avanço significativo nas técnicas e na gestão das águas 

pluviais no meio urbano devido aos problemas e desafios causados pelo aumento e 
concentração populacional, pelo crescimento industrial e pela deterioração das condições 
ambientais, em especial, das águas. 

Até 1970 os sistemas de drenagem urbana foram baseados no rápido escoamento do 
excesso pluvial pelas ruas até os rios por canalização, fornecimento de água para consumo 
com retirada à montante e coleta de esgotos e despejo, sem tratamento, à jusante. A 
preocupação era retirar para longe das pessoas os riscos de proliferação de doenças. Essa 
fase é denominada higienista (TUCCI, 2005; KOIDE, 2016). 

O despejo sem tratamento dos esgotos sanitários nos rios, o transporte da poluição 
urbana pelas águas de chuva, os depósitos de resíduos sólidos urbanos que contaminam as 
águas superficiais e subterrâneas e a contaminação das águas subterrâneas por despejos 
industriais e domésticos, promoveram o chamado ciclo de contaminação das águas. Uma 
das consequências desta forma de expansão urbana sem visão ambiental é a deterioração 
dos mananciais e a redução da cobertura de água segura para a população, ou seja, a 
escassez qualitativa (TUCCI, 2005). 

Em 1975, a “Clean Water Act” (Lei da Água Limpa) nos Estados Unidos, definiu que 
todos os efluentes deveriam ser tratados com a melhor tecnologia disponível para 
recuperação e conservação dos rios. Isso permitiu melhorar as condições ambientais, evitar 
a proliferação de doenças e a deterioração de fontes de abastecimento. Verificou-se que era 
insustentável continuar a construção de obras de drenagem que aumentassem o escoamento 
em razão da urbanização, como a canalização de rios naturais. Os sistemas de drenagem 
então avançaram para realizar o tratamento do esgoto doméstico com implementação de 



 

 

 

 

total cobertura de coleta e tratamento e o controle de inundações com técnicas de 
amortecimento. Essa fase é denominada corretiva e ocorreu no período de 1970 a 1990 
(TUCCI, 2005; KOIDE, 2016). 

Tucci (2005) esclarece que a qualidade das águas pluviais escoada pela canalização 
depende da limpeza urbana e sua freqüência, da intensidade da precipitação e sua 
distribuição temporal e espacial, da época do ano e do tipo de uso da área urbana.  Com o 
adensamento urbano e o aumento do consumo, ocorreu o aumento da impermeabilização 
do solo, da geração de resíduos e sua disposição inadequada. O escoamento pluvial acaba 
transportando estes resíduos para o sistema de drenagem, agravando a poluição nos rios.  

Verificou-se que não bastava atuar sobre o problema no fim do processo, faz-se 
necessário trabalhar preventivamente na origem. Essa fase é denominada sustentável e teve 
início em 1990. Consiste no planejamento da ocupação do espaço urbano obedecendo aos 
mecanismos naturais de escoamento; no controle dos micro-poluentes, no controle da 
poluição difusa e a recuperação da infiltração (TUCCI, 2005; KOIDE, 2016). 

Estes períodos refletem os avanços alcançados pelos países desenvolvidos. Os países 
em desenvolvimento estão tentando sair da primeira fase para uma ação corretiva dentro da 
fase sustentável. Tucci (2005) nos informa também que o Eng. Saturnino de Brito, no 
início do século 20, planejou algumas cidades brasileiras segundo a concepção sustentável 
e estava adiante do seu tempo. 

Com a impermeabilização do solo a água de chuva que infiltrava, passa a escoar pela 
canalização de drenagem urbana, aumentando o volume do escoamento superficial. O 
volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a 
urbanização, passa a escoar através de superfícies impermeáveis, condutos e canais, 
exigindo maior capacidade de escoamento e aumento do diâmetro das tubulações e 
declividade da canalização. Segundo Tucci (2005) a canalização tende a representar custos 
de 6 a 10 maiores que o amortecimento do escoamento. As medidas de infiltração tendem 
a ter custos ainda 25% inferiores ao amortecimento. 

Camapum e Lelis (2010) preconizam algumas medidas preventivas importantes para o 
desenvolvimento urbano sustentável que podem minimizar os impactos da 
impermeabilização do solo, dentre elas a definição do traçado urbanístico levando-se em 
conta as características geomorfológicas, climáticas e o controle do escoamento 
superficial, de modo a favorecer a infiltração e reduzir os efeitos dos picos de chuva, além 
da definição da taxa de ocupação apropriada às condições ambientais vigentes. 

O planejamento do desenvolvimento urbano e das suas infraestruturas sobre bases 
sustentáveis exige abordagens multidisciplinares que permitam antecipar e avaliar os 
impactos das intervenções na bacia hidrográfica, em detrimento de tratamentos 
tradicionais, que impedem uma compreensão das interações e da dinâmica dos processos 
sócio-ambientais que ocorrem no território. A adoção dessa estratégia visa realizar a 
implantação urbana com menor impacto negativo possível, de modo a gerar menor custo 
financeiro e ambiental, presentes e futuros, garantir meio ambiente equilibrado e qualidade 
de vida a população. 

3. Planejamento urbano e sistemas de drenagem no Brasil 
O Brasil tem avançado no estabelecimento de legislação e programas para estimular o 

desenvolvimento sustentável no planejamento urbano e na gestão das águas pluviais.  



 

 

 

 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) define que o plano diretor é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Dentre suas diretrizes gerais tem 
a garantia do direito a cidades sustentáveis; o planejamento do desenvolvimento das 
cidades de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 
negativos sobre o meio ambiente; a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar 
os usos excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana e a poluição e a 
degradação ambiental, dentre outros; a adoção de padrões de produção e consumo de bens 
e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental 
do Município e do território sob sua área de influência. 

A Lei nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 
introduziu no Estatuto da Cidade a obrigatoriedade dos municípios com áreas de riscos a 
adoção de medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de 
impactos de desastres; a identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas 
verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das 
cidades e que o conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições dos 
planos de recursos hídricos, formulados de acordo com a legislação de recursos hídricos 
(Lei nº 9.433/1997). 

A Lei de Saneamento (Lei nº. 11.445/2007) define que o saneamento básico é composto 
por abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. Esta Lei prevê que os serviços prestados 
pelas cidades devem atender a legislação de recursos hídricos (art. 4º, parágrafo único). 
Segundo esta lei, os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos 
das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos além de serem articulados com as 
políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de proteção ambiental, 
dentre outras.  

O Ministério das Cidades, por meio do Programa de Drenagem Urbana Sustentável, 
procura promover articulação da gestão da drenagem urbana com as políticas de 
desenvolvimento urbano, de uso e ocupação do solo e de gestão das respectivas bacias 
hidrográficas. Estimula a gestão sustentável da drenagem urbana com ações estruturais e 
não-estruturais dirigidas à recuperação de áreas úmidas, à prevenção, ao controle e à 
minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas (Ministério das 
Cidades, 2012). 

O programa apóia diretrizes de drenagem que sejam previstas no Plano Diretor de 
Drenagem Urbana (PDDU) e compatíveis com o Plano Diretor Municipal, com o Plano de 
Saneamento Básico, com o Plano de Bacia Hidrográfica e com os Planos de 
Desenvolvimento Regional, ou equivalentes, quando existentes. Em casos de municípios 
que não tenham o PDDU, os recursos concedidos deverão ser utilizados em sua 
elaboração, devendo este necessariamente atender aos princípios de Manejo Sustentável 
das Águas Pluviais Urbanas, apresentados pelo programa (Ministério das Cidades, 2012). 

A gestão dos recursos hídricos tem sido realizada por bacia hidrográfica, no entanto a 
gestão do uso do solo é realizada pelo município ou grupo de municípios numa região 
metropolitana. O desafio é realizar a gestão de acordo com a definição do espaço 
geográfico externo e interno a cidade, em harmonia com o meio físico e biótico. Desta 
forma busca-se garantir a disponibilidade hídrica com qualidade para todos os usos; manter 
a qualidade da água dos rios a jusante e evitar impactos devido à urbanização na drenagem 
urbana e nas áreas ribeirinhas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.608-2012?OpenDocument


 

 

 

 

4. Princípios do manejo sustentável de águas pluviais no meio urbano 
No esforço de elaboração da gestão sustentável das águas urbanas surgiu na década de 

80 o conceito de Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto (Low Impact Development), 
nos Estados Unidos, a abordagem australiana de Water Sensitive Urban Design (WSUD) e 
a abordagem britânica de Sustainable Drainage Systems (SuDS). Estas abordagens 
propõem uma forma de planejamento urbano sustentável por meio do emprego de 
planejamento multidisciplinar integrado, da busca de soluções locais e nas práticas de 
tratamento e controle das águas pluviais em pequena-escala para replicar o comportamento 
hidrológico natural em configurações urbanas. (SOUZA, CRUZ, TUCCI, 2012). 

O desenvolvimento urbano de baixo impacto tem como princípios o uso e ocupação do 
território elaborado de forma integrada com princípios de manejo sustentável dos recursos 
naturais. Evita padronizações e estimula a elaboração de projetos que respeitem 
peculiaridades locais naturais e assegurem a proteção de toda a bacia hidrográfica. 
Promove a integração entre o projeto de implantação e as funções das infraestruturas e não 
apenas a busca de espaço para as infraestruturas dentro do design de um projeto (SOUZA, 
CRUZ, TUCCI, 2012). 

Este planejamento busca promover o controle do escoamento superficial onde a chuva 
atinge o solo (controle de escoamento na fonte) utilizando técnicas de manejo de forma 
integrada ao ambiente para recriar processos hidrológicos naturais. Trabalha a integração 
das áreas verdes no processo de controle do escoamento com a preservação de vegetação e 
solo nativos, o emprego de áreas permeáveis e a manutenção de caminhos naturais de 
drenagem. Privilegia a manutenção da permeabilidade do solo, a reservação, a infiltração e 
a utilização das águas pluviais. Estimula o uso das águas de chuva como fonte de água para 
diversos fins, tanto dentro como fora dos lotes, pelos entes públicos e privados. Desta 
forma, há diminuição dos volumes escoados e da necessidade de fornecimento de grande 
volume de água captada dos mananciais. Recomenda o uso de medidas tanto estruturais 
como não-estruturais tais como a educação ambiental, a participação e capacitação dos 
cidadãos (inclusive de profissionais), o desenho urbano e a regulação do uso do solo 
(SOUZA, CRUZ, TUCCI, 2012). 

O objetivo é que a área urbanizada tenha um comportamento aproximado às condições 
hidrológicas de pré-desenvolvimento, com maior tempo de detenção do escoamento 
pluvial, maior infiltração e recarga dos aquíferos, menor escoamento superficial, menores 
níveis de erosão e de poluição das águas e, consequentemente, menores impactos 
negativos, menores custos para a mitigação de impactos, recuperação sócio-econômica e 
ambiental e menores investimentos para fornecimento dos recursos ambientais necessários 
ao desenvolvimento sócio-econômico (SOUZA, CRUZ, TUCCI, 2012). 

4.1 Elementos de Manejo das Águas Pluviais na Composição da Paisagem Urbana  
Os sistemas de manejo sustentável das águas de chuva podem ser implantados no 

tratamento paisagístico dos espaços abertos, de todos os tamanhos e em todos os locais. É 
uma forma de emprego de áreas com vegetação para exercerem funções infraestruturais 
relacionadas ao manejo das águas urbanas e da biodiversidade, além de promover o 
embelezamento local. Souza, Cruz e Tucci (2012) enfatizam que as práticas paisagísticas 
usuais não encorajam a preparação adequada de áreas de plantio para readquirir benefícios 
hidrológicos do solo natural. Como resultado, solos em áreas abertas podem gerar 
escoamento de forma similar a áreas impermeáveis.  



 

 

 

 

Existem diversos sistemas de drenagem que auxiliam na execução das funções de 
manutenção da permeabilidade do solo, da infiltração das águas de chuva, do controle do 
escoamento e da utilização das águas pluviais que podem ser empregados na composição 
da paisagem urbana. Podem ser de infiltração, retenção ou detenção. 

Os sistemas de infiltração capturam um volume de escoamento superficial e infiltram 
no solo. Tem como finalidade o controle da quantidade e da qualidade da água e a recarga 
dos aquíferos. Utilizam como meio de filtração material granular tais como areia, o solo, 
material orgânico, ou uma membrana para eliminar a poluição difusa transportada pelo 
escoamento. Fatores naturais, como porosidade do solo, geomorfologia, cobertura vegetal, 
e fatores antrópicos, como desmatamento e impermeabilização, são fatores determinantes 
na taxa de infiltração do solo (CAMAPUM, LELIS, 2010). Neste sistema temos: jardins de 
chuva, canteiros pluviais, biovaletas, bacias de infiltração, pavimento permeável, 
trincheiras de infiltração, poços de infiltração etc. (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Foto da esquerda mostra rua em forma de onda e sem meio fio que permitem a infiltração 
de parte do escoamento nas laterais com vegetação. Na foto da direita é apresentada uma área de 

infiltração num canteiro.  Fonte: Weinstein, (2003), apub Tucci, (2005) 
Os sistemas de retenção capturam um volume de escoamento e mantêm esse volume até 

que seja infiltrada em parte. Podem utilizar a vegetação para melhoria na qualidade e 
controle da quantidade de água. Também podem ser implementados a nível de lote. Os 
volumes retidos podem ser aproveitados para irrigação, lavagem de superfícies e outros 
usos. Incluem dispositivos como lagoas pluviais, coberturas verdes, poços e cisternas.  

Os sistemas de detenção capturam um volume escoado e retêm temporariamente esse 
volume para posterior liberação gradual para o sistema de drenagem. São projetados para 
esvaziar completamente após as chuvas e, portanto, fornecer, principalmente, o controle da 
quantidade de água. Quando secas, podem ser integradas a outros usos como recreação e 
lazer. Podem ser abertas ou subterrâneas. 

5. Manejo das águas pluviais em Brasília - modelo tradicional e suas 
consequências. 

O Distrito Federal foi criado em 1957 com o objetivo de transferir a capital do país e de 
interiorizar seu desenvolvimento. O Plano Piloto de Brasília foi planejado e construído 
com outras regiões administrativas (cidades) que serviram inicialmente de apoio ao seu 
desenvolvimento. O planejamento da infraestrutura de saneamento do DF é posterior às 
ocupações iniciais do território. Foi realizado pelo Planidro – Plano Diretor de Água, 
Esgoto e Controle da Poluição (1970). Em 1975 foi estabelecido um zoneamento sanitário 
que possuía como foco a regulação da ocupação do Lago Paranoá onde está localizado o 
Plano Piloto (SO/DF, 2008). Coimbra (2016) esclarece que todo o Plano Piloto de Brasília 



 

 

 

 

(área tombada do DF) é coberto com rede de drenagem e que o sistema implantado foi 
concebido com conceitos tradicionais, no entanto, devido a crescente impermeabilização 
do solo, o sistema inicialmente implantado tornou-se subdimensionado.  

O destino final da maior parte do escoamento urbano de Brasília é o Lago Paranoá, lago 
artificial construído junto com a cidade com o objetivo de aumentar a umidade relativa do 
ar. Este corpo hídrico tem usos múltiplos (lazer, energia, drenagem, esgoto tratado) e está 
sendo preparado para servir de manancial para o abastecimento de Brasília e outras regiões 
administrativas (SO/DF, 2008). No entanto, o aumento da impermeabilização, o 
recebimento das cargas de poluição difusa transportadas pela drenagem urbana e a 
ocupação das margens do Lago estão provocando seu assoreamento e degradando a 
qualidade das suas águas.  

Costa e Koide (2013) concluíram que as cargas de poluição difusa que chegam ao Lago 
Paranoá oriundas do sistema de drenagem da Asa Norte nos meses de novembro a janeiro 
podem ser mais significativas do que a cargas lançadas pelo efluente tratado da ETE que 
recebe o esgoto doméstico desta área. Menezes (2010) mostra que o assoreamento do Lago 
vem diminuindo sua área ao longo dos anos. (Figura 3). 

 
Figura 3 Variação da área do espelho d'água do lago Paranoá utilizando fotos aéreas 
ortorretificadas e imagens de satélite ortorretificadas. Fonte: MENEZES, (2010). 

 

5.1. Novas intervenções previstas no PDTU-DF frente às novas concepções de 
drenagem e os problemas existentes no DF.  

Desde os anos 90, A NOVACAP, empresa responsável pela execução e manutenção da 
infraestrutura de drenagem do DF, numa tentativa de rever e incorporar conceitos de 
sustentabilidade em relação às águas pluviais, está projetando e executando novos sistemas 
com a previsão de construção de bacias de detenção e retenção, com o objetivo de reduzir a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_artificial


 

 

 

 

carga de poluentes e a vazão de pico das águas pluviais a serem lançadas nos corpos 
hídricos receptores. Atualmente estes projetos estão sendo executados a partir das 
diretrizes fornecidas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana do Distrito Federal - PDDU-
DF e da Resolução nº 09/2011, da ADASA, que estabelece como vazão máxima de 24,4 
l/s/ha para lançamento das águas da drenagem urbana em corpos hídricos.  Existem 
cadastradas 51 bacias de detenção no DF distribuídas nas diversas Regiões Administrativas 
(COIMBRA, 2016).   

O PDDU-DF foi elaborado em 2008 em cumprimento a lei de saneamento. Esse Plano 
definiu como objetivo atuar sobre os impactos existentes e a prevenção de impactos 
futuros. O Relatório 3 do PDDU-DF faz uma análise da articulação existente no DF entre 
planejamento urbano e o sistema de drenagem. No seu diagnóstico analisa as diretrizes 
estabelecidas pelo Plano de Ordenamento Territorial do DF - PDOT. O PDOT propôs 
maior adensamento das áreas já urbanizadas, otimizando a infraestrutura existente. O 
PDDU-DF considera este tipo de ação razoável desde que não envolva a perda de espaço 
verde e da infiltração existente, caso contrário a densificação poderá agravar a 
impermeabilização. Considera também que não é razoável a existência de lotes inferiores a 
300m² pois tendem a total impermeabilização da área. Analisou que no PDOT não existem 
parâmetros de expansão que levem em conta os condicionantes de águas pluviais e 
considerou que o planejamento urbano deveria utilizar os indicadores das águas urbanas, 
disciplinando o espaço de acordo com os limitantes destes componentes da infraestrutura 
(SO/DF, 2008). 

A NOVACAP, buscando compensar os efeitos da urbanização e eliminar locais de 
alagamento, está implementando o Programa Drenar-DF que tem o objetivo de melhorar os 
sistemas de drenagem urbana, solucionando os problemas recorrentes de inundações, 
proteção de nascentes e erosões. Neste programa são previstas bacias de detenção e de 
retenção a serem construídas em trechos da Asa Sul, Asa Norte e no Parque da Cidade 
(COIMBRA, 2016).   

Maldi, Mendes e Koide (2015) realizaram uma análise da viabilidade das bacias 
propostas pelo PDDU-DF e uma simulação de alternativas de intervenções para manejo do 
escoamento superficial em uma das bacias de drenagem do Plano Piloto de Brasília 
responsável pela maior área drenada do DF. A Sub-Bacia do Centro Olímpico tem como 
cabeceira o Autódromo Nelson Piquet e como exutório o Centro Olímpico da Universidade 
de Brasília, abrangendo quadras comerciais, residenciais, o setor de oficinas, escolas e 
universidades. Foram estudadas as alternativas abaixo visualizadas na figuras 4.  

  
Figura 4 – Na foto à esquerda temos a localização das bacias de detenção do estudo. Na foto à direita a 

localização das trincheiras de infiltração. Fonte: Maldi, Mendes e Koide (2015) 
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A tabela 1 aponta os resultados obtidos: 

Situações analisadas 

Tempo de retorno de 5 
anos e duração de 30 min 

Tempo de retorno de 15 anos e 
duração de 60 min 

Vazão de 
pico (m3/s) 

Percentual 
de 

abatimento 

Vazão de pico 
(m3/s) 

Percentual 
de 

abatimento 
Atual 18,92  23,63  

Alternativa 1 - bacia de detenção na L4 
Norte -Bacia 1 2,15 88,64% 2,85 87,94% 

Alternativa 2 - bacia de detenção na L3 
Norte - Bacia 2  6,03 68,13% 8,37 64,58% 

Alternativa 3 - bacia de detenção no Eixão 
Norte - Bacia 3  14,29 24,47% 20,07 15,07% 

Alternativa 4 - bacia de detenção próxima 
ao Autódromo - Bacia 4 17,27 8,72% 22,79 3,55% 

Alternativa 5 - Opção do GDF  - bacia 1 + 
bacia 2  4,06 78,54% 7,49 68,30% 

Alternativa 6 - trincheiras de infiltração 
instaladas na área do autódromo, nas 
Superquadras (100, 200 e 400) Norte e nas 
áreas próximas ao exutório 

13,70 27,59% 20,14 14,77% 

Alternativa 7 - bacia 1 + trincheiras  1,98 89,53% 2,68 88,66% 

Tabela 1- desempenho das alternativas. Fonte: adaptado de Maldi, Mendes e Koide (2015) 
O referido estudo demonstra a importância da complementaridade entre técnicas 

tradicionais com soluções de drenagem sustentável apesar do estudo não ter explorado de 
modo abrangente os elementos de manejo sustentável das águas pluviais. Esta em 
elaboração um estudo para aplicar o que se denomina infraestrutura verde de modo a 
verificar como uma gama maior de intervenções na paisagem de Brasília pode aumentar a 
contribuição dessas soluções para a infiltração das águas decorrentes do escoamento 
superficial.  

O Drenar-DF está fundamentado na adoção de soluções compensatórias de drenagem 
agindo em conjunto com as estruturas convencionais, ou seja, está implementando a fase 
corretiva no sistema de drenagem. Apesar de possibilitar a melhoria da qualidade e da 
quantidade do escoamento das águas de chuva, o programa não prevê o controle do 
escoamento na fonte, tampouco a recuperação da infiltração em toda área urbana, que são 
princípios da fase sustentável.  

6. Considerações finais 
Apesar de ter sido inaugurada em 1960 e de ter inicialmente oferta de grandes áreas 

verdes, Brasília e todo o DF apresentam hoje os impactos causados pelos problemas de 
planejamento urbano e drenagem como outras cidades brasileiras: enchentes, inundações, 
erosões, contaminação e assoreamento de corpos hídricos. O desenho urbano e as áreas 
verdes existentes não foram planejados para favorecer a infiltração do escoamento pluvial 
oriundo das vias e a urbanização acelerada formal e informal promoveu a perda de áreas 
verdes para outros usos com aumento da impermeabilização.  

Nos últimos 30 anos, o elevado crescimento populacional no DF e a falta de 
planejamento e controle urbano, foram responsáveis pela ocupação desordenada e, muitas 



 

 

 

 

vezes, irregular das principais áreas de infiltração da água pluvial. Sendo uma região de 
nascentes, o DF possui uma rede hídrica superficial formada predominantemente de 
pequenos córregos. A disponibilidade hídrica no DF está em torno de 1.338 
m3/habitante/ano o que demonstra uma situação de estresse hídrico, segundo critérios 
desenvolvidos pela ONU (OLIVEIRA, 2010). Isto demonstra a necessidade do manejo 
sustentável das águas de chuva para recarga e proteção das águas subterrâneas do DF.   

As áreas verdes e os espaços abertos ainda disponíveis dentro e fora das quadras, bem 
como as vias urbanas e suas áreas marginais (calçadas etc) podem cumprir funções 
infraestruturais de manejo sustentável das águas pluviais por meio de projetos de 
readaptações e requalificações, a partir de estudos das características hidrológicas, 
geomorfológicas, dentre outros, em cada local de intervenção.  

Essas áreas de Brasília podem ser transformadas a favor da sustentabilidade ambiental 
da paisagem da cidade por meio de elementos de infiltração e retenção das águas de chuva 
promovendo o controle do escoamento na fonte e a recuperação da infiltração em toda área 
urbana. Desta forma podem contribuir para a recuperação dos aquíferos, promover maior 
disponibilidade hídrica e melhoria da qualidade ambiental sem impactar os corpos hídricos 
e sem perder suas características de melhoria da paisagem urbana. 

Em paralelo a essas mudanças na visão da drenagem no DF esta em curso a elaboração 
do Zoneamento Ecológico-Econômico e a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial e do Código de Obras. Também está sendo 
elaborado o Plano de Saneamento Básico. Legislações e planos essenciais para articulação 
entre o planejamento urbano e a drenagem.  

São oportunidades de ações estruturais e não-estruturais fundamentais para que técnicos 
e a comunidade em geral possam incorporar na legislação e na prática dos projetos e das 
obras os princípios de planejamento urbano sustentável e de manejo sustentável das águas 
de chuva já consolidados em pesquisas e usos no Brasil e no exterior. 
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Resumo 

Frente aos problemas gerados pelo excesso de automóveis nas cidades, é perceptível a necessidade 
de novas estratégias para os deslocamentos urbanos. Neste contexto, as bicicletas compartilhadas 
estão ganhando popularidade em inúmeras cidades pelo mundo. A Prefeitura de Passo Fundo/RS 
recentemente implementou o sistema “Passo Fundo Vai de Bici”, a fim de tornar a cidade mais 
sustentável. Este trabalho tem como objetivo caracterizar os usuários do sistema, conhecer os padrões 
de deslocamento, além de compreender a perspectiva dos mesmos quanto ao serviço ofertado, 
identificando suas principais motivações e dificuldades. A metodologia empregada foi a utilização 
de técnicas de Avaliação Pós- Ocupação- APO, com aplicação de questionários em 100 usuários. Os 
resultados trouxeram importantes descobertas, como a significativa substituição de modais 
motorizados pelas bicicletas e a necessidade de ampliar a ciclovia existente na cidade. As 
considerações finais identificam o “Passo Fundo Vai de Bici” como uma importante contribuinte 
para a sustentabilidade local. 

Palavras-chave:  Mobilidade Sustentável; Bicicletas Compartilhadas; APO; Passo Fundo. 
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Abstract 

Faced with the cities problems generated by the excess of cars there is a growing need for new 
strategies for urban displacement. In this context, shared bikes are gaining popularity in cities 
around the world. The City Hall of Passo Fundo/RS recently implemented a system "Passo Fundo 
Goes by Bicycle” aiming to increase the city sustainability. This work aims to characterize the users 
of the system and know the displacement patterns, besides this goal, it seeks to understand their 
perspective about the service offered, identifying their motivations and difficulties. The methodology 
used was the use of Post-Occupancy Evaluation (POE) techniques, with application of 
questionnaires in 100 users. The results brought important discoveries, such as the significant 
substitution of motorized means by bycicle and the necessity to expand the bike lane existing in the 
city. The final considerations identify "Passo Fundo Goes by Bicycle " as an important contributor 
to local sustainability. 
 

Keywords: Sustainable Mobility; Shared Bikes; POE; Passo Fundo. 

 

1. Introdução 
 

Há um elevado esforço por parte dos pensadores e corpo técnico das cidades para 
incentivar novas modalidades de transporte, pois sabe-se que os atuais padrões de 
deslocamentos geram uma série de adversidades tanto para o maio ambiente quanto para a 
saúde humana. Além disso, verifica-se dificuldades de acessibilidade para uma parcela 
significativa da população que não possui acesso a veículos particulares e muitas vezes 
carecem de transporte público eficiente (UNITED NATIONS HABITAT, 2013).  

Neste contexto, meios mais sustentáveis de mobilidade vêm sendo investigados e 
incentivados. Dentre estes meios, a caminhada e o ciclismo, também conhecidos como 
mobilidade ativa ou não motorizada vem ganhando destaque em inúmeras cidades 
(BUEHLER; PUCHER, 2012). Este estudo destaca uma destas alternativas de mobilidade: 
o uso da bicicleta. Mais precisamente os sistemas urbanos de compartilhamento de 
bicicletas, que podem ser entendidos como um conjunto de estações estrategicamente 
posicionadas na cidade, onde a população pode retirar uma bicicleta para realizar suas 
viagens e devolvê-la na estação desejada, sem ter que arcar com os custos e 
responsabilidades de possuir uma bicicleta particular (DEMAIO, 2009).  

A primeira experiência de implantação das bicicletas compartilhadas ocorreu em 1965, 
na cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, a partir de uma iniciativa do então vereador Luud 
Schimmelpennink, com o objetivo de diminuir o tráfego de automóveis. Sua proposta era 
distribuir 20.000 bicicletas na cidade, que foi inicialmente rejeitada pelo poder local. No 
entanto, apoiadores da ideia decidiram distribuir 50 bicicletas, que logo em seguida foram 
recolhidas pela polícia local, que alegava que tais bicicletas incitavam furtos. Apesar do 
insucesso da iniciativa em Amsterdã, a ideia começou a ser replicada e bem aceita em 
inúmeras cidades da Europa. Na cidade de Copenhague foram implementadas melhorias no 
funcionamento do sistema para reduzir os casos de furto, uma das maiores dificuldades 
enfrentadas naquele momento. Esta fase de implantação ficou conhecida como a segunda 
geração dos sistemas de bicicletas compartilhadas. Já a chamada terceira geração foi 
desenvolvida em 1998 na cidade de Rennes, na França. Ela foi marcada pela inserção da 
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tecnologia de cartão inteligente, possibilitando controle das bicicletas em tempo real (IPTD, 
2014; DEMAIO, 2009).   

As últimas inovações nos sistemas de compartilhamento são a presença de placas solares 
para fornecer energia às estações, possibilidade de distribuir as estações de acordo com a 
demanda diária através de estações móveis e uso de cartões universais que permitem a 
integração com outras modalidades de transporte (ITDP, 2014). Atualmente, segundo o 
mapa mundial desenvolvido por DeMaio (2016), cerca de 1100 cidades no mundo aderiram 
as bicicletas compartilhadas, contribuindo com a qualidade do ar, o aumento da segurança 
nas cidades, a dinâmica dos deslocamentos e principalmente com a qualidade de vida da 
população.  

Seguindo esta tendência mundial, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS inaugurou 
em maio de 2016 o sistema “Passo Fundo Vai de Bici”, uma rede de compartilhamento de 
bicicletas equipada com 10 estações e um total de 100 bicicletas distribuídas na cidade. Neste 
contexto, o presente trabalho tem por objetivo principal conhecer a atual situação do sistema 
por meio da ótica dos usuários. Além disso, objetiva-se conhecer o perfil sócioeconômico e 
local de moradia dos respondentes; caracterizar os padrões de deslocamentos dos usuários; 
compreender a percepção dos mesmos; e buscar sugestões de melhorias para o sistema por 
meio dos usuário. 

Neste sentido, este estudo torna-se relevante por trazer importantes contribuições acerca 
do sistema de bicicletas compartilhadas da cidade, das formas de utilização e do perfil dos 
usuários, sendo possível identificar pontos positivos e negativos do mesmo. Além disso, o 
“Passo Fundo Vai de Bici” é ainda uma novidade para a cidade e região e por este motivo 
carece de pesquisas, já que no estado do Rio Grande do Sul, além da cidade de Passo Fundo, 
somente a capital, Porto Alegre, contam com o sistema de compartilhamento de bicicletas 
em operação. Dessa forma, os resultados deste estudo podem colaborar para pesquisas 
futuras acerca do tema e trazer importantes contribuições para a cidade de Passo Fundo, 
respaldando os possíveis projetos de extensão do sistema, bem como para melhorias e 
estratégias de potencialização do mesmo. 

 

2. Passo Fundo e as bicicletas compartilhadas 
 

A cidade de Passo Fundo localiza-se ao norte do estado do Rio Grande do Sul e possui 
população de aproximadamente 197.800 habitantes (IBGE, 2016). A cidade atrai milhares 
de pessoas por ser considerada polo regional de saúde e educação devido a presença de 
hospitais e instituições de ensino superior. Quanto à mobilidade urbana, Passo Fundo possui 
cerca de 112.600 veículos entre automóveis, motocicletas, motonetas, caminhonetes e 
caminhonetas, ou seja, um veículo para cada 1,75 moradores (IBGE, 2015). O Plano de 
Mobilidade de Passo Fundo (2014) mostra que a cidade possui infraestrutura dedicada à 
mobilidade acima da média nacional, no entanto, enfrenta sérios problemas de 
congestionamentos e acidentes de trânsito, gerando consequências à qualidade de vida dos 
moradores. 

Conscientes desta realidade, o poder local implantou o sistema de compartilhamento de 
bicicletas em maio de 2016, a fim de incentivar a mobilidade ativa e reduzir o uso do 
automóvel particular. Conforme o site do sistema “Passo Fundo Vai de Bici” (2016), a rede 
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possui um total de 100 bicicletas distribuídas nas 10 estações inseridas na cidade e um total 
de 150 vagas. Os usuários que possuírem interesse em utilizar o sistema devem realizar um 
cadastro e posteriormente podem retirar e devolver as bicicletas na estação desejada 
diariamente das 6h às 22h.  

As estações de Passo Fundo pertencem à chamada quarta geração do sistema, já que elas 
possuem totem automatizado para autoatendimento, onde os usuários retiram e devolvem as 
bicicletas através do número do CPF e senha previamente cadastrada. Cada bicicleta pode 
ser utilizada por duas horas consecutivas sem nenhum custo, ultrapassando este intervalo 
são aplicadas multas de acordo com o tempo excedido. De acordo com alguns dados 
coletados com a Prefeitura Municipal em estudos anteriores, nos primeiros 6 meses de uso 
foram realizadas 47.140 viagens, 230.186 quilômetros percorridos e uma média de 6.734 
viagens mensais e 250 viagens diárias, com um tempo médio de utilização por deslocamento 
de 28 minutos (PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, 2016). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 
 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se algumas ferramentas de Avaliação Pós- 
Ocupação- APO, envolvendo a análise do comportamento dos usuários do serviço ofertado 
pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, ou seja, as bicicletas compartilhadas. A fim de 
identificar a satisfação dos usuários e observar as formas de utilização do sistema. 

Voordt e Wegen (2013), afirmam que a Avaliação Pós Ocupação pode ser entendida 
como a avaliação após o fato, ou seja, a APO do programa “Passo Fundo Vai de Bici” tratou 
de analisar o sistema após 8 meses da sua implantação, com isso, foi possível observar 
situações não previstas, compreender o grau de aceitação dos usuários e visualizar soluções 
para algumas deficiências do sistema. Roméro e Ornstein (2003), destacam que a Avaliação 
Pós Ocupação trata-se de uma série de técnicas e métodos que diagnosticam pontos positivos 
e negativos de ambientes e espaços ao serem utilizados, partindo de análises do perfil 
socioeconômico dos respondentes, dos fatores funcionais e comportamentais, dentre outros, 
levando-se em conta a ótica e satisfação dos próprios usuários. 

Sendo assim, a técnica utilizada para a coleta de dados foi a aplicação de questionários 
junto aos usuários, já que, segundo Voordt e Wegen (2013), os questionários são adequados 
para coletar uma série de informações com determinado grupo de pessoas, eles permitem 
análises estatísticas e a anonimidade dos respondentes. Já segundo Rheingantz et.al. (2009), 
o questionário representa um importante instrumento de pesquisa que possui uma série de 
perguntas direcionadas a um determinado assunto ou problema. Nesta pesquisa foram 
aplicados 70 questionários presenciais e 30 questionários on-line. 

Dessa forma, a primeira fase da pesquisa tratou-se de estipular a amostragem a ser 
utilizada para o estudo. Para isto, utilizou-se a ferramenta de cálculo amostral desenvolvido 
por Santos (2016). Dessa forma, considerou-se como população para o cálculo o total de 
usuários cadastrados no sistema, ou seja, 18.150, dado fornecido pela Prefeitura Municipal 
de Passo Fundo referente ao intervalo entre maio e novembro de 2016. Além disso, adotou-
se erro amostral de 10% e nível de confiança de 95%, resultando em uma amostra de 96 
respondentes, no entanto, optou-se por arredondar para 100 questionários. 

http://et.al/
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Posteriormente, foram desenvolvidos os questionários, eles possuíam um total de 18 
questões, sendo 17 delas questões fechadas de múltipla escolha e somente uma aberta. 
Dentre as questões fechadas, somente em uma delas, referente as dificuldades encontradas 
pelos usuários, poderiam ser assinaladas mais de uma opção. Os questionários possuíam 5 
questões relacionadas ao perfil socioeconômico do entrevistado, 8 questões relacionadas aos 
deslocamentos e usos, 4 questões relacionadas a percepção dos usuários e a última questão 
destinada às sugestões. 

Após esta fase, foi desenvolvido um plano de aplicação dos questionários. Para uma 
distribuição equilibrada nas 10 estações espalhadas na cidade. Para isso, foram utilizados os 
dados obtidos com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, acerca do número de bicicletas 
retiradas em cada estação, no intervalo entre maio e novembro de 2016. Esta informação 
permitiu verificar o quanto cada estação era utilizada, sendo possível fazer a distribuição dos 
100 questionários de forma equilibrada, ou seja, as estações mais utilizadas seriam também 
as estações onde mais seriam aplicados questionários, conforme a Tabela 1. Os questionários 
foram distribuídos seguindo este critério, por este motivo, como alguns questionários foram 
aplicados on-line, um pequeno número deles foram descartados, a fim de manter-se a 
distribuição previamente estipulada.  

Para se obter um maior controle dos questionários on-line, foram acrescidas perguntas 
relacionadas a estação mais utilizada, dias e horários de maior utilização. Já nos 
questionários aplicados pessoalmente, não eram necessárias estas perguntas, já que o ato de 
retirada ou devolução da bicicleta estavam ocorrendo em tempo real. Quanto aos 
questionários presenciais, todos foram aplicados nas estações. O entrevistador aguardava até 
que algum usuário se aproximasse para retirar ou devolver uma bicicleta nas estações e 
posteriormente realizava-se o convite para responder as perguntas. 

 
Tabela 1: Distribuição dos questionário nas 10 estações. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Também utilizou-se como critério de aplicação dos questionários o dado fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo de que o sistema de compartilhamento de bicicletas era 
utilizado aproximadamente 70% em dias de semana e 30% em finais de semana. Sendo 
assim, delimitou-se que 70 questionários seriam aplicados durante a semana e 30 em finais 
de semana. Este trabalho foi desenvolvido entre 25 de novembro e 16 de dezembro de 2016, 
nos 3 turnos de funcionamento do sistema e nas 10 estações implantadas na cidade, conforme 
distribuição descrita na Tabela 1. Por fim, criou-se um banco de dados para inserção de todas 
as respostas obtidas, onde posteriormente as mesmas foram analisadas através de gráficos 
desenvolvidos com o auxílio do programa Excel. 
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4. Resultados e Discussões 
 

4.1 Caracterização dos usuários do sistema “Passo Fundo Vai de Bici” 
 

Os dados referentes ao perfil socioeconômico dos usuários já foram coletados em 
pesquisas desenvolvidas pela própria Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Sendo assim, 
optou-se por seguir o modelo de agrupamento das respostas feitos pela mesma. Pode-se 
observar que os levantamentos feitos pela Prefeitura Municipal e os realizados nesta 
pesquisa são equivalentes, com algumas exceções quanto a renda dos entrevistados.  

Constatou-se que, quanto ao gênero dos entrevistados, 62% são homens e 38% são 
mulheres. Na amostragem da prefeitura, 69% são homens e 31% são mulheres. Quanto a 
faixa etária dos usuários entrevistados, a maior parcela possuía entre 20 e 30 anos (49%) e 
20% entre 18 e 20 anos. Na amostragem da prefeitura, 40% possuíam entre 20 e 30 anos e 
20% possuíam entre 18 e 20 anos, 49% entre 20 e 30 anos e 24% entre 30 e 40 anos.  

Quanto a escolaridade, nesta amostragem constatou-se que a maior parcela de usuários, 
ou seja, 37% possuíam ensino superior incompleto, seguido pelos 18% que possuíam ensino 
médio completo. Na amostragem da prefeitura a maior parcela de usuários possuíam ensino 
médio completo, ou seja, 28,4%, seguidos pelos 25,6% que possuíam ensino superior 
incompleto. Quanto a renda, houve uma disparidade maior, ou seja, na amostragem desta 
pesquisa, a maioria dos usuários (29%) recebia de 3 a 5 salários mínimos, seguidos pelos 
25% que recebiam de 2 a 3 salários mínimos. Já na amostragem da prefeitura, 30,1% dos 
usuários declararam-se sem renda e 25,4% declararam receber de 1 a 2 salários mínimos.  

Também investigou-se o bairro onde os usuários residiam, a fim de analisar se os maiores 
utilizadores do sistema seriam os moradores do entorno. A Figura 1 confirma esta situação, 
já que os bairros com as maiores parcelas de moradores são justamente os bairros onde estão 
localizadas as estações mais utilizadas, como os bairros Boqueirão e Centro (24% de 
usuários do bairro Boqueirão e 21% do bairro Centro), onde estão localizadas as estações 
IE, Boqueirão Legal, Notre Dame e Teixeirinha. O bairro São Cristóvão foi o terceiro bairro 
com mais usuários (11%), neste bairro encontra-se a estação Brigada Militar e muito 
próximo a esta região encontram-se as estações Santa Terezinha e Parque da Gare. Também 
o bairro Vera Cruz apresentou uma parcela considerável de usuários (9%), já que neste bairro 
encontra-se a estação Vera Cruz. 

 

Figura 1: Gráfico do bairro de moradia dos usuários. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Na Figura 2 é possível visualizar a posição de cada estação na malha urbana de Passo 
Fundo, além da marcação dos principais bairros destacados no levantamento anterior. 

 

Figura 2: Mapa com a localização das estações e referentes bairros. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2 Padrões de deslocamento 

 

Quanto aos deslocamentos, os entrevistados foram questionados quanto a finalidade de 
utilização das bicicletas do sistema. A Figura 3 mostra que o sistema de compartilhamento 
de bicicletas da cidade de Passo Fundo está sendo utilizado majoritariamente para lazer, no 
entanto, há uma considerável parcela de usuários que utiliza para deslocar-se ao trabalho.  
Acredita-se que este resultado tenha sido alcançado pelo fato de a rede de bicicletas cobrir 
uma parcela pequena de área da cidade, impossibilitando que as bicicletas sejam utilizadas 
para deslocamentos em áreas não abrangidas pelo sistema.   

 
Figura 3: Gráfico da finalidade de uso. Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Quanto a frequência de utilização, a Figura 4 mostra que 58% dos usuários utilizam 
somente de 1 a 2 vezes por semana, seguido por 19% dos usuários que utilizam de 3 a 4 
vezes. 
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Figura 4: Gráfico da frequência de utilização por semana. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Quanto as distâncias percorridas, a maior parcela do usuários, ou seja, 61% utilizam as 
bicicletas do sistema para viagens curtas, de no máximo 5 quilômetros, conforme Figura 5.  

 
Figura 5: Gráfico das distância percorridas em quilômetros. Fonte: elaborado pelos autores. 

Os entrevistados foram questionados quanto as vias por onde mais circulam com as 
bicicletas. As respostas revelaram que 72% dos usuários circulam principalmente pela 
ciclovia ou ciclofaixa. Este resultado foi obtido possivelmente pelo fato de a grande maioria 
dos questionários ter sido aplicado em locais muito próximos a rede cicloviária da cidade, 
como as estações Boqueirão Legal, Teixeirinha e Parque da Gare que são também as estações 
mais utilizadas de acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Passo Fundo (Figura 6).  

 
Figura 6: Gráfico dos locais de circulação com a bicicleta. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Um dos mais relevantes dados levantados nesta pesquisa refere-se a substituição de outras 
modalidades de transporte pelas bicicletas compartilhadas. De acordo com a Figura 7, 50% 
dos usuários do sistema estão substituindo veículos motorizados (veículo particular ou 
transporte público). Por este motivo, é possível afirmar que o sistema está contribuindo para 
solução de alguns problemas urbanos, como redução dos congestionamentos, aumento da 
qualidade do ar e o consequente aumento da qualidade de vida da população.  
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Figura 7: Gráfico de substituição de outras modalidades de transporte. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

4.3 Percepção dos usuários: motivações e dificuldades 

 

Quando questionados quanto a maior motivação para utilização das bicicletas 
compartilhas, a grande maioria dos usuários afirmou que o fato de andar de bicicleta ser uma 
opção saudável de deslocamento era o que mais os motivava. Em segundo lugar o fato de 
utilizar as bicicletas compartilhadas ser uma maneira fácil e rápida de se deslocar na cidade 
e em terceiro lugar o fato de utilizar as bicicletas ser a forma mais econômica de se deslocar 
na cidade (Figura 8).  

 
Figura 8: Gráfico de motivações. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
 

Uma das perguntas do questionário referia-se a possibilidade de existir algum tipo de taxa 
para utilização das bicicletas, questionando se o usuário seria a favor ou contra. 60% dos 
usuários mostrou-se a favor e 40% declarou ser contra qualquer tipo de pagamento para 
utilização.  

Quanto às principais dificuldades enfrentadas pelos usuários ao utilizar o sistema de 
bicicletas compartilhadas, foram desenvolvidas 6 opções de resposta, sendo que cada 
respondente poderia marcar quantas opções quisesse. A Figura 9 mostra que a ausência de 
bicicletas na estação desejada é a maior dificuldade encontrada pelos usuários, seguida pela 
ausência de ciclovia para realizar as viagens (já que a cidade possui uma pequena rede 
cicloviária), além da falta de segurança no trânsito e ausência de estações em áreas 
residenciais.  
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Figura 9: Gráfico das principais dificuldades de utilização do sistema de bicicletas compartilhadas de 

Passo Fundo, em percentual. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Quando solicitado para os usuários darem uma nota de importância para o sistema, 
aproximadamente 40% deles atribuiu a nota 10, aproximadamente 22% atribuiu nota 9, cerca 
de 17% atribui nota 8, seguido pelos 14% que atribuíram nota 7 e os demais 8% dividiram-
se entre as notas 6 e 5, demonstrando a aceitação por parte dos usuários (Figura 10). 

 
Figura 10: Gráfico da nota de importância dada pelos usuários para o sistema de compartilhamento de 

bicicletas de Passo Fundo. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

4.4  Sugestões de melhoria 

 

Quanto as sugestões de melhorias para o sistema, a solicitação de mais manutenção nas 
bicicletas foi a resposta que mais se repetiu. A grande maioria dos usuários posicionou-se a 
favor de que haja uma maior fiscalização por parte dos responsáveis pelo sistema, a fim de 
que as bicicletas e estações mantenham-se em condições de utilização. Neste mesmo sentido, 
uma grande parte dos respondentes sugeriu que haja uma penalidade para quem degradar as 
bicicletas ou estações.  

A segunda solicitação que mais se repetiu foi a questão da ciclovia. Grande parte dos 
entrevistados avaliou necessário que a rede cicloviária da cidade se estenda para os bairros 
e áreas mais afastadas do centro, a fim de aumentar a segurança para os ciclistas. Além disso, 
sugeriu-se também que sejam instaladas mais estações na cidade, a fim de abranger outras 
áreas e possibilitar viagens maiores. Também, os usuários sugeriram que o sistema fique 
liberado para utilização por um período de tempo diário maior, principalmente pela parte da 
noite, que atualmente encerra as 22h. Sugeriu-se também que hajam maiores investimentos 
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em publicidade, a fim de promover a rede de bicicletas e também campanhas de 
conscientização para as pessoas aprenderem a valorizar e conservar aquilo que é 
compartilhado. Também foram sugeridas campanhas para educação no trânsito, para que 
motoristas, ciclistas e pedestres aprendam a dividir o espaço. Além disso, alguns usuários 
também utilizaram o espaço destinado às sugestões para fazer reclamações. Houve uma série 
de comentários acerca de erros com o sistema, seja na retirada ou na devolução das bicicletas, 
além de contestarem quanto as dificuldades para resolver estas situações, solicitando que 
haja mais agilidade por parte dos responsáveis.  

 

5. Considerações Finais 
 

Objetivando conhecer os usuários, compreender os padrões de deslocamento e as formas 
de utilização, além de analisar a percepção e buscar sugestões de melhorias por meio da ótica 
dos usuários do sistema de compartilhamento de bicicletas da cidade de Passo Fundo, com 
os resultados deste trabalho foi possível perceber a relevância do sistema para a cidade e 
contribuir com os resultados já alcançados pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, já que 
foram investigadas nesta pesquisa questões ainda desconhecidas.  

Neste contexto, destaca-se que apesar de o sistema ser ainda uma novidade para a cidade 
e região, com este estudo foi possível concluir que o mesmo já está contribuindo 
positivamente para a qualidade de vida dos usuários, já que os mesmos estão desfrutando de 
um serviço totalmente gratuito e acessível para todos, colaborando para questões 
relacionadas a saúde e bem- estar. Além disso, o sistema foi avaliado de forma muito positiva 
pela maioria dos entrevistados, que tiveram a oportunidade de conceber uma nota de 
importância para o mesmo. Além disso, é possível destacar os benefícios gerados ao meio 
ambiente, já que há uma parcela significativa de viagens motorizadas sendo substituídas 
pelas bicicletas compartilhadas, contribuindo para a qualidade do ar, diminuição dos 
congestionamentos e melhorando a dinâmica da cidade. 

As sugestões provenientes dos usuários retratam que há ainda a necessidade de grandes 
investimentos tanto em infraestrutura, como ampliação da rede cicloviária, aumento das 
estações e bicicletas e mais manutenção por parte dos responsáveis, quanto em campanhas 
de conscientização para uma correta utilização do sistema por parte dos usuários. 

Por fim, é possível identificar um futuro favorável para o “Passo Fundo Vai de Bici”, já 
que o sistema está em funcionamento a cerca de 8 meses e vem gerando uma série de 
impactos positivos na cidade, como demonstrados neste estudo. O mesmo ainda é uma 
iniciativa inovadora para a região, sendo necessárias novas pesquisas e estudos que sigam 
investigando as fragilidades e potencialidades do sistema, a fim de buscar melhorias para o 
mesmo, tornando-o cada vez mais eficiente e incorporado a vida da população local. 
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Resumo 
No ano de 2010, a cidade de Caxias do Sul recebeu um grande número de imigrantes senegaleses, 
porém, mesmo após seis anos, ainda existe preconceito e falta de suporte em relação ao idioma. 
Este projeto objetiva auxiliar na inserção dos imigrantes na sociedade caxiense e diminuir o 
preconceito, por meio dos recursos que o design gráfico e social oferecem. Para isso, foram 
utilizadas metodologias de coleta de dados, pesquisa de campo, e ferramentas de criatividade. Com 
base nos dados coletados foi desenvolvido o Manual para o Imigrante, que ajuda na locomoção e 
na comunicação. Para combater o preconceito, foi desenvolvida uma série de pôsteres que também 
auxilia na divulgação do Coletivo Ser Legal. Assim, o projeto promove a sustentabilidade da 
cidade, envolvendo o pilar social com a inserção, o pilar econômico, pois a união promoverá o 
desenvolvimento e, o pilar ambiental, sendo a divulgação por meios de comunicação. 

 

Palavras-chave: Imigrantes; Senegaleses; Inserção; Caxienses. 

 

Abstract 

In the year 2010, the city of Caxias do Sul received a large number of Senegalese immigrants, but 
even after six years, there is still prejudice and lack of support for the language. This project aims 
to assist the insertion of immigrants in the Caxian society and reduce prejudice, through the 
resources offered by graphic and social design. For this, methodologies of data collection, field 
research, and creativity tools were used to generate alternatives. Based on the collected data, the 
Immigrant Handbook was developed, which helps in locomotion and communication. To combat 
prejudice, a series of posters was developed that also helps in the dissemination of the Collective 
Ser Legal. Thus, the project promotes the sustainability of the city, involving the social pillar with 
the insertion, the economic pillar, because the union will promote development and the 
environmental pillar, being the dissemination by means of communication. 

 
Keywords: Immigrants; Senegalese; Insertion; Caxienses.  
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1. Introdução 
 

No final do século XIX, o Brasil, principalmente a região sul e sudeste, sofreram 
movimentos migratórios de diversos países como Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, 
entre outros. Essa migração gerou uma diversidade de cultura, costumes e etnias, que se 
tornaram uma característica da população brasileira. (HERÉDIA; PANDOLFI, 2015) Em 
relação aos movimentos migratórios, entre os anos de 1819 a 1940, Uebel (2015) afirma 
que o Brasil recebeu em média cinco milhões de imigrantes e que, após este período, as 
migrações reduziram recebendo apenas grupos de refugiados. Porém a atenção está voltada 
para a elevação dos fluxos migratórios das últimas décadas. 

Conforme Uebel (2015), levantamento de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Departamento de Policia 
Federal (DPF) indicam o aumento de 4,5 vezes o número de imigrantes entre os anos de 
2000 (95.829 imigrantes) e 2010 (432.356 imigrantes). Com o alto fluxo de migrações, em 
2010 notou-se a chegada de senegaleses na cidade de Caxias do Sul, fato explicado através 
do desenvolvimento econômico da cidade, ou seja, as ofertas de trabalho e a condição de 
vida oferecidas são muito atraentes. Esta migração é justificada pela falta destes fatores na 
cidade de origem. (HERÉDIA; PANDOLFI, 2015) 

Os senegaleses ao chegarem no Brasil, não possuem domínio da língua portuguesa e se 
comunicam com as pessoas através de gestos. Eles aceitam empregos temporários e 
trabalham como vendedores ambulantes, tudo para conseguirem uma boa condição 
financeira. Além disto, a cultura deles possui cores vibrantes, vestimentas exclusivas, e 
eles organizam encontros para fazer suas orações. (TEDESCO; GRZYBOVSKI, 2013) 
Segundo Herédia e Pandolfi (2015) os imigrantes ao chegarem em um novo país, são 
capazes de aceitar condições precárias e, quando superado isto, acabam aprendendo o 
idioma, as leis culturais e ao mesmo tempo se inserem na sociedade de forma que não são 
mais isolados da sociedade. 

Mas para os senegaleses, ainda há um estranhamento por parte da sociedade, pois as 
culturas são divergentes e a falta de conhecimento causa um distanciamento e carece a 
integração cultural entre os usuários. Para se ter intercultura não basta somente informar e 
sim, procurar soluções para os principais problemas sociais, afetivos e cognitivos, 
ampliando o pensamento e aceitação de diferentes culturas. (TEDESCO; GRZYBOVSKI, 
2013) Uma reportagem apresentada no programa Fantástico, da rede Globo, expõe de 
forma crítica, o preconceito que a população caxiense tem com os imigrantes africanos. 
Alguns caxienses acreditam que os imigrantes estão trazendo doenças e que estão na 
cidade para concorrer no mercado de trabalho, já outros não tem argumentos mas mesmo 
assim não acham justo a vinda deles. (PIONEIRO, 2014)  

Outra reportagem da Rádio Caxias (2014), o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom 
Alessandro Ruffinoni, lamenta o preconceito contra os imigrantes senegaleses, haitianos e 
ganeses, tendo em vista que os caxienses são descendentes de imigrantes, moram em uma 
cidade fundada por imigrantes italianos. Não apenas fundada por imigrantes, como 
também possui o Monumento Nacional do Imigrante. Segundo Secretaria do Turismo, o 
monumento foi construído em 1954 para prestigiar a luta das pessoas que abandonaram seu 
país de origem para criar uma nova vida nesta cidade. 
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Em Caxias do Sul, o senegalês Cheikh Mbacke Gueye, de 26 anos, pensou em resgatar 
a sua cultura através de camisetas estampadas com o slogan "Senegal, ser negão, ser legal", 
estampa que fez muito sucesso entre os caxienses, e acabou originando o projeto Coletivo 
Ser Legal. (CLIC RBS, 2015) Além das camisetas, o projeto conta com uma página no 
Facebook, que procura divulgar a cultura e amenizar o preconceito. Cheikh afirma "Acho 
que o preconceito (contra senegaleses) já diminuiu e espero contribuir para que diminua 
ainda mais. Ver um branco usando a camiseta reforça que somos todos iguais." (CLIC 
RBS, 2015) 

Com base nos dados acimas, foi possível verificar a carência de informações deste 
assunto em Caxias do Sul, além do preconceito que os senegaleses enfrentam diariamente. 
Este projeto visa contribuir para o desenvolvimento da intercultura e na troca de 
informações entre caxienses e senegaleses, facilitar a chegada dos imigrantes e 
conscientizar sobre as diferenças. Por meio do design, é possível facilitar a comunicação 
dos senegaleses através da elaboração de um manual com mapas e orientações de 
locomoção, e frases primárias no dialeto wolof traduzida para o português. Além do projeto 
ser para os senegaleses, é também para a comunidade caxiense, que através de pôsteres de 
conscientização e reflexão, contribuirá para diminuir o preconceito e divulgará o Coletivo 
Ser Legal. 

 

2. Desenvolvimento 
 

Design é um processo de elaboração de projetos por meio de conceitos para solucionar 
um problema determinado. O objetivo é analisar as diversas problemáticas existentes, 
visando criar novos requisitos projetuais por meio de análises conceituais, metodologias e 
técnicas, para criar um melhor desenvolvimento de um produto. (LÖBACH, 2001) É um 
processo criativo que resulta em novas formas e produtos conforme as exigências 
estruturais, funcionais e simbólicas. Design é a atividade que proporciona diversos tipos de 
produtos, serviços, e seus processos em ciclos de vida completos, além de possuir 
ramificações para diversas áreas, sendo uma delas, o design gráfico. (MOZOTA, 2011) 

O design gráfico, para Hollis (2001), tem como prioridade a informação ou a 
transmissão de uma ideia através da combinação estratégica de elementos visuais, como 
imagens, fontes, entre outros. A mensagem que é transmitida através de um projeto gráfico 
deve ser facilmente interpretada pelo receptor, com uma linguagem que o mesmo entenda. 
O design gráfico tem o poder de construir significados para muitos assuntos através dos 
meios de comunicação, o que o torna capaz de atender diversas culturas e olhares. Dentro 
do design gráfico, há diversas ramificações como projeto gráfico, identidade visual, 
sinalização, editorial, etc. A elaboração dos projetos abrangem peças como cartazes, 
revistas, folhetos, produtos fonográficos e muito mais. (BRAGA, 2011) 

Assim, em um projeto gráfico, a comunicação é muito importante, pois para Romanini 
(2010) ela é a troca de ideias e a criação de identidades, e não apenas pela transmissão de 
informações. É um processo que modifica o sentido e significado em cada cultura, em cada 
época. O surgimento de uma nova linguagem não interfere na anterior, pois as linguagens 
“vão se sobrepondo e se misturando em uma malha cultural cada vez mais complexa e 
densa”. (SANTAELLA, 2008, p.9) No design gráfico e nas diversas ramificações do 
design, há uma tendência mundial engajada, que é a questão da responsabilidade de um 
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projeto, conhecida como design social. O objetivo é usufruir da capacidade de projeção e 
criação do design e fazer algo que seja importante para a melhoria da sociedade. Um 
projeto que seja positivo e que consiga transmitir conhecimentos e informações benéficas 
as pessoas, nada mais é que um projeto que assume a responsabilidade e a cidadania. 
(BRAGA, 2011) 

Ainda, segundo Braga (2011), incentivar e fazer a sociedade refletir sobre a importância 
do design como uma ferramenta benéfica e quebrar o paradigma que design gráfico é só 
para venda e propaganda de produtos, faz parte do design social. É uma atividade que 
transmite valores e princípios vinculados à ética e sociedade, envolvida com o setor 
público e político. Com base nas responsabilidades do design social, é possível verificar a 
relação com a sustentabilidade. O termo “sustentável”, relacionado à sustentabilidade, é 
usado como suporte para evitar à degradação dos sistemas e recursos naturais esgotáveis 
que são base para a sobrevivência da civilização. (DOUGHERTY, 2011) 

A sustentabilidade possui a ligação de três pilares: pilar econômico que avalia se as 
atividades exercidas são economicamente sustentáveis; o pilar social que preza o equilíbrio 
de todos os pilares e o trabalho coletivo para obtenção de saúde, educação, direitos para 
todos; e por fim, o pilar ambiental que consiste no equilíbrio do uso dos recursos naturais. 
(ESTENDER; PITTA, 2008) 

 

2.1 Método Projetual 
 

No início de um projeto, designers e clientes tem a tendência de pensar no problema de 
forma restrita, impossibilitando outros resultados. “Uma pessoa criativa não pode 
simplesmente se sentar e ser criativa?”. Acontece que os métodos projetuais tem o poder 
de organizar os pensamentos, externalizar as ideias para que estas sejam analisadas, 
comparadas e avaliadas. (LUPTON, 2013, p. 15). A primeira etapa é analisar as 
necessidades do público-alvo e as características a serem empregadas para a solução do 
projeto obtidas através das análises, definindo os requisitos de projeto. Segundo Lidwell 
(2010), requisitos são as necessidades do projeto e do público-alvo, coletadas através de 
pesquisas, experiências, testes, entre outros. 

A metodologia de um projeto de design tem como objetivo ampliar os conhecimentos 
de um determinado assunto e dar sustentação às ideias, gerando diversas soluções e pontos 
de vistas que alimentam a criatividade. O método projetual é composto por etapas, 
primeiramente é a etapa de análise da necessidade, segundamente a etapa de pesquisa e por 
fim, a etapa de conclusão que permitirá a execução do projeto. (FUENTES, 2006) A 
análise das necessidades, segundo Fuentes (2006) é o momento de coleta de dados 
relacionados com o objetivo do projeto como: público-alvo; aspectos culturais e elementos 
que já foram/serão utilizados; implicações éticas, ambientais, ideológicas e morais. A 
segunda etapa de pesquisa consistirá em analisar a concorrência, referências internacionais, 
elementos históricos e o comportamento social do usuário. 

A definição de problemas inicia-se com ferramentas como a entrevista, por exemplo, 
que extraem as informações mais importantes para as análises. O segundo passo é gerar 
alternativas, com ferramentas de criatividade para achar a solução dos problemas, como 
mapas mentais, matrizes, verbos de ação, etc. Quando uma equipe conclui um projeto, é 
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hora da reprodução, testes, revisão. (LUPTON, 2013) Após da análise, são utilizados 
métodos de criatividade que busquem uma solução, sendo um deles o brainstorming. Este é 
método que permite “bombardear” diversas ideias e soluções para um determinado 
problema. A ideia é ser feito de forma rápida e com soluções viáveis, conforme figura 1. 
(LUPTON, 2013) 

Figura 1: Aplicação do brainstorming. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Semelhante ao brainstorming, há o mapa mental, que segundo Lupton (2013) é um 
método de pesquisa mental, criado por Tony Buzan, que inicia com uma palavra central e o 
objetivo é fazer o maior número de associações com esta palavra, permitindo uma grande 
exploração do tema. Isso permite uma visualização rápida e compreensão mais clara, a 
partir de uma frase central relacionada ao tema (VIANNA, et. al, 2012)  

O painel semântico, segundo Baxter (2011) é composto por três etapas que facilitam a 
compreensão do tema e servem como inspiração para a solução. Inicia-se com o estilo de 
vida do usuário, que é a seleção de imagens que representam os valores sociais e pessoais 
dos futuros usuários, estabelecendo vínculos comuns entre eles.  

A segunda etapa é o painel de expressão, representa a expressão do produto, a emoção 
que o usuário terá ao ver o produto na primeira vez. E por fim, o painel do tema visual é a 
união de imagens que estejam de acordo com o tema do projeto, o estilo do projeto, e que  
permitam visualizar diversas formas como inspiração. (BAXTER, 2011) 

 
Figura 2: Painel Semântico. Fonte: Elaborado pelos autores. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

Desenvolvida por Fritz Zwickey, a análise morfológica é um método onde as 
informações são divididas em grupos/classes, que permitem fazer combinações entre os 
elementos e entre a estrutura de um produto. Essas combinações ajudam a visualizar a 
solução mais adequada. (BAXTER, 2011) Com a aplicação dos métodos acima, é possível 
encontrar uma solução para o problema do projeto, e com isso, verificar a possibilidade de 
aplicação da mesma, tendo em vista a que mais se enquadra com as necessidades dos 
requisitos de projeto.  

 

2.2 Análise de dados 
 

O primeiro método aplicado foi a pesquisa de campo, através de uma entrevista com o 
criador do projeto “Coletivo Ser Legal”, senegalês Cheikh Mbacke Gueye, que relatou a 
dificuldade enfrentada pelos senegaleses ao chegarem em Caxias do Sul. Foi identificado 
como principal dificuldade o contato com a língua portuguesa, interferindo na inserção 
social, no contato com hospitais, mercados, serviços no geral. Esta informação foi 
confirmada em reportagens dos principais meios de comunicação da cidade. 

Por outro lado, realizou-se a entrevista com os caxienses para identificar a opinião deles 
quanto ao fenômeno migratório. Foram entrevistadas 55 pessoas, sendo a maioria (48,1%) 
na faixa etária de 20 a 30 anos, 73,1% nascidos em Caxias do Sul. A figura 3 apresenta os 
dados coletados: 

 

 
Figura 3: Gráfico da entrevista com a população caxiense. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Também foi analisada a relevância deste tema nos meios de comunicação. Verificou-se 
que há apenas o Coletivo Ser Legal, que promove eventos como aulas de português e 
festividades da cultura senegalesa, que são divulgados direto na página do Facebook. 
Porém notou-se que não há uma padronização, paleta de cores, fontes específicas, entre 
outros. Há uma relação entre as cores da bandeira de Senegal e do Rio Grande do Sul, 
sendo as cores vermelho, verde e amarelo. 

Realizou-se a comparação da cultura senegalesa com a cultura caxiense, que é a junção 
da cultura italiana e gaúcha. As vestimentas tradicionais dos caxienses possuem cores 
discretas, já a vestimenta senegalesa é muito colorida. Há um choque cultural na religião, 
sendo o catolicismo muito presente em Caxias devido a imigração italiana e a religião 
muçulmana dos senegaleses. Notou-se uma semelhança quanto às festividades, sendo todas 
muito alegres, com música, dança, e instrumentos típicos. 

 

2.3  Discussão dos resultados 
 

Os fatos comprovam a dificuldade que os imigrantes enfrentam com a língua 
portuguesa, mas poucas medidas são tomadas para facilitar isso. A alternativa foi 
desenvolver o manual do imigrante, conforme figura 4, que auxiliará na locomoção através 
do mapa com os principais pontos da cidade, como hospitais, mercados, praças, prefeitura 
e central do imigrante. Consta também frases essênciais escritas em wolof e traduzidas para 
o português com avisos dos locais que oferecem cursos gratuitos do idioma. 

 
Figura 4 - Manual do imigrante. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A maioria dos caxienses acredita que existe preconceito em relação aos imigrantes 
senegaleses e foi possível notar que os meios de comunicação mais utilizados e os quais 
encontrou-se mais informações sobre o tema, foram nas redes sociais e internet em geral. 
Assim, desenvolveu-se uma série de pôsteres, conforme figura 5 que tem como objetivo 
estimular a aceitação das diferenças e que serão divulgados na página do Facebook do 
Coletivo Ser Legal. 

 

 
Figura 5 - Pôsteres desenvolvidos para o Coletivo Ser Legal. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Desta forma, através de matrizes e análise morfológica, estas duas peças gráficas foram 

as alternativas que mais atenderam as necessidades do projeto, pois conseguem atingir 
tanto os imigrantes senegaleses quanto a população caxiense. As cores utilizadas fazem 
referência às cores da bandeira do Senegal e do Rio Grande do Sul. 

 

3. Conclusão 
 

Com o aumento do fluxo de migrações e a quantidade de imigrantes senegaleses no 
Brasil, especificadamente na cidade de Caxias do Sul, constatou-se a necessidade de 
integração cultural entre os caxienses e os imigrantes, que envolve tanto a parte de idioma 
quanto a parte social.  A oportunidade de design deste projeto foi promover a intercultura e 
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utilizar o design gráfico e social como ferramenta comunicacional, incentivando a inclusão 
e aceitação das diferenças. Com esta união, é possível ter uma cidade desenvolvida, onde 
as pessoas colaboram e cresçam juntas.  

A criação do manual de apoio para os imigrantes permitirá que Caxias do Sul ofereça 
ajuda de forma rápida, guiando-os de como proceder e como aprender as primeiras 
palavras em português. Além disto, contribuirá para uma cidade organizada e receptiva em 
relação aos imigrantes, tendo em vista que é fundada especialmente por imigrantes.  

Por este fato, relembra-se que se não fosse a força do imigrante italiano, Caxias do Sul 
não seria tão desenvolvida e rica, e é isso que os pôsteres pretendem retratar.  O objetivo é 
olhar para a nova imigração e compreender que esta pode contribuir para o 
desenvolvimento econômico da cidade, pois isso já aconteceu no passado. Além disto, 
milhares de brasileiros vivem no exterior em busca de uma vida melhor, assim como os 
senegaleses, sendo contraditório julgá-los. 

O projeto, com foco no design social, atende aos três pilares da sustentabilidade, 
primeiramente com a inserção social e igualdade de direitos, ligada ao pilar social. A 
aceitação e união que contribuirá para o desenvolvimento da cidade, relacionado ao pilar 
econômico. E por fim, o pilar ambiental que está presente no uso consciente dos materiais, 
sendo impresso somente os manuais, e o restante será divulgado na mídia, evitando 
desperdícios com panfletos. 

O projeto não busca prioridade para os imigrantes, o projeto busca igualdade, respeito e 
admiração para um povo que luta por uma vida melhor, assim como os caxienses.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar os impactos ambientais de todas as etapas da cadeia 
produtiva do couro bovino para propor materiais alternativos de substituição. Neste sentido, foram 
realizadas revisões literárias que destacam os danos ambientais do couro para a comparação com 
cinco materiais já existentes ou em desenvolvimento que possuem propriedades físicas e químicas 
similares ao couro, menor impacto ambiental e não usam animais como matéria prima. Estes 
materiais pesquisados foram o Couro Sintético, o Piñatex, o BioCouture, o Muskin e a empresa 
Modern Meadow, que biofabrica o couro em laboratório. As pesquisas permitiram identificar que 
estes novos materiais são alternativas melhores em termos ambientais que o uso do couro bovino. 
Entretanto, como o couro ainda é um material muito valorizado, é necessário que tanto as empresas 
que usam esta matéria prima, quanto os consumidores que compram o produto final sejam mais 
conscientes na escolha de tipos de couro que passaram por processos com menor dano ambiental. 

 

Palavras-chave: Couro; Impacto Ambiental; Biotecnologia; Couro Sintético 

 

 

Abstract 

This paper aims to analyze the environmental impacts of the leather productive chain to show 
alternative materials for substitution. In this sense, researches were made to revel and highlight the 
environmental damage of the leather industry to compare with other five materials that have 
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physical and chemical properties similar to leather, less environmental impact and do not use 
animals as raw material. These materials were defined as Synthetic Leather, Piñatex, BioCouture, 
Muskin and the company Modern Meadow, which biofabricates leather. This research has 
identified that these new materials are better alternatives in environmental terms in relation to the 
use of animal leather. However, leather is still a highly valued material and it is necessary that the 
companies that use this material and the consumers that buy these products be more conscious in 
choosing types of leather that has less environmental damage during the productive chain. 

 

Keywords: Leather; Environmental Impact; Biotechnology; Synthetic Leather 

 

 

1. Introdução 

 

A reação da humanidade frente aos problemas ambientais mudou desde a segunda 
metade do século XX, quando foram criadas políticas de proteção com foco na preservação 
do meio ambiente (ROSS; SILVA; CARLI, 2012). Segundo Vezzoli (2012), o design para 
a sustentabilidade expandiu sua atuação com o passar do tempo, pelo foco na seleção de 
fontes com baixo impacto ambiental, desenvolvimento de produtos e serviços para a 
eficiência ecológica, desenvolvimento de produtos com baixo impacto e design para a 
igualdade e coesão social. Deste modo, propor o design para a sustentabilidade tem como 
objetivo fazer com que o sistema produtivo suporte a demanda com uma quantidade 
inferior de recursos ambientais, em comparação com os níveis usados atualmente 
(MANZINI; VEZZOLI, 2008).  

No âmbito da moda, a obsolescência programada tende a causar a demanda excessiva de 
novos produtos que seguem tendências sazonais. Estas tendências periódicas mudam a 
concepção do que é belo e aceito no contexto social momentâneo e induzem ao consumo 
de bens mais atuais, causando o descarte de produtos ainda em boas condições de uso 
(SELAU; CEZAR, 2012).  

A pele do animal (couro) foi a matéria prima das primeiras roupas feitas pelo homem e 
até hoje é muito usada devido as suas características de durabilidade, maciez, estilo, leveza 
e adaptabilidade (CUNHA, 2011). Embora existam materiais para substituir o couro, o uso 
da pele animal curtida ainda é incentivado, enquanto seu impacto ambiental é pouco 
divulgado. A produção do couro gera uma cadeia de impactos negativos ao meio ambiente: 
a matéria-prima é proveniente da pecuária, que por sua vez é um dos principais 
responsáveis pelo desmatamento, disseminação de doenças, emissão de gases do efeito 
estufa e poluição do solo e da água; a pele do animal passa por um processo de curtimento, 
responsável pela produção de resíduos nocivos ao meio ambiente, bem como usam uma  
grande quantidade de água; e o couro serve de base para a confecção de uma grande 
quantidade de produtos que muitas vezes são indevidamente descartados e se acumulam 
em lixões, onde demoram cerca de cinquenta anos para se decomporem (SOUZA, 2015; 
LIGER, 2012 e JOKURA, 2015).  

Com o avanço da tecnologia, materiais similares ao couro foram criados como 
alternativas mais sustentáveis. Um dos materiais mais usados atualmente é o couro 
sintético, produzido a partir do uso de polímeros. Entretanto, existem outros materiais 
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menos comuns ou em estado de desenvolvimento, que apresentam melhores aspectos 
sustentáveis, e que no futuro, poderão substituir o uso do couro natural. 

Deste modo, o presente artigo tem como objetivo abordar os impactos ambientais da 
cadeia produtiva do couro e identificar materiais alternativos para o uso do mesmo. 

 

2. Impactos Ambientais Na Cadeia Produtiva Do Couro 

 

Segundo a NBR 15106 (ABNT, 2014), o couro é um “produto oriundo exclusivamente 
de pele animal curtida por qualquer processo, constituído essencialmente de derme”. Este 
material também pode ser descrito como uma pele de animal que passou por processos de 
limpeza, estabilização (curtimento) e acabamento para a confecção de artigos como 
calçados, bolsas e vestuário (PACHECO, 2005). 

O couro é um bem de consumo muito valorizado, que possui boa durabilidade e 
maleabilidade, porém pouco se fala sobre sua cadeia produtiva e os danos ambientais que 
estão relacionados a este processo. Segundo Cunha (2011), a indústria do couro participa 
de diversas etapas: a matéria prima é proveniente da pecuária de corte e dos frigoríficos; 
sua produção é feita pelos curtumes – que transformam a pele animal em couro e o fornece 
para múltiplas indústrias, para então, dar início a fabricação de calçados, artefatos, 
vestuário, móveis e automóveis.  

Neste artigo foram analisados os impactos ambientais de cada etapa desta cadeia 
produtiva, desde a obtenção da pele do animal (matéria prima) até o seu descarte. 

 

2.1 Impactos Na Pecuária 

 

O couro pode ser proveniente de uma grande variedade de animais, como equinos, 
bovinos e caprinos. No entanto, há a predominância da produção e comercialização de 
couro bovino e segundo o International Council of Tanners (ICT), cerca de 65% do couro 
produzido no mundo têm origem bovina (CUNHA, 2011). 

O rebanho bovino brasileiro é o maior rebanho comercial do mundo, com cerca de 200 
milhões de cabeças de gado (IBGE, 2010). A pecuária ocorre majoritariamente de forma 
extensiva, baseada no uso de plantas forrageiras adaptadas ao clima de cada região. Neste 
contexto, os solos que são ocupados pelas pastagens, possuem deficiências em fertilidade 
química natural, acidez, topografia, pedregosidade ou restrições para drenagem. Além 
disso, a pecuária é o principal fator para destruição das florestas tropicais e diversos tipos 
de áreas naturais, além de também ser responsável por outros impactos ambientais como a 
erosão do solo; escassez e contaminação de águas; a extinção de espécies; a desertificação; 
e também o efeito estufa (VESCHI; BARROS; RAMOS, 2010). 

A criação de animais para a alimentação é responsável por 30% do consumo de água do 
mundo e ocupa até 45% das terras do planeta (ANDERSEN, 2015). Grande parte dos 
gastos com a pecuária estão relacionados à alimentação dos animais, que totaliza cerca de 
60% a 70% do custo total de criação. As plantações de soja, em sua maioria, são destinadas 
à alimentação dos animais para a produção da ração, além de gerarem um consumo de 
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1.800 litros de água para cada quilo de soja produzida (VESCHI; BARROS; RAMOS, 
2010).  

A pecuária é considerada uma fonte preocupante de gases de efeito estufa, como o 
dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano. Do capital investido na alimentação 
bovina, de 18% a 48% não são metabolizados pelo animal e são eliminados em forma de 
dejetos. A digestão dos animais emite o metano pelas fezes e eructações, que por sua vez, é 
responsável por cerca de 51% de todas as emissões de gases de efeito estufa (VESCHI; 
BARROS; RAMOS, 2010). 

A criação de gado produz mais gases do efeito estufa do que as emissões de todo o setor 
de transporte. Ou seja, a indústria da carne e leite causa mais efeito estufa do que todos os 
carros, caminhões, trens, barcos e aviões combinados (UNITED NATIONS, 2006). Além 
disso, a pecuária produz 130 vezes mais dejetos que toda a população humana, 52 
toneladas de excremento animal são produzidas a cada segundo só nos Estados Unidos. 
Isso é suficiente para cobrir, em um ano, cada metro quadrado de São Francisco, Nova 
York, Tóquio, Paris, Nova Deli, Berlim, Hong Kong, Londres, Rio de Janeiro, Delaware, 
Bali, Costa Rica e Dinamarca, juntos (ANDERSEN, 2015). 

A ONU e outras agências afirmam que o gado, além de desempenhar um papel 
importante no aquecimento global, é também a principal causa do consumo de recursos e 
da degradação ambiental que destrói o planeta hoje. As vacas e outros rebanhos produzem 
uma enorme quantidade de metano no seu processo digestivo, o gás metano do gado é 86 
vezes mais destrutivo do que o dióxido de carbono dos veículos. Os setores de transporte e 
energia compreensivelmente, recebem muita atenção por causa do terrível impacto do 
dióxido de carbono no nosso clima. Porém, a criação de animais produz 65% do óxido 
nitroso do mundo, um gás com um potencial de aquecimento 296 vezes maior do que o 
CO2 (ANDERSEN, 2015). 

Cerca de 91% do desmatamento na Amazônia é decorrente da bovinocultura, sendo que 
enormes extensões de terra, aproximadas em equivalência a um campo de futebol, 
desaparecem por segundo, devido a criação de pastos para a pecuária. A retirada da 
cobertura vegetal acarreta na extinção de espécies animais e vegetais, erosão, 
desertificação e redução dos nutrientes do solo. Cerca de 75 bilhões de toneladas de solo 
arável são erodidas por ano, em decorrência da mudança climática, má gestão agrícola e 
pastagens de gado. O método de retirada da vegetação original por queimadas é muito 
utilizado na pecuária e além de reduzir os nutrientes do solo, também produz dióxido de 
carbono – que em grandes quantidades é prejudicial ao meio ambiente, pois ocasiona o 
efeito estufa (STEINFELD, 2006). 

O uso e descarte de inseticidas, herbicidas, fertilizantes químicos e antibióticos 
contaminam o lençol freático e rios pela infiltração destes poluentes no solo e transporte 
pelas águas das chuvas (LEITE; SILVA; HENRIQUES, 2011). Esta contaminação pode 
causar enfermidades humanas pela disseminação de microrganismos como 
Cryptosporidium parvum, Giardia sp. e Clostridium sp. (VESCHI; BARROS; RAMOS, 
2010). 

 

2.2 Impactos No Processo de Curtimento 
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O processo de curtimento ocorre após o abate do animal, que muitas vezes é feita de 
forma cruel e desumana. Segundo Foer (2009), os animais são sangrados, pelados e 
desmembrados enquanto ainda estão conscientes.  

Para a transformação da pele em couro, processos químicos e mecânicos são 
empregados. Os processos químicos envolvem o uso de água como veículo de difusão dos 
produtos, como as etapas de remolho, caleiro e purga. Já os processos mecânicos podem 
ser exemplificados pelo descarne e a divisão (PACHECO, 2005). 

A produção do couro causa muitos impactos negativos ao meio ambiente, pois gera 
resíduos líquidos, gasosos e sólidos. Os resíduos líquidos são gerados nos banhos e 
lavagem das peles. A operação de ribeira é responsável pela produção de resíduos e odor, 
além do alto consumo de água. Após a lavagem, sais minerais solúveis e cloreto de sódio 
são lançados no meio ambiente, o que por sua vez, aumenta a pressão osmótica do terreno 
e impede o desenvolvimento de plantas no solo e crescimento de peixes nos cursos d’água. 
Nesta etapa, a água tem pH alcalino e contém em suspensão cal, sebo, pelos, tecido 
muscular, gordura e sangue em solução de sulfeto, sulfato, cloreto, sódio, cálcio, amônio, 
proteínas, aminoácidos, aminas, conservantes e inseticidas. Os resíduos do caleiro e 
depilação são danosos às instalações de esgoto e cursos d’água, isso porque a fácil 
transformação dos sulfetos em ácido sulfúrico pode corroer os encanamentos. No 
curtimento, os resíduos líquidos são águas escuras e contém sal, ácido sulfúrico, ácido 
fórmico, cromo e tanino (ZÁRATE, 2012 e LIGER, 2012). 

Os resíduos gasosos gerados no processo são causadores de odores desagradáveis como 
a amônia, gás sulfídrico e COV (compostos orgânicos voláteis). Além destes gases, o uso 
da energia térmica pela queima da lenha, ainda é usada em curtumes para o aquecimento 
da água que será utilizada na ribeira, no curtimento, na neutralização e no recurtimento. A 
queima da lenha causa emissão de dióxido de carbono (CO2), que em alta concentração 
contribui para o aquecimento global (ZÁRATE, 2012 e BRITO, 2013).  

Uma tonelada de pele salgada gera de 200 a 250 kg de couro acabado e mais que o 
dobro desta quantia (de 415 a 695 kg) de resíduos sólidos. Estes resíduos são aparas 
caleadas e não caleadas, tiras curtidas e lodos dos sistemas de tratamento que contêm 
cromo (ZÁRATE, 2012). 

 

2.3 Impactos No Uso Do Couro 

 

O couro é considerado um material de luxo e seu uso é incentivado por muitas 
empresas. Especialmente na indústria da moda, onde o couro ainda tem destaque pelas suas 
características de durabilidade, maciez, estilo, leveza e adaptabilidade (CUNHA, 2011).  

A pele animal e o couro são utilizados pelo homem desde a antiguidade. Por suas 
características químicas, tecnológicas e estéticas, estes materiais ainda servem de matéria-
prima para uma diversa gama de produtos (LIGER, 2012). Em comparação com materiais 
sintéticos, o couro possui superfície orgânica e única em cada peça, o que traz um 
diferencial desejado para o produto. Do mesmo modo, o couro é mais durável e, 
consequentemente, atemporal que os materiais sintéticos. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Devido a estes fatores característicos do couro, vários produtos o utilizam como 
matéria-prima. Segundo Cunha (2011), cerca de 52% da produção mundial de couro 
bovino é destinada à fabricação de calçados, sendo que o restante da porcentagem é 
destinado à produção de móveis (14%), materiais de acabamento para a indústria 
automobilística (10%) e vestuário (10%). 

Na moda, as tendências regem um ciclo de consumo desenfreado onde os objetos de 
desejo são freneticamente substituídos por outros em um curto período de tempo. Esta 
obsolescência programada faz com que produtos ainda em bom estado de uso e 
conservação sejam descartados pelo aparecimento de novos produtos que seguem as 
tendências sazonais do momento, reflexo de fatores socioeconômicos em forma de cores, 
tecidos, estampas, silhuetas, detalhamentos e acabamentos diferentes (LIGER, 2012; 
SELAU e CEZAR, 2012). No caso do couro, a obsolescência programada causa a 
potencialização dos impactos ambientais gerados em sua cadeia produtiva em relação à 
pecuária, curtimento e descarte. 

 

2.4 Impactos No Descarte do Couro 

 

No Brasil, existem diversas indústrias que utilizam o couro como matéria-prima e 
descartam cerca de 300 toneladas de retalhos de couro por dia. O descarte irregular 
prejudica o meio ambiente e a saúde dos moradores da região, pois o processo de 
curtimento do couro utiliza metais pesados, e quando essas sobras são descartadas de 
maneira incorreta, contaminam o solo e a água (VIEIRA, 2008).  

O modelo atual de ciclo de vida do produto, que se baseia em extrair, produzir, vender, 
consumir e descartar é considerado um ciclo aberto, no qual em algum momento a matéria-
prima se esgotará, e os aterros não terão mais espaço (JOKURA, 2015). 

 

3. Metodologia 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo sobre o impacto ambiental na 
cadeia produtiva do couro bovino a fim de encontrar alternativas melhores em termos 
ambientais para o uso do couro de origem animal. O estudo teórico deste artigo foi 
pesquisado em publicações nas línguas portuguesa e inglesa por meio de livros, pesquisas 
do governo e artigos. Para a busca de artigos, utilizou-se a combinação das palavras 
“couro/leather”, “sustentabilidade/sustainability” e “design”. 

Os dados usados como referência relacionam-se com a sustentabilidade, design e a 
cadeia produtiva do couro bovino, que incluem pesquisas sobre pecuária, curtimento, 
produção de produtos de couro e descarte dos mesmos. 

Foi feita uma análise de cinco soluções de materiais alternativos para o uso do couro de 
origem animal. O critério de avaliação para a escolha das soluções foi feito com base na 
adequação da proposta temática em relação à redução dos impactos ambientais na cadeia 
produtiva, facilidade de descarte, não possuir origem animal e estar em estado de 
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desenvolvimento ou aprimoramento. Para esta análise foram pesquisados sites relacionados 
à temática entre os dias 03 e 19 de outubro de 2016. 

 

4. Materiais Alternativos Ao Couro 

 

Com os impactos ambientais do couro cada vez mais evidentes, outros materiais mais 
sustentáveis com durabilidade, propósitos e aparência similares foram criados para 
substituí-lo. Alguns deles, como o couro sintético, são muito usados atualmente, porém 
outras alternativas mais tecnológicas e naturais vêm sendo estudadas e aprimoradas para 
que no futuro o uso do couro natural torne-se obsoleto. 

Dentre materiais sintéticos e naturais, neste artigo foram analisadas cinco alternativas 
para o uso do couro natural que possuem características diferenciadas entre si e são 
ecologicamente superiores que este material em relação à sua cadeia produtiva, além de 
não serem provenientes de animais. Estes materiais estudados são o Couro Sintético, o 
Piñatex, o BioCouture, o Muskin e a Modern Meadow. Vale ressaltar que neste artigo não 
foi pesquisado o Couro Ecológico que, diferentemente do Sintético, possui origem animal 
e se diferencia do couro comum apenas por usar menos resíduos tóxicos na sua produção. 

 

4.1 Couro Sintético 

 

O Couro Sintético é um tecido artificial. É composto por um laminado revestido com 
vários componentes, que se unem para representar a aparência do couro animal. Este 
material pode ser produzido em policloreto de vinila, porém pode ser encontrado também 
em poliéster e poliuretano. O Couro Sintético feito com poliuretano é uma alternativa mais 
sustentável ao policloreto de vinila, pois apresenta uma estrutura mais macia e flexível, e o 
mais importante: sem o uso de solventes no processo de fabricação. Embora seja uma 
opção interessante por não ser de origem animal, o Couro Sintético possui base polimérica 
e seu descarte indevido pode ser prejudicial à natureza (PENSAMENTO VERDE, 2013). 

Com o avanço tecnológico, o Couro Sintético tem sido aprimorado e atualmente, 
apresenta maior resistência e elasticidade, sendo adequado para vários usos de substituição 
ao couro natural. Um dos materiais resultados do aprimoramento deste produto é o couro 
em microfibra (Figura 1), feito em poliuretano. Este material simula a estrutura natural do 
couro por meio de camadas superfinas de microfibras de algodão, que são unidas com 
resina de poliuretano, e por fim, criam um material com melhores performances físicas e 
químicas se comparado ao couro natural. O couro de microfibra possui resistência a 
abrasão, tensão, ruptura, temperaturas baixas, ácidos e álcalis, além de ser leve, macio, 
respirável e antibacteriano sem o uso de substâncias que possam agredir o meio ambiente 
(WINIW, 2016).  
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Figura 1: Couro Sintético em microfibra. Fonte: www.microfiberleather.com 

 

4.2 Piñatex 

 

Produzido com as fibras das folhas do abacaxi, o Piñatex é um material natural de alta 
performance criado como alternativa para o uso do couro natural. O Piñatex foi 
desenvolvido pela empresa Ananas Anam e possui origem Filipina, porém seus avanços 
tecnológicos estão sendo desenvolvidos no Reino Unido e Espanha (ANANAS ANAM, 
2016).  

Criado por Carmen Hijosa, o Piñatex é um bioproduto da produção de abacaxis, pois 
utiliza as folhas desta planta que muitas vezes são descartadas após a colheita. A retirada 
das fibras das folhas do abacaxi é feita na plantação pelos próprios fazendeiros da 
comunidade filipina. Essas fibras posteriormente são enviadas para a indústria, onde 
passam pelo processo de criação de um tecido não trançado que é base para o produto 
final, e por sua vez, é aprimorado na fábrica da Espanha. O Piñatex pode ser usado como 
uma alternativa ao uso do couro na confecção de produtos de estofamento; na indústria da 
moda; para a produção de roupas, calçados, bolsas (Figura 2) e acessórios (ANANAS 
ANAM, 2016). 

 

 
Figura 2: Bolsas feitas com Piñatex. Fonte: www.ananas-anam.com 

 
O Piñatex é um material forte, versátil, respirável, leve, macio e flexível que pode ser 

facilmente estampado, costurado e cortado. Em comparação com o processo produtivo do 
couro bovino, o Piñatex utiliza menos água e produtos químicos na sua fabricação. Além 
destas qualidades, este material também pode gerar rendas extras para a comunidade 
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agrícola pela obtenção de fertilizante orgânico e biogás derivado da biomassa obtida no 
processo de descasque das fibras da folha de abacaxi. Sendo assim, a produção do Piñatex 
gera menos impactos ambientais que a produção do couro e alavanca o desenvolvimento 
local de comunidades agrícolas produtoras de abacaxi (ANANAS ANAM, 2016). 

 

4.3 BioCouture 

 

O BioCouture é um projeto visionário que vem desenvolvendo e aprimorando um 
biomaterial criado pela convergência dos conhecimentos nas áreas de biotecnologia, 
nanotecnologia, tecelagem e moda. A designer Suzanne Lee junto com o cientista David 
Hepworth produziram uma mistura de chá verde, bactérias (microrganismos vivos) e 
açúcar que viraram uma linha de roupas sustentáveis (LEE, 2011). 

 O preparo deste material ocorre pela mistura simbiótica de bactérias, levedura e outros 
microrganismos – como a receita de kombuchá – que é usada para tecer linhas finas de 
celulose pelo processo de fermentação e, com o tempo, formam um tapete de material 
fermentado na superfície do líquido proveniente. O preparo desta mistura é feito de forma 
caseira por Lee e utiliza cerca de 30 litros de chá por vez. Com a mistura ainda quente, são 
acrescidos também alguns quilos de açúcar. Este líquido é misturado e despejado em uma 
banheira para o crescimento do material em uma temperatura superior a 30oC. Os 
organismos vivos são então acrescentados junto com um pouco de ácido acético. Após três 
dias, esta mistura cria bolhas na superfície do líquido, indicativo da fermentação que 
ocorre quando as bactérias se alimentam dos nutrientes do açúcar. Neste processo, 
nanofibras de celulose pura são tecidas em camadas, que após três semanas, possuem a 
espessura de uma polegada e já estão prontas para serem “colhidas”. O processo de retirada 
do material da superfície é seguido por uma lavagem com água fria e sabão que, após essa 
etapa, é secado em uma superfície plana. O resultado deste processo é um material leve, 
flexível e transparente, similar ao couro vegetal e que pode ser costurado tradicionalmente 
(Figura 3) ou conformado no formato desejado quando ainda úmido – o que cria um 
material com dimensões definidas e sem costura. Processos de tingimento também podem 
ser feitos com o uso de produtos orgânicos: como os pigmentos de frutas e vegetais (LEE, 
2011). 

 

 
Figura 3: Jaqueta BioBomber feito pelo BioCouture. Fonte: www.dezeen.com 
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Pelo uso de materiais orgânicos, naturais e reaproveitáveis, Lee criou um material 
sustentável em todo o seu ciclo de vida que não apresenta desperdícios ou uso de poluentes 
e pode ser biodegradável. Embora este material ainda esteja em processo de 
aprimoramento – pois ainda não apresenta resistência à água – Lee inovou ao mostrar uma 
nova forma de obtenção de um material mais sustentável, que no futuro, poderá substituir 
uso do couro natural. 

 

4.4 Muskin 

 

Criado pela empresa italiana Grado Zero Espace, o Muskin é um material biodegradável 
criado a partir de cogumelos dos fungos da espécie Phellinus ellipsoideus, que são 
processados de maneira similar ao curtimento de peles de animais, porém sem a utilização 
de produtos químicos (GRADO ZERO ESPACE, 2016).  

O Muskin (Figura 4) assemelha-se com a camurça, é macio, transpirável, flexível, 
resistente à água e possui uma ação protetora que impede a proliferação de bactérias em 
contato direto com a pele humana. Este material é facilmente moldável e pode ser usado 
para a fabricação de acessórios como bolsas, pulseiras de relógios, calçados e chapéus 
(GRADO ZERO ESPACE, 2016). 

 
Figura 4: Muskin. Fonte: lifematerials.eu 

 
Embora este material possua escassas informações sobre seu processo produtivo, o Muskin 
aparenta ser uma alternativa sustentável em comparação à cadeia produtiva do couro 
natural, pois baseia-se em produtos orgânicos que usam recursos facilmente renováveis. 
Além disso, o Muskin possui biodegradabilidade. 

 

4.5 Modern Meadow 

 

A biofabricação do couro é feita pela Modern Meadow, nos Estados Unidos. Esta 
empresa vem desenvolvendo e aprimorando a criação do couro em laboratório pelo uso de 
células vivas, ao invés de animais (MODERN MEADOW, 2016). 

O processo de confecção do couro em laboratório é feito pela manipulação do DNA dos 
animais, que é recodificado para produzir o tipo e quantidade de colágeno desejados. Este 
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DNA modificado é colocado em células para a sua multiplicação e produção de proteínas 
de colágeno e outras proteínas essenciais para a criação do couro. Por sua vez, as 
moléculas de colágeno formam um conjunto de fibras que criam a estrutura do couro. Um 
produto especial desenvolvido pela Modern Meadow é adicionado às estruturas de proteína 
no processamento do couro que posteriormente é finalizado em um processo de curtimento 
(MODERN MEADOW, 2016). 

O couro produzido pela Modern Meadow (Figura 5) pode ser produzido em diferentes 
tamanhos, formatos e design desejados. Ele pode ser usado para os mesmos fins do couro 
comum na confecção de uma gama variada de produtos como estofamentos, roupas e 
acessórios. A qualidade deste material é semelhante a do couro natural, porém possui 
vantagens relacionadas à redução do desperdício, pois a quantidade de água, energia e 
produtos químicos utilizados são menores. Sem mencionar que o material seria o mesmo, e 
o processo de abate não seria mais necessário, livrando milhares de animais de serem 
“produzidos” e explorados apenas para consumo humano. (MODERN MEADOW, 2016). 

 

 
Figura 5: Couro produzido pela Modern Meadow. Fonte: www.modernmeadow.com 

 

5 Conclusão 

 

A cadeia produtiva do couro bovino causa impactos ambientais irreparáveis em todo o 
seu processo. Como o couro ainda é um material muito valorizado por suas características 
físicas, químicas e simbólicas, principalmente na indústria da moda, seus danos ambientais 
são pouco divulgados. A matéria-prima do couro bovino é proveniente da pecuária, 
responsável pelo desmatamento, disseminação de doenças, emissão de gases do efeito 
estufa e poluição do solo e da água. Para que a pele do animal seja extraída para a 
fabricação do couro, o animal precisa ser abatido e este ato muitas vezes é feito de forma 
cruel e desumana. Esta pele passa por um processo de curtimento, responsável pela 
produção de resíduos nocivos ao meio ambiente, bem como o uso de uma grande 
quantidade de água. O couro produzido pelo curtimento serve de base para a confecção de 
uma grande quantidade de produtos, que muitas vezes, são indevidamente descartados e se 
acumulam em lixões, onde demoram cerca de cinquenta anos para se decompor.  

Toda esta cadeia produtiva mostra-se inviável em termos ambientais e sociais, deste 
modo, materiais que sejam similares ao couro e que acarretem em danos ambientais 
menores mostraram-se essenciais para mudar o futuro do ecossistema. Materiais derivados 
de polímeros, como os tipos de Couro Sintético são uma alternativa mais acessível que o 
couro natural e podem apresentar propriedades mecânicas melhores que este material. Por 
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outro lado, o Piñatex é um produto de origem natural que além de possuir uma cadeia 
produtiva menos danosa, ainda ajuda a comunidade local de produtores de abacaxi. Outras 
alternativas ainda em desenvolvimento que empregam o uso de microrganismos vivos, 
como o BioCouture e o Muskin prometem um processo produtivo inteiramente sustentável 
com materiais que podem ser pré-moldáveis sem a necessidade de costuras ou junções. Por 
fim, a biofabricação do couro, produzida pela Modern Meadow, tenta reproduzir todos os 
aspectos físicos e químicos do couro em laboratório, sem a necessidade de ter o animal 
como matéria-prima e com a redução de recursos como água, energia e produtos químicos. 

Pôde-se notar que muitos materiais já existentes ou em desenvolvimento são 
alternativas melhores em termos ambientais que o uso do couro bovino. Também foi 
observado a necessidade de uma maior divulgação e financiamento destas alternativas para 
que o uso do couro diminua e torne-se mais consciente tanto por parte das empresas que 
usam esta matéria-prima, quanto para os consumidores que compram o produto final. Por 
fim, a indústria da pecuária e do curtimento têm o papel importante de reduzir os danos 
causados por estes segmentos e fazer deste processo mais sustentável um diferencial 
competitivo e inovador. 
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Resumo 
O design é uma área em expansão, e que se utiliza tanto de materiais físicos quanto virtuais. Os 
físicos podem vir a se tornar acumulados, e até mesmo descartados, aumentando sua inutilização, 
principalmente quando utilizados em trabalhos disciplinares. Diante desse contexto, o presente 
artigo vem relatar o reaproveitamento de materiais para o desenvolvimento de algumas atividades 
das disciplinas de Plástica no Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), no semestre 2016.1. O estudo tem como 
base revisão bibliográfica a cerca de uma consciência de sustentabilidade para o profissional de 
design, o diagnóstico do problema com imagens dos materiais inutilizados e o resultado das 
atividades feitas com esses materiais. A pesquisa conclui que a reutilização de materiais diminui o 
impacto dos mesmos entre si e no meio ambiente, além de promoverem a conscientização 
ambiental entre os estudantes. 
Palavras-chave: Design gráfico; Plástica; Reutilização; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

Design is an expanding area, and it uses physical and virtual materials. These materials can 
become accumulated and even discarded, increasing their disuse, especially when used in classes 
work. In this context, the present article reports on the reuse of materials for the development of 
some activities of the classes of Plastic Arts in the Superior Course of Graphic Design in the 
Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba (IFPB), in the semester of 
2016.1. The study is based on a bibliographical review about a sustainability awareness for the 
design professional, the diagnosis of the problem with images of the unused materials and the 
result of the activities done with these materials. The research concludes that the reuse of materials 
reduces their impact on the environment, as well as promoting environmental awareness among 
students. 

Keywords: Graphic Design; Plastic; Reuse; Sustainability 
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1. Introdução 
 

A sustentabilidade está cada vez mais presente nas diferentes áreas de conhecimento. O 
pensar ecologicamente é pensar holisticamente, e se faz necessário trabalhar assuntos desta 
temática no contexto escolar, tendo em vista o meio ambiente ser um tema transversal 
proposto no Parâmetro Curricular do Brasil (ALCÓCER, 2015). Sendo assim, são 
desenvolvidas tecnologias sustentáveis para reduzir impactos ambientais, e a 
conscientização ambiental tem sido mais trabalhada, despertada, e cada vez ganha mais 
espaço. 

No âmbito do ensino superior, os docentes, discentes e corpo administrativo precisam 
ter ações que reflitam na melhoria do meio ambiente e na sustentabilidade, e não apenas no 
seu currículo. A ênfase da importância de suas ações para as futuras gerações está no fato 
de que o ensino superior possui uma relação de ensino/aprendizagem de sala de aula que 
avança para projetos extraclasses, envolvendo a comunidade de entorno, visando desta 
maneira soluções efetivas para a população local (PONTES, 2015).  

Diante disso, o presente estudo tem como problematização o que fazer com a 
quantidade significante de materiais que sobram das atividades das disciplinas de Plástica 1 
e 2 do curso de Design Gráfico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB). Como objetivo geral este trabalho se propõe a exemplificar trabalhos feitos 
com materiais como por exemplo papel Kraft e papel Paraná, que são descartados pelos 
alunos, pois acreditam não ter mais utilidade, mas que são guardados no armário do 
laboratório para uma posterior utilização em alguma atividade das disciplinas. E também 
como inserir outros materiais obsoletos do nosso dia a dia em técnicas para o 
desenvolvimento de atividades, como por exemplo restos de radiografias utilizadas para 
fazer moldes para stencil. Com isso, fica claro a importância de um pensamento mais 
sustentável para os discentes, a partir de pequenas atitudes de reaproveitamento eles terem 
essa consciência de que eles podem contribuir para um design mais sustentável na 
sociedade, dando utilidade a materiais que seriam descartados.  

 

2. Fundamentação Teórica  
 
Um designer gráfico utiliza tanto o meio digital quanto o material, podendo ainda 

combinar em igual grau de importância os elementos textuais e não-textuais (VILLAS-
BOAS, 2003). Na porção digital, é possível encontrar os chamados “lixos eletrônicos”, que 
são o excesso de materiais digitais que são guardados como fotos ou arquivos não 
utilizados com frequência. Uma limpeza constante é a melhor maneira para descartá-los, 
embora ainda seja discutido o destino final que vão todos os itens deletados. 

Já na porção material, os objetos utilizados são os mais diversificados, de papéis e 
metais, recicláveis e biodegradáveis, à plásticos que representam risco ambiental. 
Entretanto, depois de utilizados, muitos desses itens poderiam ser reutilizados, reciclados e 
até mesmo reaproveitados no âmbito educacional pelos alunos de graduação de design 
gráfico em outras disciplinas, ao invés de simplesmente serem descartados. 
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O avanço tecnológico permite a criação de inúmeros materiais, que permitem que o 
designer faça explorações e inovações. Entretanto, a seleção é importante, uma vez que 
pode aumentar ou diminuir os danos ao meio ambiente. Atualmente, preocupações com as 
questões ecológicas geram interesse na utilização de fontes renováveis, sustentáveis e de 
materiais que podem ser degradados em um curto período de tempo, como exemplo dos 
materiais biodegradáveis, que diminuem os impactos ambientais (CALEGARI & DE 
OLIVEIRA,2014). 

A prática político-pedagógica relacionada à sustentabilidade contribui na melhoria da 
qualidade de vida da população e conscientiza os cidadãos à adoção de comportamentos 
ambientalmente adequados, transformando o conhecimento em ação (PONTES, 2015). 
Portanto, construir uma educação ambiental complexa, que tenha a capacidade de 
responder a problemas complexos, sugere ir além de uma “sustentabilidade de mercado” 
fragmentária e reducionista, mas propõe a habilidade de aprender, criar e experimentar 
novas concepções e práticas de vida, educação e convivência, tanto na esfera privada – 
individual, social, quanto pública - governamental, permitindo a substituição de velhos 
modelos, propondo assim o novo perfil do profissional cidadão. 

Diante disso, empregar o design como processo de levantamento e solução de 
problemas, criando oportunidade de se pensar sustentavelmente é uma possibilidade 
bastante estreita, entretanto possível (BONI, LANDIM & PINHEIRO, 2014). Combinar a 
prática do design com sustentabilidade é algo relativamente novo, envolvendo mudança de 
comportamento e do modo de pensar: é denominado de o Design para o comportamento 
sustentável – Design for Sustainable Behavior (MUNIZ & DOS SANTOS, 2015). Apesar 
das exigências para se produzir um bom design, a aplicação de estratégias para as práticas 
sustentáveis pode sim ser projetada.  

O design pode inserir valor às interações entre inovação e sustentabilidade, uma vez que 
representa ações estratégicas tanto na análise de produto quanto na sensibilização 
ambiental, solucionando desta maneira problemas quanto a ações no processo de 
planejamento do produto-serviço, inserindo conceitos como questões ambientais, inovação, 
gestão de design e sustentabilidade (ALANO & FIGUEIREDO, 2014). Termos como Eco-
design, Eco-innovation, Innovation space, Life cycle thinking, Eco-efficient, Green Design, 
Design for environment, Ecodesign integration, Ecodesign tools, Bio-ispired design 
approach, Sustainable design, Industrial ecology, dentre outros, evidenciam o 
envolvimento da sustentabilidade pela comunidade científica, servindo e se tornando cada 
vez mais uma ferramenta de sucesso do sistema de inovação, estando cada vez mais 
presente na política de gestão ambiental. Inovação e sustentabilidade podem e devem estar 
na mente e na prática do profissional designer, uma vez que é possível identificar como as 
questões ambientais se relacionam ao estudo do design. 

“O conceito de desenvolvimento sustentável, baseado no tripé ambiental, social e 
econômico, tem ganhado cada vez mais espaço em empresas e produtos contra os chamados 
impactos ambientais. Entender o conceito interdisciplinar do design para a sustentabilidade é 
imprescindível para qualquer designer, e para isso, conceitos como Ecoeficiência, 
Ecoconcepção e Ecodesign estão no topo. A Ecoeficiência tem a ver com desempenho 
econômico e ambientalmente correto, aumentando a produtividade a partir da redução dos 
impactos ambientais. O Ecodesign é um processo de diminuição do impacto do ser humano no 
planeta. E a Ecoconcepção é o conceito de redução do impacto de um produto no meio, embora 
sejam conservadas suas qualidades de uso para melhorar a qualidade de vida dos usuários.” 
(CAVALCANTE; PRETO; PEREIRA; & FIGUEIREDO, 2012). 
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O Ecodesign abrange ações como: a redução ou eliminação de materiais 
ambientalmente perigosos (chumbo, mercúrio, crómio e cádmio); a reutilização de um 
produto (ou parte); a reciclagem para facilitar a desmontagem do produto ou resíduos; a 
remanufatura para facilitar a reparação, retrabalho e remodelação do novo produto para 
melhorá-lo (STEFANO & FERREIRA, 2013). Entretanto, mesmo com todas as vantagens 
ecológicas, os produtos oriundos do Ecodesign não são tão adequados no mercado como se 
espera, seja por estarem focados na análise do impacto ambiental, seja por deixar a desejar 
quanto a certas necessidades do cliente. Sendo assim a questão-chave para um produto 
desses ser bem-sucedido, não é apenas o de atender a apelos ambientais, mas também a 
demanda do mercado e os requisitos de multifuncionalidade.  

Quando se fala em design para a sustentabilidade ambiental, significa o design como 
uma ferramenta para um determinado contexto ou produto. Isso quer dizer que é possível o 
desenvolvimento de métodos e estratégias específicas para ser aplicável em um setor ou 
produto, tornando a aplicação eficiente em termos ambientais (CHAVES, 2010). Assim 
sendo, o designer precisa intervir para obter resultados eficazes quanto a sustentabilidade 
ambiental, demandando para isto tempo e disponibilidade para criar essas ferramentas, 
estratégias e métodos específicos. A introdução de requisitos ambientais no projeto 
demandará no final um menor custo e menor tempo para o setor produtivo. 

Segundo Löbach (2001), o conceito do ambiente se une ao design, porém é um conceito 
geral. Essa generalização se desdobra nas várias configurações do meio ambiente. Ele quer 
dizer que o design configura o ambiente, pois o ambiente é o resultado de fatores como 
planejamento e produção. Quando essas ações não são coordenadas, tem-se efeitos 
secundários negativos como poluição ambiental, exploração sem limites de matérias-
primas, superprodução, sobrecarga ambiental dentre outros. 

Se o conceito de design clássico é a produção em série e a satisfação de um grupo ou 
indivíduo, atualmente, o foco ambiental também é satisfação do cliente, alcançando um 
novo paradigma. Devido a essa nova forma de se pensar, que ainda precisa ser consolidada 
e disseminada, passa-se a ser exigido do designer por parte da sociedade, soluções 
sustentáveis para produtos e serviços. A complexidade do design foi então aumentada, bem 
como sua inter e trans disciplinaridade (LEPRE & DOS SANTOS, 2009).  

A temática sustentabilidade e design é tão importante e atual, que Calegari & Oliveira 
(2017) realizaram uma pesquisa sobre a abordagem da temática sustentável em cursos 
superiores federais de design no Brasil. O resultado foi que infelizmente são poucos os 
cursos nas instituições que abordam este tema, isso a nível curricular. Os autores 
concluíram que seria interessante esta abordagem em projetos e disciplinas para 
minimizarem os impactos ambientais, sociais e econômicos. Eles também usam como 
estratégia a reutilização de materiais, o tema principal da presente pesquisa. 

Pazmino & Santos (2017) consideram importante a inserção do tema transversal de 
sustentabilidade nos cursos de design, propondo uma mudança de paradigma no ensino. 
Elas concluíram a ausência desta temática nos cursos de design em Santa Catarina, e 
quando o tema é inserido, é apenas em uma disciplina isolada. Vale salientar que a teoria 
desligada à prática, acaba no esquecimento, e não contribui da maneira que deveria ser: 
através de ações e mudanças de atitude para resolver o problema ambiental. Design resolve 
problema, e desta maneira, há problemas ambientais cada vez mais devastadores. 
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3. Procedimentos metodológicos  
 

No que se refere à metodologia, a presente pesquisa se utilizou de uma revisão 
bibliográfica, seguida de um diagnóstico dos materiais descartados pelos alunos nas 
disciplinas de Plástica 1 e 2 (Figuras 1) e pela demonstração de alguns trabalhos feitos nas 
disciplinas como resultados.  

 

  
Figura 1: Sobras de material no Laboratório de Plástica / IFPB. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A presente pesquisa analisou as atividades das disciplinas de Plástica 1 e 2 relacionadas 
ao semestre de 2016.1 do curso de Design Gráfico do IFPB – Instituto de Educação 
Tecnológica da Paraíba, do campus de Cabedelo, e procurou analisar suas ações para um 
desenvolvimento de um pensamento mais sustentável para os alunos.  

Dentre as atividades desenvolvidas com sobras dos materiais se destacaram o stencil e a 
fabricação de um jogo. Na disciplina de Plástica 1 foi feita a confecção do stencil com a 
reutilização de radiografias velhas que não teriam mais utilidade (Figura 2). Essas 
radiografias foram reutilizadas, uma vez que foram usadas como moldes para a execução 
do desenho criado pelo aluno. Para tornar possível a reutilização foi necessária a utilização 
da água sanitária como agente descolorante para tirar a tinta da radiografia e deixá-la 
transparente.  

 
Figura 2: Stencils confeccionados por alunos de Design Gráfico / IFPB. Fonte: elaborado pelos autores. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

O jogo tipo quebra-cabeça com figuras geométricas, foi exemplo de outra atividade 
desenvolvida com reutilização de materiais, sendo esta realizada na disciplina de Plástica 
2. Esse trabalho foi feito de maneira interdisciplinar com a disciplina de Representação 
Gráfica (RG). Os alunos de RG tiveram que desenhar um ponto turístico da cidade de João 
Pessoa, escolhendo alguns elementos para possuírem formas geométricas e também 
tiveram que produzir um manual com as medidas e formas para servirem de base para a 
execução do jogo pelos alunos de Plástica 2. Na Figura 3 o desenho apresenta a numeração 
das peças geométricas com dimensões detalhas no manual e na Figura 4 o desenho nas 
próprias figuras geométricas. Com esses desenhos, os alunos de Plástica 2 ficaram 
responsáveis por desenvolver um jogo infantil, desenhando e cortando as peças, para 
crianças de até 5 anos brincarem. Dentre os materiais reutilizados, estão sobras de papel, 
como Kraft e Paraná, cola e tinta. 

 

 
Figura 3: Desenho digital do ponto turístico da Lagoa de João Pessoa-PB produzido por alunas da 

disciplina de RG de Design Gráfico / IFPB. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Figura 4: Desenho manual do ponto turístico da Lagoa de João Pessoa-PB produzido por alunas da 

disciplina de RG de Design Gráfico / IFPB. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
A caracterização qualitativa e quantitativa dos materiais reaproveitados nas duas 

disciplinas de Plástica foram classificadas da seguinte maneira: 
Tipo de papéis: Kraft e Paraná, todos de boa qualidade, com a textura preservada de 

cada uma, os tamanhos e forma variados, tendo em vista já terem sido cortados 
anteriormente, a gramatura variada de 80 gr à 300 gr para as Kraft e de 2mm para o Paraná. 
A cor do Kraft é marrom, conhecida também como cor natural, já a do papel Paraná é 
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acinzentada, conhecida também como papelão. A quantidade dos mesmos também é 
variada, uma vez que seus tamanhos são variados. 

Tipo de radiografias: geralmente são retangulares, com pontas arredondadas, de cor 
azul, textura lisa, e espessura variada. Os tamanhos variam de centímetros à quase um 
metro, embora a maioria varie de 30 cm à 70 cm. Como são radiografias, apresentavam as 
impressões radiográficas que foram posteriormente apagadas, e nenhuma estava amassada 
nem dobrada. A quantidade é variada, não sendo possível saber ao certo quantas foram 
reutilizadas. 

Outros materiais foram reutilizados como cola, tesoura, régua, pincéis, tintas de tecido, 
guache e acrílica. Eram sobras, e apresentavam por isso quantidades variadas. 

A respeito do processo criativo e projetivo dos produtos desenvolvidos, destacaram-se: 

a) O kit stencil para a caixa e blusa. Cada aluno ou desenvolveu ou copiou uma 
imagem ou frase para confeccionar o stencil. Houveram exemplos de coruja, 
pássaros, concha, bailarina, números, desenhos animados e personagens como Super 
Mario, Batman,  Charles Chaplin dentre outros. A maioria dos alunos reutilizaram 
radiografias. E depois de pronto o stencil, aplicaram em blusas. 

b) A respeito da confecção do quebra-cabeça, faz-se importante descrever que uma 
turma foi quem elaborou o manual com os pontos turísticos das cidades de João 
Pessoa-PB e Cabedelo-PB, seja com uma visão tradicional, seja modificada desses 
pontos turísticos. Desenharam à mão ou com programas como Illustrator, 
selecionando alguns pontos para serem formas geométricas. A turma da disciplina 
de Plástica foi quem confeccionou, seguindo à risca o manual elaborado pela turma 
de RG, e para isto, a preferência foi reutilizar os materiais já citados anteriormente. 

A partir da coleta de dados, foi realizada uma análise combinando os aspectos 
abordados pelos conceitos de sustentabilidade e design. 

 

4. Resultados  
 

Foram identificadas as principais ações de pensamento sustentável dos alunos para o 
desenvolvimento de algumas técnicas nas disciplinas de Plástica 1 e 2. Em Plástica 1 a 
atividade foi com stencil, e em Plástica 2, foi o quebra-cabeça com os papéis Kraf e 
Paraná. 

As atividades com stencil resultaram na eficácia ao reutilizar as radiografias para 
aplicação da tinta sobre uma caixa feita com papel Kraft, sobre uma blusa velha que não 
seria mais utilizada e assim foi feita a customização da mesma (Figura 5 e 6). É 
interessante notar que a caixa também foi confeccionada em sala de aula, e suas sobram 
foram reutilizadas em outras atividades, já visando o pensamento e a ação sustentável. 
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Figura 5: Trabalho produzido por uma aluna de Design Gráfico / IFPB. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Tendo em vista que o Ecodesign abrange ações de reutilização de um produto ou parte 
dele (STEFANO & FERREIRA, 2013), além da demanda por stencil ser relativamente 
constante, esta ação se mostrou favorável, tanto ao ambiente quanto aos alunos que ficaram 
satisfeitos com o resultado dos trabalhos executados por eles, estilizando um produto que 
estaria em casa sem utilizar.  

 

 
Figura 6: Trabalho produzido por uma aluna de Design Gráfico/IFPB. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Essas reutilizações tentem a minimizar os impactos ambientais, sociais e até mesmo 
econômicos. O profissional consciente da sustentabilidade no design poderá aplicar esses 
conhecimentos nas mais variadas disciplinas e entre as disciplinas, promovendo a adição 
desta temática na grade curricular, algo que seria importante haver nas instituições de 
design (CALEGARI & DE OLIVEIRA,2017).  

Abaixo temos o jogo (Figura 7) resultado dos desenhos desenvolvidos pelos alunos de 
RG (Figura 3 e 4), com base em papel Paraná que estaria como material de sobra no 
laboratório de Plástica. E na Figura 8 outro exemplo de jogo feito com sobra de papel 
Paraná.  



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

 
Figura 7: Confecção do quebra-cabeça da Lagoa de João Pessoa-PB com alguns materiais reutilizados 

do Laboratório de Plástica / IFPB. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 8: Confecção do quebra-cabeça, com e sem as peças geométricas, do Centro Histórico João 

Pessoa-PB através de materiais reutilizados do Laboratório de Plástica / IFPB. Fonte: elaborado pelos 
autores. 

A reutilização dos materiais não tornou o jogo inferior, pelo contrário, ficou tão bonito e 
atendeu ao seu fim quanto se tivesse sido confeccionado pelos mesmos materiais sendo 
novos. A opção em se reutilizar, reciclar e reaproveitar as “sobras” possui um grande e 
positivo impacto ambiental, por diminuir os “lixos” e acarretarem no estudante a 
oportunidade de pensar ecologicamente pelas escolhas dos materiais, além de promover a 
prática da sustentabilidade no âmbito econômico, social e ambiental (CAVALCANTE; 
PRETO; PEREIRA; & FIGUEIREDO, 2012); e por desenvolver a criatividade dos alunos 
quanto ao que utilizar, de maneira que consigam potencializar o material que está à 
disposição, além de amenizar os custos.  
 

5. Considerações Finais  
 

O designer possui um papel importante frente às necessidades sociais e ambientais 
(BONI, LANDIM & PINHEIRO, 2014). Quanto mais holisticamente ele pensar, melhor 
será sua ação em prol de também conscientizar o consumidor e também outros 
profissionais. Os resultados encontrados demonstraram que as disciplinas de Plástica do 
IFPB adotou posturas que vêm ao encontro do contexto mundial, o apelo a uma prática 
sustentável, encorajando os alunos a aproveitarem ao máximo os recursos e as sobras, que 
possuem ao seu alcance.  
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A questão de se reaproveitar materiais como as radiografias para o stencil e papéis para 
o quebra-cabeça, foram tão eficientes na qualidade quanto ambientalmente falando, que 
são apenas uma pequena parcela de que é possível sim pensar na mesma ação para outras 
atividades e outros âmbitos acadêmicos e sociais. Diminuir os lixos ambientais e o pensar 
holisticamente já desde o primeiro período dos alunos de Design Gráfico pode ser uma das 
alternativas práticas do pensamento de Muniz & Dos Santos (2015): o Design para o 
comportamento sustentável. 

O principal desafio do estudo da sustentabilidade é a sua aplicação no currículo 
acadêmico. Com isso, levando em consideração a análise dos resultados, foi possível 
encontrar espaço para a prática sustentável nas disciplinas de Plástica. A contribuição da 
utilização dessas sobras, ou melhor, o reaproveitamento dos materiais, trás uma 
importância da consciência ambiental nos alunos, por verem na prática essa eficácia, 
ajudando-os a serem estratégicos quanto à maneira que podem reaproveitar cada material e 
ajudara a economizar e a diminuir o impacto ambiental.  

É importante haver debates e ensino com a temática sustentabilidade, seja a nível 
médio, seja a nível superior, imprescindivelmente para os cursos de Design. Disciplinas 
que abordem este tema de sustentabilidade, bem como a própria prática em mais de uma 
disciplina, se não em todas, trazendo aplicabilidade e não apenas teoria, deveria ser algo 
obrigatório e não optativo, real e não teórico, trazendo nas bases o resultado de cidadãos e 
alunos e profissionais que pensem tanto na melhoria ambiental quanto na utilização dos 
produtos ecologicamente sustentáveis. 

A sustentabilidade é ao mesmo tempo um assunto antigo e atual, mas é uma prática 
nova, que no Brasil precisa entrar na teoria dos cursos de Design, e também na prática. As 
disciplinas de Plástica 1 e 2 do IFPB no curso de Design Gráfico são apenas os pequenos 
exemplos da grande jornada que precisa ser alcançada no país, na academia como um todo, 
e no pensamento e ações dos cidadãos. 

Da mesma maneira que esta pesquisa observa a reutilização de materiais como 
diminuição de impacto ambiental, e produção de um design sustentável, Calegari & 
Oliveira (2017) estão na mesma linha de pensamento, entretanto eles agregam a 
importância da sustentabilidade estar no currículo dos cursos superiores, o que é ousado e 
urgente frente à degradação ambiental atual.  
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo abordar a importância do planejamento quanto ao uso dos 
materiais em projetos de produto como ferramenta que possibilite a redução do montante 
de material descartado, comparando processos similares em dois tipos de indústria: na 
moveleira, o plano de corte; na gráfica, o aproveitamento de papel. Para isso, apresenta 
como estudo de caso a coleção Cosac Naif Portátil, lançada em 2012. Nesta coleção, 
verificou-se um bom aproveitamento de papel e, ainda que a sustentabilidade não tenha 
sido um pré-requisito de projeto, as etapas iniciais de planejamento e projeto gráfico 
resultaram em um produto sustentável. Em tempos de discussão sobre a escassez de 
recursos, a abordagem relacionada a produtos e artefatos produzidos de maneira mais 
racional é de grande importância para o melhor aproveitamento dos materiais e para a 
redução do montante de resíduos sólidos gerados na indústria, apontando caminhos para o 
desenvolvimento de produtos efetivamente sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Plano de Corte; Projeto Gráfico; Metodologia de Projeto 
 

Abstract 
This paper intends to address the importance of planning the use of materials in product 
design, as a tool to reduce the amount of material discarded, comparing similar processes 
in two types of industry: in the furniture industry, the cutting plan; In graphic design, the 
use of paper. For this, it presents as a case study the collection Cosac Naif Portable, 
launched in 2012. In this collection, there was a good use of paper and, although 
sustainability was not a prerequisite of design, the initial planning stages and graphic 
design have resulted in a sustainable product. In a time of discussion about the scarcity of 
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natural resources, the approach to products and artifacts produced in a more rational way 
are of great importance for the better use of materials and for the reduction of the amount 
of solid waste generated in industry, pointing out paths to development effectively 
sustainable products. 
 
Keywords: Cutting Plan; Graphic design; Project Methodology 
 

1. Introdução 
 

 Segundo Fuad-Luke (2009), a problemática ambiental é objeto de discussão desde 
1968, quando o conceito de desenvolvimento ecologicamente sustentável foi proposto pela 
UNESCO, na Conferência Intergovernamental para uso e conservação racional da biosfera, 
sendo esse evento um marco precedente na discussão de políticas públicas envolvendo 
sociedade e meio ambiente. Posteriormente, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, aconteceu 
a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio ambiente, que buscava 
conscientizar sobre as questões ecológicas os países que, 20 anos mais tarde, voltariam a se 
reunir na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, para a ECO-92, a Segunda Conferência Mundial 
sobre o tema. A base para o evento de 1992 foi a introdução do conceito de 
sustentabilidade, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento como sendo “O desenvolvimento que atende às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às suas necessidades” 
(PLATCHECK, 2012, p.7) e que se fundamenta em três pilares: ambiental, social e 
econômico. 

 Outros eventos e tratativas relacionadas à temática ambiental ocorreram no decorrer 
do século XX e na passagem para o século XXI. Entre tais eventos, merece destaque a 
aprovação, em 2010, da Lei nº 12.305/10, que instituiu uma Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). Em relação aos objetivos da PNRS, destaca-se que a não geração de 
resíduos antecede o processo de redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 
destes resíduos no meio ambiente (BRASIL, 2016). Sendo assim, no cenário 
contemporâneo é fundamental considerar processos industriais que estejam alinhados a 
esta hierarquia de objetivos propostos pela PNRS, apontando estratégias de 
desenvolvimento de produtos para a economia máxima de recursos e matéria-prima, em 
todas as etapas de produção, evitando, dessa forma, a geração de resíduos sólidos. 

 Do ponto de vista da indústria, Manzini e Vezzoli (2011) defendem que, para o 
desenvolvimento de novos produtos, a sustentabilidade deve emergir como objetivo 
fundamental do projeto e não como uma simples direção na tomada de decisões. Sob este 
aspecto, Bonsiepe (2012) acrescenta que as questões ambientais devem ser incorporadas à 
metodologia de projeto de design e, ainda que os métodos projetuais tradicionais tivessem 
feito certa omissão a estas questões, elas são imprescindíveis no cenário contemporâneo. 

 Para Manzini (2008), o desenvolvimento de projetos sustentáveis deve tentar 
modificar a maneira de pensar um projeto para, consequentemente, modificar a maneira 
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como os artefatos são produzidos. Para isso, o autor aponta cinco critérios: mudar a 
perspectiva, imaginar soluções alternativas, avaliar e comparar várias soluções alternativas, 
desenvolver as soluções mais adequadas e pensar em termos de soluções para promover 
uma abordagem sistêmica do design, que considere planejamento, produção, execução, uso 
e descarte final. Segundo o autor, tais critérios precisam ser coerentes com as demandas da 
sociedade, sem perturbar os ciclos naturais e sem empobrecer o capital natural, o que 
significa, em primeiro lugar, reduzir o uso dos recursos ambientais: (...) “deve ser 
fundamentalmente baseado em recursos renováveis, minimizando a utilização daqueles não 
renováveis – inclusive o ar, a água e a terra – e evitando a acumulação de lixo e resíduos” 
(Ibid., p. 23-24). 

 Dessa forma, o objetivo desta investigação é discutir a importância do 
aproveitamento dos materiais no desenvolvimento de novos produtos como ferramenta que 
evite a geração de resíduos sólidos e promova processos de produção efetivamente mais 
sustentáveis dentro da indústria. Para tanto, procura traçar um paralelo entre etapas 
similares de desenvolvimento do produto em dois tipos de indústria: moveleira – tendo 
como enfoque o plano de corte – e gráfica – tendo como enfoque o aproveitamento de 
papel. 

 Quanto à sua classificação metodológica, trata-se aqui de uma investigação 
exploratória, estratégia em pesquisas qualitativas que possibilitam “maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e construir hipóteses” (GIL, 2002, p. 
41). Ainda segundo o autor, esse tipo de pesquisa possui um planejamento mais flexível, 
para permitir considerações dos mais variados aspectos do problema pesquisado e, na 
maioria dos casos, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso, 
modalidade que se mostrou a mais adequada neste trabalho, uma vez que permite a 
investigação em profundidade de um fenômeno dentro do seu contexto real (YIN, 2010). 

 

2. O plano de corte e o aproveitamento do papel 
 
 Segundo Forty (2007, p. 12) quase todos os objetos que usamos foram desenhados 
e “a aparência das coisas é, no sentido mais amplo, uma consequência das condições de 
sua produção”. Muitos autores abordaram esta relação do projeto de design e os materiais: 
Löbach (2001) afirma que a escolha do material depende principalmente de considerações 
econômicas; Dorfles (1990) defende que a forma nasce da função e dos materiais enquanto 
Papanek (1995) defende a responsabilidade dos designers na escolha de materiais com 
baixo impacto ecológico. Assim, pode-se dizer que, mesmo sob pontos de vista por vezes 
diferentes, segundo esses autores, o projeto do produto de design é indissociável dos 
materiais, suas características, aplicações e, principalmente, de seus impactos econômicos 
e ambientais. Para reduzir esses impactos, a indústria precisa utilizar determinados 
recursos que contribuam de forma efetiva para melhoria de seus processos, destacando 
entre tais recursos o plano de corte. 

 O plano de corte é um cálculo de aproveitamento de matéria-prima que considera a 
melhor maneira de aproveitar o material com o menor desperdício possível, define Joerly 
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Santos (2016), diretor de produto da empresa Corte Certo, que comercializa o software de 
plano de corte para empresas e indústrias de diversos segmentos. Santos complementa 
afirmando que o plano de corte pode ser utilizado em qualquer material e em qualquer tipo 
de superfície, retilínea ou não. Da mesma forma, o plano de corte pode ser utilizado no 
cálculo de produção dos mais variados tipos de produtos, de móveis a aviões. Atualmente, 
segundo Santos (2016), este planejamento, ou plano, como é denominado, é feito por meio 
de softwares especializados, entretanto, o autor relata casos de cálculos feitos 
manualmente. Quando realizado por meio de recursos eletrônicos, o plano de corte fará um 
cruzamento entre as dimensões da matéria-prima e as peças que precisarão ser produzidas, 
para que resulte dessa equação um percentual de aproveitamento que a indústria 
comumente chama de “lógico”. Naturalmente, esse percentual varia de acordo com a 
indústria, o tipo de produto a ser produzido, o processo industrial e o maquinário 
disponível, entre outros fatores. 
  

 
Figura 1: Exemplo de plano de corte com duas seções. 

Fonte: www.cortecerto.com.br/telas. Acesso em: 17 nov. 2016. (Adaptado pelos autores.) 
 

 Na figura acima é representado um exemplo de plano de corte em um painel de 
MDF de medidas 1840 x 2750 mm – as partes numeradas são as partes de um móvel, que 
podem ser suas laterais, base, fundo, porta, ou qualquer outro componente. As partes não 
numeradas e identificadas na cor amarela (à esquerda) e na cor azul (na barra inferior) são 
partes que não serão aproveitadas, resultando em descarte de material excedente de 
produção. Ainda que nesse caso o painel não seja aproveitado em sua totalidade, do ponto 
de vista industrial, de produção de móveis em grande escala, esse é um bom exemplo de 
plano de corte, pois possui apenas duas fases, o que facilita o processo de corte 
automatizado pelas máquinas. Fase, sob este ponto de vista, significa o giro, o movimento 
que precisará ser feito na superfície para corte do material. Indicado pelas setas na cor 
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branca nota-se, na figura 1, que a etapa de corte desse painel é relativamente simples, pois 
o movimento da máquina será contínuo. 

 Na figura abaixo é feita uma demonstração de plano de corte em um painel de 
MDF com medidas idênticas ao da figura anterior. Neste exemplo, o plano de corte é feito 
de forma a aproveitar o material em sua totalidade, porém, por conta das múltiplas fases 
que não são coordenadas e contínuas, o processo de corte desse painel pelas máquinas será 
lento, pois exigirá que o operador da máquina realize muitas manobras no material. 

 

 
Figura 2: Exemplo de plano de corte com múltiplas seções. 

Fonte: www.cortecerto.com.br/telas. Acesso em: 17 nov. 2016.  
 

 Assim, pode-se concluir que a equação aproveitamento de materiais x planos de 
corte precisa considerar os recursos disponíveis de capital humano, maquinário e tempo, 
pois, como observado nos dois exemplos anteriormente apresentados, a economia somente 
de materiais não será suficiente se isso acarretar outros custos no processo. Da mesma 
forma, o plano de corte é uma etapa fundamental no processo industrial, talvez uma das 
mais importantes, pois a partir dele é gerada boa parte dos resíduos sólidos industriais. 

 Nas indústrias de móveis, por exemplo, que predominantemente utilizam painéis de 
madeira para produção dos produtos, segundo Claudia Dias (2015), gerente de contratos da 
empresa de serviços ambientais Grupo Salmeron, estima-se que o percentual de perda na 
produção seja em torno 10%. Marcel Baralti (2016), diretor industrial do setor moveleiro, 
acredita que esse percentual seja maior, não somente por planos de cortes mal elaborados, 
mas pelas eventuais personalizações do produto por parte dos clientes e pela necessidade 
de refilamento das bordas do material, o que faz perder até 3 cm, decorrência do transporte 
dos fabricantes até as indústrias de móveis, entre outras questões. Segundo aponta Laércio 
Brito (BRITO, 2016), engenheiro de produção da indústria de móveis Bartira, uma das 
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maiores indústrias de móveis da América Latina, a incorporação do setor de design à 
produção foi decisiva para a redução do percentual de geração de descarte durante o 
processo industrial: para cada produto novo a ser lançado, paralelamente ao plano de corte 
para estudo de viabilidade de aproveitamento dos materiais é feito o planejamento do 
tempo de produção nas máquinas. Não se trata apenas de não gerar descarte de material, 
mas da economia de outros recursos, como energia elétrica, por exemplo. 

Na indústria gráfica, o nome que se dá ao plano de corte é aproveitamento de papel. 
Porém, da mesma maneira que na indústria moveleira – na qual se faz um cálculo do 
número de peças que podem ser extraídas de uma superfície bruta – faz-se um cálculo do 
número de páginas que podem ser extraídas de uma folha gráfica. Isso pode acontecer de 
uma maneira que não gere resíduos, dividindo-se a folha em partes iguais. Na figura abaixo 
há muitos formatos disponíveis para um bom aproveitamento do papel: as áreas 
preenchidas de preto na figura assinalam o descarte de materiais; nas figuras sem 
quadrados preenchidos de preto, não há descarte. Nesse caso, parte-se do formato original 
do papel escolhido e o formato final do livro (ou da publicação) será determinado por suas 
divisões. Outra estratégia é partir de um formato predeterminado, encaixando-o no 
tamanho real da folha gráfica, o que pode ocasionar algumas perdas, pois as medidas do 
livro e da folha gráfica podem não ser compatíveis. 

 

 
 

Figura 3: Exemplos de aproveitamento de papel nos formatos 66x96 cm. Disponível em: 
http://tudibao.com.br/. Acesso em: 13 mar. 2017. 

 
 
 3. A “Coleção Cosac Naify Portátil” 

 

  O estudo de caso analisado é a coleção de livros “Cosac Naify Portátil”, lançada 
em 2012, representativa devido à baixa geração de resíduos de papel no seu processo de 
produção, consolidando de maneira racional a relação entre matéria-prima e maquinário. O 
estudo e o levantamento de dados foram realizados em junho de 2015 – na ocasião, a 
editora Cosac Naify, que encerrou suas atividades em 2016, ainda funcionava 
normalmente. Essa editora foi escolhida porque uma de suas principais características foi a 
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de apresentar projetos gráficos inovadores e bem elaborados do ponto de vista da produção 
gráfica e dos métodos e técnicas de impressão. A coleção de bolso mantinha essas 
características e apresentava um preço mais competitivo em relação aos demais títulos de 
seu catálogo. A pesquisa teve como objetivo averiguar quais tinham sido as questões 
norteadoras do projeto gráfico no início do processo e se a sustentabilidade fazia parte dos 
requisitos de projeto. 

Um questionário foi encaminhado e respondido por e-mail pelos designers 
responsáveis pela coleção da editora: Elaine Ramos (diretora de arte) e Paulo André 
Chagas (designer). Nesse questionário, os designers foram estimulados a descrever 
diferentes aspectos do processo de desenvolvimento da coleção: equipe envolvida, 
especificações técnicas, triagem do material, aspectos sustentáveis, entre outros. Com essas 
informações, buscou-se investigar qual ou quais das estratégias foram utilizadas para o 
desenvolvimento do produto. As informações obtidas na resposta dos questionários 
permitiu conhecer melhor os métodos de produção, sendo então possível identificar alguns 
aspectos relacionados aos conceitos de Manzini (2008), anteriormente abordados. 

 

3.1 As motivações para o novo produto 
 

Segundo a diretora de arte, o lançamento do novo produto partiu de uma demanda 
interna da editora: “Foi uma forma de reimprimir alguns títulos com um investimento 
menor e também de torná-los mais acessíveis. É uma segunda vida, em formato 
econômico, de textos importantes do catálogo. A questão sustentável não foi decisiva” 
(RAMOS, 2015). 

Segundo Chagas (2015), o que norteou a impressão foi uma decisão de custo e 
benefício. A editora queria fazer uma coleção de bolso para que seus principais títulos 
atingissem o maior número possível de leitores, sem abrir mão da qualidade e com um 
produto inovador para esse nicho editorial: 

Pesquisamos o jeito mais econômico e rápido de produzir, que desperdiçasse menos matéria-
prima, como papel, tinta, tempo de impressão, para fazer uma coleção de livro de bolso no 
Brasil com a mesma qualidade de qualquer outro livro da editora, isto é, de ótima qualidade. O 
desafio era tentar equacionar todos os processos para que não se perdesse essa qualidade, mas 
que também o livro tivesse um preço competitivo com os outros livros de bolso do mercado. 

 
3.2 Características técnicas 

 
Todos os livros foram impressos na gráfica Geográfica, tendo como característica o 

formato 17 x 12 cm do papel Munken com o tamanho da máquina da gráfica, que fica em 
São Paulo. Ainda que a sustentabilidade não tivesse norteado o início do processo, o papel 
escolhido possui a certificação FSC (Forest Stewardship Council), cuja identificação 
garante a origem do produto com adequado manejo florestal. 
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“Os formatos são o aproveitamento máximo do papel. O mais interessante do 
projeto é como ele otimiza os processos, diluindo os tempos de acerto em máquina em 
vários títulos” (RAMOS, 2015). Vale destacar a importância do estudo do aproveitamento 
de papel neste caso, pois é ele que possibilita o aproveitamento máximo. Considerando o 
formato 102 x 72 cm do papel Munken, o formato estipulado de 17x12cm divide o papel 
em 18 páginas duplas, sem nenhuma sobra. 

 

 
Figura 4: Impressão das 4 capas de uma única vez, 4 pantones, ainda sem a impressão em preto. 

Fonte: Blog da Editora Cosac Naify. Disponível em: 
http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?tag=colecao-portatil. Acesso em: 05 ago.2015. 

 

Outra característica para aproveitamento do papel é a ausência de sangria, que faria 
com que houvesse uma perda de aproximadamente 0,5cm de cada lado da página do livro. 
Se uma cor é impressa cobrindo toda a área do papel, ela deve ter uma sobra nas margens, 
chamada de “sangria”. A sangria é uma pequena margem de erro, para que a cor seja 
preenchida além da medida do papel para que, quando for refilada, não tenha filetes 
brancos, ocupando toda a área da impressão. 

Capas e miolo são impressos separadamente. A impressão da arte das capas serve 
para 16 títulos, isso porque elas são impressas em 2 etapas. Na primeira etapa, são 
impressos os grafismos em 4 pantones (cores especiais), frente e verso, em uma folha 
gráfica. Os grafismos são o logotipo da editora desmembrado e montado de maneiras 
diferentes, impressos em cores especiais. O desenho é pensado para a página toda, que é 
depois dividida em 16 partes. Somente neste caso há sangria e uma pequena perda de 
papel. Na segunda etapa são impressos títulos, autores e textos de quarta capa em preto. 

A diferença da impressão dessa coleção para os demais livros da editora é que a 
impressão de uma grande quantidade de capas por vez, o que garante o baixo custo 
unitário. Neste caso, como a editora não queria abrir mão da qualidade do livro, a 
identidade da coleção se dá pelo uso das cores especiais, mesmo sendo normalmente 
onerosa, pois a impressão de muitas capas ao mesmo tempo equilibra essa equação, 
mantendo o preço deles. As capas impressas na primeira etapa são guardadas e usadas 
conforme os miolos vão sendo impressos.  
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Depois que acabam, processo que leva aproximadamente um ano, são impressas 
novamente, mas com outras quatro cores. Quando o editorial fecha os quatro livros que 
serão impressos, são feitas as artes específicas de cada capa, que são impressas em preto 
sobre as folhas já impressas anteriormente com as quatro cores pantone. Essa arte em preto 
é montada para caber em uma única folha. Sendo assim, quatro capas são impressas de 
uma só vez em uma única folha gráfica, compondo um desenho na folha inteira, que depois 
é desmembrado em outras quatro capas (Figuras 4 e 5). 

 
Figura 5: Exemplos das capas já separadas.  

Fonte: www.editora.cosacnaify.com.br/HomeSecao/19/Portátil.aspx. Acesso em: 05 ago. 2015. 
 

  
Figura 6: Exemplos de reimpressão de capas com mesmo título e artes diferentes. 

Fonte: www.editora.cosacnaify.com.br/HomeSecao/19/Portátil.aspx. Acesso em: 05 ago. 2015. 
 

Segundo Chagas (2015): 
Os miolos são impressos dois por vez, em preto (1 x 1 cor), de uma forma que a gráfica chama 
de "duplo paralelo": são dois livros impressos de uma só vez, como se os dois livros fossem 
"grudados" (Figura 6). Eles são separados posteriormente, depois de costurados. Um detalhe 
importante é que os dois livros impressos ao mesmo tempo têm que ter o mesmo número de 
páginas, e isso fez com que desenhássemos uma mancha de texto modular que varia de acordo 
com o livro, para conseguirmos esse tipo de mobilidade (e também para termos uma mancha 
que renda bem para livros muito extensos). Também para um melhor rendimento compramos a 
fonte ff more, que foi desenhada especificamente para esse fim. A lombada é descolada para 
uma melhor abertura e as capas sem orelha. Para compensar, a gente desenhou uma textura, a 
partir da arte da capa, que impede um pouco a capa sem orelha de levantar ou de dobrar muito 
ao longo da leitura. 
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Figura 7: Miolo costurado, antes de ser separado. Imagem extraída do making off da coleção. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gJkl0W3hn1w. Acesso em: 05 ago. 2015. 
 

3.3 Tiragem 
 
 Sobre a tiragem e o desempenho da coleção, Ramos (2015) relata que “hoje a 
coleção já tem 28 títulos. Os volumes têm desempenhos muito diferentes, muitos já foram 
reimpressos. A cada reimpressão eles têm que se recombinar com algum outro livro com o 
mesmo número de páginas”. 

A tiragem gira sempre em torno de 3000 exemplares e, segundo Chagas (2015), 
foram reimpressos títulos que não foram impressos juntos incialmente: como são sempre 
impressos dois livros por vez, o que acontece é que são encaixados livros com o mesmo 
número de páginas, ou uma tiragem dobrada de um mesmo título, combinada com uma 
tiragem simples de outro, em caso de títulos que tenham vendas maiores que outros. “É 
curioso, pois o mesmo livro fica com as capas com cores diferentes, apenas o lettering em 
preto é mantido como na edição anterior”. 

Quando questionada sobre a incorporação da sustentabilidade no projeto, Elaine 
Ramos destaca: 

A questão da sustentabilidade não é uma especificidade dessa coleção. Sempre que possível 
evitamos o desperdício, principalmente nas decisões de formato, e usamos papel FSC. O 
principal, em minha opinião, é que livros são objetos perenes, que não ficam obsoletos e não 
perdem sua função. Há pouquíssimas coisas com esse estatuto no mundo contemporâneo. 

 

Ainda dentro dos critérios para a sustentabilidade estabelecidos por Manzini 
(2008), está o que o autor chama de consistência com os princípios fundamentais, que se 
refere aos princípios éticos relacionados às pessoas e à sociedade. Nesse contexto, o preço 
final dos livros, que varia de R$ 15,90 a R$ 47,00, também pode ser considerado mais um 
critério de sustentabilidade contemplado pela coleção, pois torna os livros acessíveis a um 
número maior de pessoas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJkl0W3hn1w
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4. Considerações finais 
Dentre os parâmetros de desenvolvimento de produtos sustentáveis apontados por 

Ezio Manzini, que foram a principal referência para esta investigação, vale destacar a 
importância da etapa pré-produção, de planejamento do uso dos materiais para o 
desenvolvimento de produtos sustentáveis, como pode ser visto na descrição do plano de 
corte e do aproveitamento de papel. Tanto no projeto dos móveis como no projeto dos 
livros, para o melhor aproveitamento é necessário partir das medidas da matéria-prima, 
sejam os painéis de madeira, para os móveis, seja o tamanho do papel para os livros ou 
publicações impressas. Pode-se observar que essa lógica quanto ao uso da matéria-prima 
pode ter os seus rebatimentos em outros tipos de superfícies, proporcionando o 
aproveitamento mais eficiente dos materiais em outros segmentos de produtos. Na 
contramão dessa lógica, quando se consideram, no projeto do produto, medidas 
independentes da matéria-prima escolhida, a chance de geração de resíduos pode aumentar 
significativamente. 

Sendo assim, é possível afirmar que quanto mais próximo o plano de corte e o 
aproveitamento de papel estiverem do projeto, maior será o percentual de aproveitamento 
de materiais, uma vez que o plano de corte será desenvolvido junto com o produto. Da 
mesma forma, um bom planejamento do uso dos materiais requer uma visão sistêmica do 
processo do produto, pois é uma equação que precisa considerar todos os recursos 
disponíveis, a matéria-prima e o maquinário: somente a economia de materiais não será 
suficiente se isso acarretar desperdício em outras etapas do processo. Nesse contexto, 
destaca-se também que planos de corte bem elaborados na indústria moveleira fazem um 
uso racional da matéria-prima, evitando geração desnecessária de resíduos sólidos 
industriais. 

Na comparação entre a indústria de móveis e a indústria gráfica, é fundamental 
observar que a incorporação de padrões de aproveitamento total dos materiais resulta em 
produtos com a mesma qualidade e bom acabamento, quando comparado com produtos 
que foram projetados e produzidos sem esses critérios. No estudo de caso mencionado, é 
evidente, em todas as respostas dos designers, a preocupação em desenvolver produtos de 
qualidade, duráveis e não descartáveis, o que também deve ser visto como um pensamento 
sustentável em um cenário contemporâneo em que muito se fala sobre os produtos 
pensados de maneira efêmera e que não são feitos para durar. 

Quanto ao critério financeiro que norteou o projeto, é possível afirmar que foram 
desenvolvidas soluções alternativas de produção e as decisões tomadas levaram a uma 
abordagem sistêmica que considerou planejamento, produção execução e uso, resultando 
em livros com custo final reduzido, mas que acabaram também se apresentando como 
produtos com características sustentáveis devido ao bom aproveitamento de materiais.  

 Por fim, o estudo de caso apresentado na área gráfica, assim como o plano de corte 
e aproveitamento de papel descrito no item 2 deste artigo, apontam para a importância do 
design, sobretudo na etapa de desenvolvimento de projeto, na discussão em torno da 
sustentabilidade, visando promover um futuro com menos resíduos e com melhor 
qualidade de vida. Da mesma forma, defende-se aqui que a sustentabilidade e a não 
geração dos resíduos sólidos industriais deve começar por uma metodologia de projeto de 
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design que seja capaz de considerar o aproveitamento dos materiais no planejamento do 
produto. Só assim poderá ser reduzido o montante de resíduos que é gerado em qualquer 
segmento industrial. 
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Resumo 
A agricultura familiar vem destacando-se no cenário econômico e na produção de alimentos em 
diferentes cadeias produtivas, contribuindo positivamente para o aumento da produção de alimentos e 
segurança alimentar. Contudo mesmo diante de políticas públicas de apoio à atividade, da semeadura 
à colheita, da preparação do solo à comercialização, ainda enfrenta desafios como a baixa geração e 
distribuição de ocupação e renda; êxodo rural e perda da diversidade da agricultura. Neste cenário 
contextual, a gestão de design encontra vasto campo para desenvolvimento de sua prática, a fim de 
identificar as oportunidades e fragilidades dos territórios rurais e propor por meio de ações a 
valorização do protagonismo da agricultura familiar. O objetivo deste artigo é apresentar um relato da 
experiência de valorização da agricultura familiar por meio do design na região norte do estado de 
Santa Catarina desenvolvidos pelo Núcleo de Gestão de Design e Laboratório de Design e Usabilidade 
– NGD/LDU, da Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com a EPAGRI/SC RURAL.  
Para tanto este estudo tipifica-se como sendo de natureza aplicada, objetivo descritivo e exploratório, 
abordagem qualitativa, com procedimento metodológico configurado por meio do levantamento 
bibliográfico e documental com base em estudo multicaso nas microrregiões de Blumenau e Joinville 
em Santa Catarina. O estudo revelou que as propriedades nas duas microrregiões de Blumenau e 
Joinville apresentam uma produção classificada como diversificada, muito embora haja especialização 
e uma tendência à diversificação em todas as propriedades; que as propriedades investigadas têm 
interesse de implantar ações organizadas para explorar o turismo, outras já os têm, apesar de que 
15,38% das propriedades afirmaram não querer explorar o segmento, e que a abordagem do design 
nos casos estudados, pode orientar a valorização da agricultura familiar e melhorar o desempenho do 
desenvolvimento local por meio da ampliação dos vínculos entre os agentes envolvidos direta e 
indiretamente.  
 

Palavras-chave: Gestão de design; Valorização; Agricultura Familiar. 
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Abstract 

The Family farming has been gaining more evidence in the economic outlook as much as in the food 
production in different productive chains, contributing positively to the food production increase and 
food safety. However, regarding the public policies supporting the activity from the sowing to the 
harvest, from the soil preparation to the marketing, it still faces challenges such as low generation 
and distribution of employment and income; rural exodus and the loss of agriculture diversity. In this 
context, the design management has a vast field for its practice development, in order to identify the 
opportunities and weaknesses of rural areas and propose through actions the valuation of the family 
farming role. This article aims to present an experience report of promoting the family farming 
through the design in the north area of Santa Catarina state developed by Núcleo de Gestão de 
Design (Design management unit) and Laboratório de Design e Usabilidade (Design and Usability 
laboratory) – NGD/LDU, by Federal University of Santa Catarina in partnership with a EPAGRI/SC 
RURAL. This article is characterized by applied research, with descriptive and exploratory objective, 
qualitative approach, with a methodological, documental and bibliographic procedure based on a 
multi-case study in micro-regions of Blumenau and Joinville in Santa Catarina state. This study 
showed that the proprieties in both micro-regions of Blumenau and Joinville present a production 
classified as diversified, although there is specialization and a move to diversity in all properties; the 
investigated properties are interested in implementing organized actions to explore the tourism, some 
regions already have it, even though 15,38% of the properties have stated that do not want to explore 
this segment, and the design approach in the study cases may guide the valuation of family farming 
and enhance the performance of local development by extending the links between actors directly and 
indirectly involved. 
 

Keywords: Design management; Valuation; Family farming. 
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1. Introdução 

 
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF, (2017), 

órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, afirma que o espaço rural 
brasileiro foi marcado via de regra pelo controle econômico das oligarquias tradicionais.  
Este domínio trouxe para o espaço rural destruição dos recursos naturais; elevado grau de 
desigualdades sociais; fome; pobreza; exclusão social e redução do dinamismo econômico. 

Contudo destaca-se que com o avanço das políticas públicas atingindo cada vez mais o 
rural brasileiro, a agricultura familiar tem conseguido mais segurança e respeito, 
cumprindo seu papel na superação da fome e da miséria no Brasil, tendo o Plano Safra para 
Agricultura Familiar 2016-2017, reafirmado o compromisso de ampliar a produção de 
alimentos seguros (MDA, 2017).  

A aprovação da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em setembro de 2015, oferece uma visão de mundo mais justa, 
pacífica e sustentável, e propõe no âmbito das relações internacionais, ações que 
fortaleçam os objetivos sustentáveis e o estabelecimento de suas metas para a erradicação 
de problemas sociais e sanitários, sendo a agricultura familiar, considerada uma âncora 
para o atingimento dessas metas (FAO, 2017).  

A América Latina e o Caribe, conta com experiências exitosas na discussão sobre 
políticas de segurança alimentar e nutricional, e o crescimento do setor agrícola subsidiado 
por estas discussões, tem aumentado a produção alimentar e tem sido uma das responsáveis 
pela diminuição da pobreza e da desnutrição nas últimas décadas (FAO, 2017a). 

Com esta conjuntura, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, está desenvolvendo em parceria com a Comunidade dos Estados Latino-
Americanos e Caribenhos – CELAC, um plano para a agricultura familiar e para o 
desenvolvimento rural, para promoção da melhoria e intensificação da produção 
sustentável e de maiores oportunidades entre outras ações (CONSEA, 2017). 

No entanto, apesar de a agricultura familiar ser considerada pela Organização das 
Nações Unidas a responsável pela maioria dos alimentos que chagam a mesa dos 
brasileiros (PORTAL BRASIL, 2017), e ter obtido significativos avanços em termos de 
políticas publicas para seu fortalecimento, ainda enfrenta problemas tais como a baixa 
geração e distribuição de ocupação e renda; êxodo rural, estimulado por questões 
econômicas, cujo principal ator é o jovem agricultor que acaba abandonando a propriedade 
em busca de melhores condições na cidade; baixa competitividade; baixa eficiência dos 
sistemas produtivos compatíveis ambiental e socialmente; perda da diversidade da 
agricultura familiar e baixo investimentos em pesquisa (OEI, 2017). 

Merino et all (2016) apontam também que entre os principais desafios para a 
agricultura familiar, destacam-se principalmente, questões ligadas a comercialização; os 
efeitos da  globalização do setor alimentar; os aspectos ambientais e a baixa renda obtida 
com a atividade agrícola, entre outros temas. 

Para o Greenpeace (2017) a mudança para outra forma de produzir alimentos de 
maneira ecológica e socialmente justa é urgente e o modelo global de produção precisa ser 
revisto. Neste cenário contextual, a gestão de design encontra vasto campo para 
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desenvolvimento de sua prática, a fim de identificar as oportunidades e fragilidades dos 
territórios rurais. Por meio de processos criativos, focados no usuário, desenhar as soluções 
necessárias para que a agricultura familiar e seus agentes possam sair fortalecidos e 
oferecerem ao mercado produtos de qualidade, com um sistema visual e de comunicação 
amparados técnica e legalmente; estímulo à participação dos agentes produtivos, 
aprimorando processos de gestão, sinergia e sintonia com as instituições públicas e 
privadas aumentando e melhorando o protagonismo dos agricultores para valorização da 
agricultura familiar. 

Com esta composição, procura-se neste artigo apresentar um relato da experiência de 
valorização da agricultura familiar por meio do design na região norte do estado de Santa 
Catarina desenvolvidos pelo Núcleo de Gestão de Design e Laboratório de Design e 
Usabilidade – NGD/LDU, da Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com a 
EPAGRI/SC RURAL.  Para tanto este estudo tipifica-se como sendo de natureza aplicada, 
objetivo descritivo e exploratório, abordagem qualitativa, com procedimento metodológico 
configurado por meio do levantamento bibliográfico e documental com base em estudo 
multicaso na região norte de Santa Catarina. 

 

2. Desenvolvimento 
 

Um dos maiores desafios das nações e, sobretudo das administrações públicas é 
garantir a produção de alimentos no campo para suprir as necessidades humanas. O Brasil, 
a partir deste panorama vem intensificando através de políticas públicas o estímulo à 
agricultura familiar através da diversificação de linhas de crédito e que levem a variação 
produtiva nas unidades familiares, uma vez que 84,4% dos estabelecimentos agropecuários 
do país são classificados como sendo de agricultura familiar (ALMEIDA, 2016). 

A variação produtiva ou diversificação de renda passa a ser, uma estratégia para lidar 
com os riscos da produção agropecuária que para os casos dos pequenos agricultores, é 
ainda mais alta, uma vez que todo o capital está investido na sua produção, existindo pouca 
margem para resistir a estas variações (IPEA, 2016). 

Argumenta-se neste cenário que o ótimo design ajuda a criar produtos e serviços mais 
esteticamente agradáveis em um mundo que muda rapidamente. Ao empregar a prática do 
design com criatividade e racionalidade, se é capaz de reformular os problemas de forma a 
criar soluções inovadoras (DMI, 2017). 

A influência da inovação nesta esteira perpassa pelos fatores técnicos, humanos, 
sociais e organizacionais. Para Fernandez (2016) as dimensões que influenciam a inovação 
são orientação estratégica, estrutura financeira, a intensidade inovadora do setor, os ciclos 
de vida tecno-econômicos, o tamanho, a cultura, as formas de colaboração e cooperação 
assim como o grau de diversificação tecnológica. 

Neste sentido, trazendo a ideia de que a experiência é à base da interação com o meio, 
conceito que vem ganhando espaço em diversas áreas, inclusive o design (GASPARETO, 
et all, 2016), o desenvolvimento de soluções inovadoras por meio da experiência da 
valorização da agricultura familiar, permite um processo de modernização da agricultura e 
de diversificação do sistema produtivo, que atualmente representa, no Brasil, 40% dos 
estabelecimentos da agricultura familiar (IPEA, 2016). 
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Contextualizando as contribuições do design no processo de valorização da agricultura 
familiar como um desafio dinâmico para o desenvolvimento do Brasil rural e para a 
superação dos problemas já apontados neste estudo, será apresentado o relato das 
intervenções do Núcleo de Gestão de Design, na agricultura familiar, por meio do projeto 
de gestão de empreendimentos rurais e pesqueiros, nas microrregiões de Blumenau e 
Joinville. 

O projeto iniciou em 2014 por iniciativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina-EPAGRI e foi pensado em decorrência da baixa 
competitividade dos empreendimentos bem como pela falta de organização considerada 
como fator impactante frente ao mercado consumidor (EPAGRI, 2014). Ainda no ano de 
2014 o Núcleo de Gestão de Design e Laboratório de Design e Usabilidade - NGD/LDU, 
da Universidade Federal de Santa Catarina é convidado a integrar o projeto e em agosto do 
mesmo ano, inicia sua participação realizando uma reunião com os agricultores familiares, 
na cidade de Joinville, SC. 

Em 2015 deu-se início a segunda fase do projeto com a visita as propriedades que 
permitiram caracterizar o perfil dos produtores, do produto e do sistema de produção, 
assim como levantar hábitos cotidianos e informações de mercado. A Figura 1 ilustra a 
linha de tempo no desenvolvimento do projeto. 

 
Figura 1: Linha de tempo do desenvolvimento do projeto 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 Foram visitadas 12 propriedades rurais e pesqueiras na microrregião de Joinville. 
Localiza-se em uma área de 4.670 km2, com limites entre as microrregiões de São Bento 
do Sul, Blumenau, Itajaí, com o Estado do Paraná e com o oceano atlântico, sendo 
composta por dez municípios (SANTA CATARINA, 1991). A Figura 2 apresenta 
esquematicamente a localização dos empreendimentos familiares rurais e pesqueiros objeto 
de estudo. 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

  
Figura 2: Mapa de localização dos empreendimentos familiares 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Na microrregião geográfica de Blumenau foram visitados mais 14 
empreendimentos. A microrregião localiza-se em uma área de 6.607 km2 limitando-se com 
as microrregiões Joinville, Tijucas, Ituporanga, Rio do Sul, São Bento do Sul e Canoinhas. 
Compõem esta microrregião, quinze municípios (SANTA CATARINA, 1991).  

No campo metodológico, utilizou-se o Guia de Orientação para o Desenvolvimento 
de Projetos. O GODP é uma metodologia configurada em oito etapas que se fundamentam 
na coleta de informações, o desenvolvimento criativo, a execução projetual, a viabilização, 
cujo principal objetivo é fornecer uma sequência de ações que permitam com que o design 
seja concebido de forma consciente, levando em consideração o maior número de aspectos 
(MERINO, 2016a). A Figura 3 apresenta a metodologia, com destaque para o momento de 
inspiração e em razão do andamento do projeto, só serão descritos aqui, as etapas até o 
presente momento, desenvolvidas. 

 
Figura 3: Destaque inspiração 

Fonte: Merino, 2016a, pg. 22 
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O momento inspiração é o primeiro da metodologia do guia de orientação para 
desenvolvimento de projetos e é constituído de três etapas: Oportunidades (-1), Prospecção 
(0) e Levantamento de Dados (1). 

 Na etapa Oportunidades (-1) foram mantidos os primeiros contatos. De acordo com 
a Figura 1, eles ocorreram em 2014, identificando as principais linhas de ação e 
possibilidades do Núcleo. Na etapa Prospecção (0), após a verificação das oportunidades 
foram identificadas e definidas as demandas que nortearam o projeto, e na etapa 
Levantamento de dados (1), foram realizadas as reuniões e levantamento de dados com a 
visitação in loco nas 26 propriedades definidas na fase de oportunidades, a fim de se 
elaborar um perfil dos produtores e do mercado. As visitas às propriedades foram 
realizadas em parceria com os técnicos da EPAGRI, momento em que era preenchida uma 
ficha para registro dos dados levantando as características do empreendimento, seus 
integrantes, características antropométricas com a utilização de instrumentação técnica por 
meio do dinamômetro e termógrafo digital bem como das particularidades dos produtos e 
serviços. Além disso, registros fotográficos e videográficos foram efetuados (MERINO, 
2016a). 

 As três etapas, oportunidades (-1), prospecção (0) e levantamento de dados (1), 
compreendem um momento para que a equipe possa entender os atores, o contexto e o 
produto alvo de análise. Ela parte da observação concreta para o abstrato para mais tarde 
retornar ao concreto (MERINO, 2016a). 

 

3. Resultados  
 

 No total, foram visitadas 26 propriedades localizadas nas duas regiões apresentadas 
na Figura 2. Na visitação in loco, foram realizadas entrevistas com os agricultores o que 
possibilitou elaborar um diagnóstico identificando as potencialidades e fragilidades de cada 
propriedade, bem como o levantamento de dados antropométricos com instrumentação 
técnica para obter medidas quantitativas por meio do dinamômetro e termógrafo digital, 
que possibilitaram também estabelecer um panorama da saúde dos agricultores.  

Foi possível elaborar uma proposta de base taxonômica (MERINO, ZACCHI, 
MERINO, ALVES E BENVENUTTI, 2016) e os resultados mostraram que entre as 
propriedades identificadas, a produção diversificada corresponde à maioria dos casos.  

 Em 57,69% das propriedades identificadas a produção foi relativamente 
diversificada nas categorias fruticultura, olericultura, aquicultura e pesca, pecuária e 
avicultura. Em 42,30%, ou seja, 11 propriedades observou-se a especialização em um ou 
mais produtos, destacando-se o cultivo de flores, a produção de produtos derivados do 
leite, a produção de conservas, produtos panificados, criação de peixes e a produção de 
acessórios de couro de peixe e também de artesanato, a partir de escamas de peixe. 

 Os resultados apontam também que 26,92% das propriedades pesquisadas, os 
agricultores preferem a produção, por meio do processo de processamento de produtos da 
fruticultura tendo a banana e a cana de açúcar destaque neste contexto. 38,46% da amostra 
comercializam sua produção in natura, entre elas uva, morango e limão, raízes e 
tubérculos, folhas e psicultura. 
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 Considerando a intensidade de culturas, procura-se com o Quadro 1, apresentar 
sinteticamente uma base comparativa entre as propriedades nas duas microrregiões. A fim 
de mensurar essa intensidade decidiu-se somente assinalar se a cultura é mais ou menos 
intensa na propriedade estabelecendo +i para as culturas mais intensas e -i para as menos 
intensas. 

Cultura INTENSIDADE 
Joinville Blumenau 

Fruticultura -i +i 
Olericultura - i +i 
Aquicultura e pesca +i -i 
Pecuária -i +i 
Avicultura +i -i 
Atividades pluriativas +i -i 
Floricultura -i +i 

Quadro 1: comparativo de intensidade de produção por  cultura nas propriedades investigadas. 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 Enquanto a fruticultura torna-se uma cultura permanente e dividindo-se como 
atividade principal e secundária para cinco propriedades rurais na região de Blumenau, na 
região de Joinville, as quatro propriedades que também desenvolvem a fruticultura, a 
consideram como uma atividade principal e cultura permanente. A olericultura está mais 
presente nas propriedades da microrregião de Blumenau em detrimento das de Joinville. Já 
a pecuária de corte e produção de leite é mais forte na microrregião de Blumenau. Assim a 
microrregião de Joinville mostra-se mais intensa na aquicultura e pesca, avicultura e 
atividades pluriativas ao passo que a microrregião de Blumenau mostrou-se mais intensa 
na fruticultura, olericultura, pecuária e floricultura. 

Com relação ao desenvolvimento do turismo, 15,38% das propriedades indicaram 
não ter interesse de inserirem o turismo como mais uma atividade da propriedade para 
aproveitar os fluxos existentes na região. O restante das propriedades manifestaram-se 
positivamente, inclusive com ações já desenvolvidas entre elas hospedagem e pesca 
esportiva. Constatou-se neste segmento que a paisagem, estruturas artificiais e hábitos 
comportamentais contribuem como fonte de oportunidades para a exploração do turismo 
rural. 

Destaca-se que a associação do turismo com o design e os produtos e serviços 
inerentes da agricultura familiar implica na valorização da agricultura familiar, de seus 
agentes e dos produtos resultantes. Esta reputação fica associada ao território que passa a 
promover um conjunto de valores agregados tais como atividades ecoturísticas, recreação, 
observação e contemplação da paisagem e de pássaros, criação e manejo de animais, 
arquitetura típica, sistemas agroecológicos, compras, cachoeiras e rios, componentes 
existentes nas propriedades tanto na microrregião de Blumenau quanto nas de Joinville, 
que se tornam ofertas de mercado mediadas pelo design; perspectivas que redinamizam o 
espaço rural. 

Neste contexto além da valorização da agricultura familiar no conjunto, o segmento 
contribui também para a preservação ambiental e cultural, para a melhoria da prática da 
manipulação de alimentos e para a valorização do agricultor que reconhecendo sua 
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importância permanece no campo. O caminho do vinho, em São José dos Pinhais, no 
Paraná, torna-se um bom exemplo. É composto por nove vinícolas, quatro cafés coloniais, 
nove restaurantes e doze chácaras de lazer e eventos. Ao percorrê-lo, o usuário tem contato 
com a história local e a riqueza cultural. Além disso, passa a conhecer o processo 
produtivo do vinho, o que gera mais credibilidade ao produto, a marca e a região (MTUR, 
2017). 

Ainda durante a fase de entrevistas1, procurou-se ouvir sistematicamente os 
Agentes de Assistência Técnica de Extensão Rural da EPAGRI, e sinteticamente 
apresenta-se no Quadro 2, esse olhar, com as principais potencialidades e fragilidades das 
propriedades nas duas microrregiões. 

Potencialidade Fragilidades 
Iniciativa. Unidade pequena para o que produz atualmente. 
Organização. Baixo volume de vendas. 
Ter a matéria prima para processar. Falta de recursos para investimentos. 
Produto de boa qualidade e aceitação no 
mercado. Sucessão familiar comprometida. 

Local e paisagem rural diferenciada. Divulgação do produto. 
Estruturação da propriedade. Falta de legalização. 
Proximidade dos grandes centros 
consumidores. Ausência de mão de obra. 

Mão de obra familiar. Ausência de organização do processo 
produtivo. 

Potencial para certificação orgânica. Falta de foco. 
O que se produz é vendido Controle de custos de produção. 

Quadro 2:  Potencialidades e fragilidades nas microrregiões de Blumenau e Joinville. 
Fonte: Técnicos de Extensão Rural, EPAGRI, 2015. 

 

Diante da emergência de se propor soluções imediatas e como Guimarães e Lucca 
(2014) apontam, que o design orientado para a valorização estabelece ao designer a função 
de mediador que auxilia a definição de formas de planejamento, produção e 
comercialização que atenda as necessidades do produtor e do consumidor, todas as 
informações coletadas  estão sendo tratadas e examinadas para dar continuidade ao projeto 
de forma cíclica tal como confere a Figura 3, que destaca somente o momento de 
inspiração, a fim de propor as necessárias soluções para os agricultores em ação futura. 

 

4. Conclusão  
 
O presente estudo exibiu as três primeiras etapas do momento de inspiração do guia 

de orientação para o desenvolvimento de projetos, metodologia configurada em oito etapas 

                                                 
1 Os dados foram obtidos nas entrevistas diagnósticas com os Agentes de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da EPAGRI, responsáveis pelas microrregiões de Blumenau e Joinville, em 2015. 
Essas entrevistas foram realizadas pelos pesquisadores do Núcleo de Gestão de Design da 
Universidade Federal de Santa Catarina, nas propriedades rurais, conjuntamente ao levantamento 
de dados com os agricultores. 
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centradas no usuário, aplicadas no projeto de gestão de empreendimentos rurais e 
pesqueiros nas microrregiões de Blumenau e Joinville. 

 O estudo possibilitou por meio da metodologia GODP, identificar oportunidades e 
fragilidades das propriedades integrantes do projeto, por meio do levantamento das 
demandas e problemática central, recorrendo a coletas de dados em diferentes fontes, 
realizando visitas em campo, entrevistas e registro fotográfico. 

 O estudo mostrou ainda que as propriedades nas duas microrregiões de Blumenau e 
Joinville apresentam uma produção classificada como diversificada, muito embora haja 
especialização e uma tendência à completa diversificação em todas as propriedades. 

 Com relação ao desenvolvimento da atividade turística, as propriedades 
investigadas tem interesse de implantar ações organizadas, outras já os têm, apesar de que 
15,38% das propriedades afirmaram não querer explorar o turismo.  

 O estudo ainda revelou o vasto campo que a prática do design tem como 
oportunidade para propor soluções competitivas e sustentáveis para o negócio com vistas a 
melhorar e valorizar o protagonismo da agricultura familiar no cenário nacional e local.  

 Diante dos fatos relatados e das ações desenvolvidas até o presente momento, a 
abordagem do design nos casos estudados pode orientar a valorização da agricultura 
familiar e melhorar o desempenho do desenvolvimento local por meio da ampliação dos 
vínculos entre os agentes envolvidos direta e indiretamente.  
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Resumo 
O emprego de contêineres em edificações apresenta difícil aceitação devido à falta de informações 
sobre sua eficiência. O contêiner surgiu como solução para o transporte de mercadorias pelo 
mundo, porém o mesmo é descartado após concluir o seu tempo de utilização. O mercado 
tradicional da construção civil é responsável por uma das maiores fontes de impacto ambiental, e 
por isso, a reutilização de contêiner se demonstra uma ótima alternativa sustentável e econômica, 
além de poder gerar uma significativa redução de custos se comparado com o processo tradicional, 
proporcionando maior eficiência e rapidez na obra. Em contrapartida, as principais dificuldades são 
a condução térmica do material de fabricação, e também a dificuldade de mão de obra 
especializada, especialmente em cidades do interior. Dessa maneira, busca-se refletir sobre as 
possibilidades do uso de contêineres na construção civil por meio de revisão bibliográfica em 
meios que apresentem o tema de maneira atual. 
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Abstract 

The shipping containers use in buildings presents difficult acceptance due to the lack of 
information about its efficiency. The container emerged as a solution for the transportations of 
goods around the world, but it is discarded at the life’s end. The traditional construction market is 
responsible for most of the environmental impact sources, and because of that, the container reuse 
is an expression of an economical and sustainable alternative, further, it may generate a significant 
cost reduction compared to the traditional process, creating greater efficiency and speed in the 
work. In contrast, the main obstacles are the thermal conductivity of the manufacture material, and 
also the lack of specialized labor, especially in rural cities. In this way, it is sought a reflection 
about possibilities of shipping container use in civil construction by a bibliographical study in 
means that present the theme in an actual way. 

 

Keywords: Sustentability; Intermodal container; Civil construction 
 

1. Introdução 
 

A palavra contêiner tem origem na língua inglesa “container” e consiste em uma caixa 
de aço criada para resistir a longos períodos em exposição a intempéries e ao uso 
constante. Segundo Garcia e Liao (2009) o contêiner surgiu como solução às dificuldades 
encontradas no transporte em navios cargueiros, trens ou caminhões. No Brasil o primeiro 
local a receber contêineres foi o Porto de Santos, no litoral de São Paulo. 

Cerca de 20 milhões de contêineres circulam pelos Estados Unidos, China e países da 
Europa e estima-se que 1 milhão estão abandonados, pelo motivo de já ultrapassarem dez 
anos de uso, fato esse que gera grandes depósitos (Madeira, 2013). A ideia de casa-
contêiner aproveita os contêineres descartados e se torna uma tecnologia sustentável e 
alternativa para novas habitações (Fernandes, 2003). 

Levando-se em consideração o contexto em que se encontra o planeta atualmente, nota-
se que a construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais, gerando 
grande quantidade de resíduos. Segundo o PORTAL VGV (2010), a construção civil não 
gera resíduos nocivos à vida humana, entretanto se torna responsável por 75% do consumo 
dos recursos naturais do planeta. 

Assuntos relacionados à economia, eficiência e meio ambiente na construção civil, se 
tornaram mais importantes após a II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada em 1992, no Rio de Janeiro (WINES, 
2000). A partir de então, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem 
incentivado o estudo e a implantação, em diferentes setores, por medidas e procedimentos 
que contribuam para a sustentabilidade em áreas urbanas (CAMPOS, 2006).  

A possibilidade de reutilização de contêineres marítimos na construção, cresce a partir 
da ideia de que a utilização de materiais recicláveis minimiza o impacto ambiental gerado 
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pelo setor e reduz os custos. A ideia é dar utilidade a uma estrutura que se torna inútil em 
qualquer setor da economia após transportar mercadorias pelo mundo todo, para que se 
possa evitar a possibilidade de mau uso e descarte indevido.   

Sob estes aspectos, busca-se com esta pesquisa promover o uso de contêineres como 
recurso sustentável e econômico, avaliando a viabilidade da implantação dos mesmos no 
processo construtivo, no âmbito social, ambiental, e econômico. A importância do estudo 
se dá pela intenção do mesmo em evidenciar o fato de as tecnologias construtivas para este 
modelo de casa, conseguirem atender as necessidades dos usuários e proporcionar conforto 
ambiental, sem agredir ao entorno, contribuindo assim para a disseminação da utilização 
deste material na construção civil no Brasil. 

 
2. Desenvolvimento 

 
É notável que do ponto de vista conservador, o conceito de casa a partir de um contêiner 

tem difícil aceitação, pois o módulo foi concebido com o intuito de ser um recipiente 
resistente para o transporte de mercadorias em navios cargueiros. Essa dificuldade é devido 
à falta de informação disponível sobre esse conceito de casa, portanto ao longo do trabalho 
será possível identificar os benefícios proporcionados aos moradores e ao meio ambiente, 
como redução do tempo de construção e minimização de materiais descartados em obra.  

 
2.1 A reutilização de contêiner como habitação sustentável 

 
Considerando o impacto ambiental causado pela construção civil a partir do descarte 

indevido de resíduos e do uso de materiais agressivos, se torna indispensável a busca por 
soluções inovadoras que aliem o desenvolvimento à sustentabilidade. A palavra 
sustentabilidade se define de várias maneiras, entretanto a maioria das pessoas está de 
acordo que se ela resume em produzir bens com a menor carga ambiental, de maneira que 
preserve o ambiente de degenerações futuras (JOHN; SATO; AGOPYAN; SJÖSTRÖM, 
2002). 

O conceito de uma construção sustentável moderna deve apresentar soluções para os 
problemas ambientais do período em questão (Araújo, 2008). O princípio de uma habitação 
sustentável pode ser aplicado ao reaproveitamento de contêineres marítimos que se 
encontram em estado de desuso e contribuem com a poluição de cidades portuárias 
brasileiras. Essa situação pode ser visualizada na Figura 1. 
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Figura 1: Exemplo de concentração de containers marítimos de carga. Fonte: Veja (2012) 

Conforme Addis (2010), A principal razão para a reutilização de materiais ou uso de 
materiais reciclados é beneficiar o meio ambiente. A perda é zero ao fazer uso do 
contêiner, uma vez que não há utilização de areia nem desperdício de água, consome-se 
também menos energia e o que sobra no canteiro de obras ainda pode ser vendido como 
sucata. 

Devido ao fato da construção civil ser uma das maiores fontes de impacto ambiental, 
por conta da necessidade de redução da poluição, a arquitetura verde está em evidência no 
cenário da construção contemporânea. 

A arquitetura de baixo impacto ambiental não pressupõe um estilo ou um 
movimento arquitetônico, podendo ser encontrada tanto na arquitetura vernacular 
das mais variadas culturas como em muitos exemplos do modernismo e, ainda, 
na arquitetura mais recente, rotulada como high-tech ou eco-tech. 
Independentemente da vertente tecnológica, as soluções de projeto para o 
conforto ambiental e a eficiência energética relacionam os mesmos 
conhecimentos da física aplicada (transferência de calor, mecânica dos fluidos, 
física ondulatória e ótica) com os recursos locais e com a tecnologia apropriada. 
No entanto, em uma abordagem mais ampla, arquitetura sustentável é mais do 
que tratar de conforto ambiental e energia. Pode-se listar uma série de outros 
fatores ambientais, sociais, econômicos e até mesmo urbanos e de infraestrutura 
(GOLÇALVES; DUARTE, 2006, p. 54). 

Assim, foi introduzido o contêiner no panorama da habitação, visto que é uma iniciativa 
para reciclagem de produtos industriais. Estima-se que milhares de contêineres estejam 
abandonados nos portos. A versatilidade e baixo custo dos módulos de aço, foi o que 
chamou a atenção de arquitetos e engenheiros pelo mundo.  

O uso de contêiner iniciou como proposta de construção acessível, sendo utilizado como 
alojamento temporário em alguns países. Logo esse projeto ecológico foi destinado a 
residências estudantis e para desabrigados, e desde então seu uso vem sendo disseminado 
pelo mundo, abrangendo cada vez mais diferentes classes sociais e estilos de edificações. 
Segundo a Revista VEJA (2011) após um tsunami atingir a localidade japonesa de 
Onagawa, em março de 2011, o arquiteto Shigeru Ban construiu um bairro usando 
contêineres para abrigar aproximadamente 500 vítimas da tragédia, o que evidencia o 
benefício social, além do ambiental, que esse material oferece. 
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2.2 Etapas construtivas de uma casa modular a partir de contêineres 
 

A evolução comercial e necessidade no mercado deu origem a diversos modelos de 
contêineres, cada um variando conforme sua função de carregamento (Alvarenga, 2010). 
Dentre os diversos modelos existentes, destacam-se o Contêiner Dry que é o mais utilizado 
no mundo e tem sua estrutura composta por aço, o piso por compensado naval e não 
apresenta isolamento térmico. Também há o contêiner do tipo Refeer, que possui 
revestimento em aço inoxidável, piso em alumínio e isolamento de fábrica. 

A ideia de casa-contêiner, corrobora com as definições de Fernandes (2003), já que 
trata-se de tecnologia alternativa para habitações, que fornecem abrigo, e de forma 
sustentável, pois aproveitam-se de contêineres descartados.  A elaboração de uma casa 
contêiner envolve um planejamento simples, compreendendo sua composição para que 
possam ser feitas possíveis alterações em usa estrutura. É possível criar diferentes 
estruturas juntando contêineres de maneiras distintas conforme apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Possibilidades de união dos módulos. Fonte: Minha casa container (2015) 

  Para que se possa elaborar uma casa-contêiner, é necessário respeitar uma série de 
etapas construtivas que partem de um planejamento simples, aberto a possíveis mudanças 
em sua estrutura. Além de casas térreas, é possível realizar o empilhamento de contêineres 
com a ajuda de um guindaste. Entretanto deve-se respeitar um limite máximo de 
empilhamento de 5 contêineres, sendo possível aumentar a quantidade desde que haja um 
cálculo estrutural e uma construção mais elaborada. Pode-se observar tal fato na Figura 3. 

 
Figura 3: Transporte e instalação do contêiner no terreno. Fonte: Minha casa container (2014) 

Assim, após a concepção de projeto da edificação que será executada, bem como 
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escolha do terreno e dos detalhes que serão desenvolvidos, define-se a fundação. No caso 
de o projeto apresentar apenas um pavimento faz-se o uso de sapatas isoladas, caso 
contrário deve-se calçar o contêiner com sapata radier. Após a instalação do contêiner são 
feitas as instalações elétricas e hidrossanitárias da mesma forma que é feita em uma 
construção convencional, com utilização de eletrodutos, tomadas, caixas de luz, 
tubulações, torneiras entre outros. A Figura 4 dá um exemplo de instalação do contêiner no 
terreno. 

 
Figura 4: Transporte e instalação do contêiner no terreno. Fonte: http://www.marciamr.jor.br/page/2 

(2013) 
 

Para a execução das aberturas da edificação é necessário realizar recortes no contêiner. 
Os recortes podem ter dimensões variadas que não comprometam a estrutura, devendo ser 
reforçados e bem soldados ao painel de vedação. Grande parte dos revendedores costuma 
realizar as modificações antes de transportar os contêineres para o terreno, definindo as 
dimensões das esquadrias já na fase de projeto. 

Os revestimentos internos variam de acordo com o tipo de contêiner, eles podem ser 
feitos com materiais como o PVC, Drywall, OSB, MDF, entre outros elementos. Para 
revestimento de forro tem-se as mesmas opções, e ainda é possível utilizar o Isopor 
texturizado (forroart). Dependendo do tipo do contêiner utilizado será preciso acabamentos 
de isolantes termoacústico, como por exemplo, no modelo Dry que não apresenta nenhum 
tipo de isolação, tendo por isso seu valor inicial menor. Já se a ideia for manter o aspecto 
interno do contêiner natural, será preciso requerer ao Reefer, que possui isolamento 
termoacústico de fábrica. Os materiais mais utilizados que ajudam no isolamento 
termoacústico são: lã de vidro, lã de rocha ou lã de pet (Isosoft). Após sua aplicação será 
preciso revestir a parede para que não fique visível estes isolantes.  

 Já para a parte externa utiliza-se uma tinta especial desenvolvida de fábrica, sendo esta 
eletrostática que causa baixo investimento e agilidade na aplicação de paredes. Essa 
apresenta propriedade one coat, com uso de primer e acabamento, e é aplicada diretamente 
na superfície do aço, possuindo resistência a ambientes rurais, urbanos e marítimos. Para 
casos de segundo acabamento, pode-se ter variadas possibilidades como acrílica de 
secagem rápida, ou tinta esmalte sintético, ambas causam bons resultados, são mais 
econômicas e de fácil acesso. 

O piso que compõe o contêiner naturalmente é de compensado naval e aceita qualquer 
tipo de revestimento, mas os mais utilizados são os pisos vinílicos, cerâmicos ou 

http://www.marciamr.jor.br/page/2
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laminados, sendo o método de aplicação o mesmo de uma construção convencional. Ele é 
muito resistente à umidade, fungos e cupins, é também bastante durável tendo o dobro de 
vida útil em relação a outras chapas.  

Em relação a cobertura a mais utilizada é o aluzinco, um material amis leve e de 
baixíssima inclinação. É possível ainda, realizar uma platibanda com aço para esconder a 
elevação do telhado. Devido ao conforto termoacústico, a indicação é o “Aluzinco 
Sanduiche”, que apresenta duas camadas externas de telha, e uma interna de poliuretano ou 
lã de vidro. 

A casa contêiner pode prever também no projeto o reaproveitamento da água da chuva, 
através da captação pelo telhado. O reuso pode ter destino na irrigação do jardim, lavagem 
do carro, máquina de lavar roupas e lavagem externa, o que a torna ainda mais sustentável. 
Outra alternativa viável é a instalação de uma cobertura vegetada, pois o telhado verde 
pode auxiliar no isolamento térmico, diminuindo a temperatura dos ambientes, e na 
redução de ruídos externos. 

Os telhados verdes favorecem o desempenho térmico dos edifícios, interno e 
externo, proporcionando um maior conforto ao usuário, e também ao entorno dos 
telhados verdes, pois essas áreas tendem a ficarem mais úmidas devido à 
presença de plantas no local, proporcionando uma maior área com cobertura 
vegetal, melhorando assim o clima local e a qualidade do ar. (ARAÚJO, 2007, p. 
10) 

Outra opção de baixo custo e de caráter sustentável para resolver o problema de 
conforto térmico interno, destaca-se a ventilação cruzada, a chaminé térmica e o painel 
solar. O projeto de um contêiner sustentável ainda pode apresentar o uso de telhas 
térmicas, que contribuem para a diminuição de temperatura do microclima local. Além do 
algodão plástico ou lã de pet que é um isolante térmico e acústico, feito 100% de garrafa 
pet reciclada, assim como pintura ecológica através de tintas à base de água.  

 

2.3 Vantagens e Desvantagens da Casa Contêiner 
 

Apesar da reutilização do contêiner estar se apresentando com força, no Brasil ainda é 
uma tecnologia pouco conhecida (FEIJÓ; TREPTOW; PRONER, 2014). Por conta desse 
fator surgem inúmeras questões ao respeito do seu uso na arquitetura. As vantagens ao 
adotar o contêiner como matéria prima na construção são diversas, a começar pelo custo 
baixo. O contêiner, quando comparado a construção tradicional é em média 30% mais 
econômico. 

É no canteiro de obras que o contêiner ganha mais destaque, a começar pela eficiência e 
rapidez na execução da obra. Essa técnica construtiva minimiza as intervenções no solo, 
pois procura aproveitar ao máximo o relevo natural do terreno, evitando assim, severas 
agressões ao solo e ao lençol freático. Além disso, diminui-se a exploração do meio 
ambiente, já que materiais como brita e areia, explorados atualmente em grandes 
quantidades, tem seu consumo reduzido consideravelmente nessas construções. Outra 
situação pertinente é o fato de que através dessa nova técnica construtiva cada vez mais 
contêineres são retirados do desuso e poluição, ao passo que se investe em sustentabilidade 
e inovação. 
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O sistema construtivo da alvenaria convencional, que é o mais utilizado em nível 
mundial, apresenta falhas, como o consumo alarmante de energia e desperdício de 
materiais. Da mesma maneira, uma obra a partir de contêiner também possui aspectos 
negativos. O contêiner é fabricado em aço, um material resistente que em contrapartida, 
um excelente condutor de calor. Assim, os gastos aumentam, em vista que, é preciso 
adaptar o espaço para proporcionar aos moradores um conforto térmico adequado. 

Como a casa contêiner é uma novidade no cenário da arquitetura, torna-se necessário 
que o transporte e a obra sejam executados por uma mão-de-obra especializada. Isso pode 
dificultar a etapa da execução, pois caso a obra seja localizada em uma cidade no interior, 
será preciso que uma equipe se desloque até lá, e se a empresa que faça o transporte e 
instalação não cubra o custo, este será um gasto a mais para o cliente. 

 

2.4 Custo 
 

Um projeto de contêiner dificilmente terá seu valor em área quadrada, pois é muito 
relativo dependendo do modo da construção, das intervenções necessárias, como cortes, 
pintura, revestimentos, entre outros. Porém, uma forma interessante de calcular o preço 
final de uma obra é agregar ao valor do contêiner, o valor da transformação, o valor do 
frete e descarregamento, o valor de acabamentos e revestimentos e o valor mobiliário. 

Uma moradia popular de contêiner com todas estas intervenções básicas como corte de 
aberturas, pintura, isolante termoacústico, revestimento, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, ficam em torno de R$30.000,00 a R$40.000,00 reais, podendo variar 
muito o custo da obra em relação os tipos de revestimentos escolhidos e materiais de 
acabamento. 

Conforme informações obtidas no site Minha Casa Container, pôde-se perceber que os 
custos das casas contêineres variam conforme seu tamanho e revestimento. Dessa maneira 
alguns dos cutos podem se observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Custo dos containers com modificações para residência. 

 
Em contrapartida a esses valores buscaram-se no SINDUSCON/RS, informações a 

respeito de custos de residências unifamiliares com padrões de acabamento baixo, normal e 
alto. Os valores podem ser observados na Tabela 2. 

 
 
 
 

Custo
R$ 15000 a R$ 17000
R$ 10000 a R$ 12000
R$ 22000 a R$ 24000
R$ 16000 a R$ 18000

14 m2 (quarto, banheiro e cozinha): Com revestimento
14 m2 (quarto, banheiro e cozinha): Sem revestimento
28 m2 (quarto, banheiro e cozinha): Com revestimento
28 m2 (quarto, banheiro e cozinha): Sem revestimento

Tipo
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Tabela 2: Custos da construção de acordo com o CUB/RS. 

 
Pode-se perceber que as casas contêiner apresentam valores inferiores mesmo quando 

comparados a residências com baixo padrão de acabamento. Entretanto deve-se considerar 
o custo do transporte dos contêineres até o local de instalação, estes são os que mais 
influenciam no momento do investimento. Conforme informações obtidas no site Minha 
Casa Container os valores do frete variam entre R$ 3,00 e R$ 4,00 por quilômetro rodado. 

 

3. Metodologia 
 

Segundo Gill (2010), a pesquisa em questão pode ser classificada em relação aos 
procedimentos técnicos utilizados, como documental e bibliográfica, pois se desenvolve 
com base em material já elaborado provindo de fontes diversificadas sobre a temática, 
caracterizando-se assim como um ensaio teórico. 

A definição e delimitação do tema foram feitas por meio de revisão bibliográfica, para 
que se construísse uma base teórica que sustentasse os argumentos discutidos. O tema em 
estudo é atual, a casa contêiner está em processo de aceitação e em pleno desenvolvimento, 
portanto apresenta poucos documentários, o que dificulta a pesquisa em relação a fontes 
científicas. 

 

4. Resultados e discussão 
 

A versatilidade do contêiner faz com que empreendimentos que empreguem esse 
material atraiam a população leiga, que muitas vezes possui receio em utilizar essa nova 
maneira de construir, permitindo que o material conquiste um papel no mercado 
(KEMPFER, 2013). Para que as casas-contêineres possam assumir um papel prático na 
vida dos indivíduos se faz necessário considerar alguns aspectos que influenciam 
diretamente nessa nova concepção de construção. 

Esse tipo de arquitetura deixa a tradicional forma de se estabelecer em família ou em 
comunidade, e se transforma numa das mais liberais, modernas e práticas (para não dizer 
sofisticadas) opções do estilo de vida na sociedade moderna (BORGES, 2012). 

O uso de contêiner é uma proposta de solução para a problemática do impacto ambiental 
ocasionado pela construção civil, que tem como causas o alto número de materiais e 
resíduos com descarte incorreto (FEIJÓ; TREPTOW; PRONER, 2014). Esse modelo de 
habitação tem como maior vantagem poder colaborar diretamente com o meio ambiente ao 
reaproveitar o contêiner para moradia, além de ter uma menor geração de resíduos assim 

Tamanho Custo  R$
14m² 18782,82
28 m² 37565,64
14m² 23361,10
28m² 46722,20
14m² 29529,50
28m² 59059,00

Normal
Alto
Alto

Padrão de acabamento
Baixo
Baixo

Normal
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como uma maior economia de recursos naturais e custos totais da obra. 

A moradia a partir de contêiner também se mostrou mais flexível graças a sua 
característica modular geométrica, possibilitando a construção por etapas, podendo-se 
ampliar o espaço da residência conforme aumenta o número de moradores. O contêiner 
também resiste a intempéries e não interfere no restante da edificação, resultando em um 
alto índice de durabilidade. Além do fator ambiental, possivelmente o proprietário poderá 
usufruir de um espaço para moradia, em pouco tempo e com alto índice de estética e 
conforto. (MILAZE et al, 2012, p. 3) 

Deve-se ressaltar também que o isolamento térmico se torna indispensável na habitação 
em contêiner, pois o aço Cortén, que constitui o contêiner é um ótimo condutor térmico, 
conforme afirmado por Fossoux et Chevriot (2013). O isolamento acústico também é de 
suma importância, dessa maneira pode-se isolar a estrutura interna ou externamente sendo 
o isolamento interno mais econômico, porém menos eficiente, devido à rápida perda de 
calor.  

Em relação ao custo, de acordo com Corbas (2012, apud CARBONARI, 2013), a 
economia nesse tipo de obra gira em torno de 35%, se comparada a uma construção 
tradicional, desde a fundação que exige uma intervenção bem menos invasiva no terreno. 
Sendo assim, uma boa maneira de calcular o preço final de uma obra é somar ao valor do 
container eos valores necessários para sua transformação, levando sempre em consideração 
o custo da mão de obra especializada e do transporte do material, que muitas vezes são os 
fatores que mais influenciam na decisão de utilizar esse tipo de tecnologia. 

 

5. Conclusão 
 

Com o passar do tempo os fatores de reutilização de materiais estão se tornando mais 
valorizados, tendo maior espaço e importância nos meios construtivos. Atualmente muitos 
arquitetos estão optando por projetos focados em contêineres, por ser uma construção 
muito despojada onde há possibilidade de expor a criatividade e criar soluções bem 
interessantes. Aqui no Brasil, esse tema ainda é muito recente, tem-se algumas casas 
contêineres e pouquíssimos escritórios que estão dispostos a fazer projetos para este tipo de 
obra, muitas vezes pela falta de informação.  

Baseando-se nos estudos realizados, pode-se perceber que a reutilização dos contêineres 
como matéria prima em substituição da alvenaria para edificações residenciais, é uma 
alternativa bastante viável, com mais prós do que contras. Por mais que ainda seja rejeitada 
por boa parte da população, percebe-se que a tecnologia em contêineres se desenvolve cada 
vez mais, as construções tem tomado novas formas, recebendo novos acabamentos e 
preservando cada vez mais o ambiente. 

Como a reutilização de contêiner ainda é pouco utilizada no Brasil deve-se buscar 
conhecer cada vez mais sobre o assunto, exigindo o tema em questão uma análise que 
integre projeto, meio ambiente e tecnologia. O mercado da construção civil atualmente 
busca novidades que combinem economia e meio ambiente, fato este que faz o uso de 
contêineres um potencial aliado a este mercado. 

A falta de publicações de caráter científico que tratem de contêineres como uma nova 
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tecnologia construtiva, dificulta a pesquisa e a disseminação do assunto perante a 
população em geral, que acaba desconhecendo suas vantagens e desvantagens uma vez que 
as fontes de informações disponíveis muitas vezes não têm a confiabilidade esperada. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é discutir sobre a sustentabilidade na construção civil apresentando o 
conceito do tema, argumentando sobre as dificuldades e vantagens em conciliar a construções com 
o meio ambiente equilibrado. Além de apresentar inovações na área da construção civil como o 
‘’Telhado Verde’’ e o ‘’Tijolo Pet’’. Com a finalidade de discutir sobre o tema também no meio 
acadêmico, foi feito um questionário apresentando a opinião dos discentes de nível superior dos 
cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil dos semestres iniciais, em que cada discente 

mailto:Angelabarros1@live.com
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expôs sua opinião acerca do tema tratado, construção sustentável. O trabalho foi concebido como 
uma pesquisa exploratória e descritiva de caráter quantitativo. Concluindo-se após análise que 
investimentos precisam ser feitos para aumentar cada vez mais a sustentabilidade nas construções 
do Brasil e do mundo, além de politicas públicas que despertem um interesse por materiais 
sustentáveis por parte de empresas e empreiteiras responsáveis por obras.  

 

Palavra-chave: Construção; Meio ambiente; Sustentabilidade.  

  

Abstract 
The objective of this article is to discuss sustainability in civil construction presenting the concept 
of the theme, arguing about the difficulties and advantages in conciliating constructions with the 
balanced environment. n addition to presenting innovations in the area of construction such as the 
'' Green Roof '' and the '' Brick Pet ''. With the purpose of discussing the subject also in the 
academic environment, a questionnaire was made presenting the opinion of the upper level 
students of the courses of Environmental Engineering and Civil Engineering Of the initial 
semesters, in which each student presented his opinion on the subject treated, sustainable 
construction. The work was conceived as an exploratory and descriptive research of quantitative 
character. It is concluded after analysis that investments need to be made to increase sustainability 
more and more in the constructions of Brazil and the world, in addition to public policies that 
arouse an interest for sustainable materials by companies and contractors responsible for works. 

 

Keywords: Construction; Environment; Sustainability.  

 
1. Introdução 
 

O conceito de Construção Sustentável baseia-se no desenvolvimento de modelos que 
permitem a construção civil, enfrentar e propor soluções aos principais problemas 
ambientais de nossa época, sem renunciar a moderna tecnologia e a criação de edificações 
que atendam as necessidades de seus usuários. (MEC, 2000) 

Todas as atividades relacionadas com obras são de toda responsabilidade da área de 
Construção Civil. Nessa área são inclusas as atividades que estão relacionadas tanto com 
planejamentos como execução de obras em diferentes aspectos, tais como, edifícios, 
estradas, portos, aeroportos, túneis, instalações prediais, obras de saneamento, entre outros, 
construções que tem impactos diretos sobre a natureza. (MEC, 2000) 

Na construção civil o consumo de produtos acaba afetando diretamente o meio 
ambiente.  Dentre eles, podem-se citar a madeira, os produtos cerâmicos, o cimento, a 
energia e outros. O descarte de resíduos ocorre na maioria das vezes em áreas de terrenos 
baldios, sem nenhum cuidado com o meio ambiente causando grande impacto. Por tudo 
isto, a área de Construção Civil deve ter uma forte interação com a de meio ambiente. 
Diante disso, seria necessário o aproveitamento de rejeitos da construção civil para que 
sejam minimizados os desgastes na natureza causados pelas construções. (MEC, 2000) 

O certificado de boas práticas ambientais e sociais mais difundido no Brasil é a 
Certificação LEED do USGreen Building Council (GBC), que é o Conselho Norte 
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Americano de Prédios Verdes. Além disso, outras certificações estão começando a surgir. 
Em 2008 ocorreu o atestado para projetos sustentáveis, denominado como Alta Qualidade 
Ambiental (AQUA), que foi adaptada para atender as características ambientais do país. Os 
bons resultados apontam que o Brasil ocupa a quarta posição como um dos pais que mais 
produz prédios verdes no mundo, segundo a USGBC (United States Green Building 
Council).  (AQUA, 2008) 

Existem materiais que podem ser usados na construção civil a fim de aumentar a 
sustentabilidade de uma obra. Usar materiais ecológicos é uma atitude arrojada de 
empreiteiras que prezam por uma construção sustentável. Plásticos e concretos reciclados 
são umas das diversas opções. Além de construir obras de maneira ecológica, a construção 
sustentável também busca casas e prédios que possam ser mantidos de modo econômico. Existe 
varias formas de tornar uma construção mais econômica e sustentável, uma delas é através da 
economia de energia. Isso pode ser alcançado com o uso de lâmpadas e eletrodomésticos 
econômicos, energia solar para aquecer a água e melhor aproveitamento do calor e do frio 
(evitando assim o uso de ar condicionado que tem um alto consumo de energia). (AQUA, 
2008) 

 
 

 

 

 

2. Telhado verde, com baixos custos e ecológico para a construção civil. 

      Um conceito que vem crescendo cada vez mais na construção sustentável é a cobertura 
verde de casas e prédios. A iniciativa de construir uma cobertura verde nos telhados se da 
através do armazenamento de terra e plantação de grama no topo das construções. Os tetos 
verdes já são conhecidos desde a antiguidade, com registros do uso desta técnica desde os 
tempos da antiga Babilônia (século VI a.C. ). (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2000) 

Abaixo estão listadas algumas das vantagens de se cultivar um gramado no topo de uma 
construção: 

x A cobertura verde é barata e pode reduzir os custos da obra. 
x Serve como um protetor sonoro, já que isola o barulho da rua. 
x Filtra água da chuva, que pode ser reutilizada. 
x Torna o ar mais limpo, pois retém poeira e poluição.  

    A cada dia no Brasil e no mundo a utilização de materiais recicláveis na construção 
civil está sendo cada vez mais comum. O resto de materiais que antes seriam rejeitados 
agora será reutilizado de forma sustentável, auxiliando no aprimoramento de novos 
compostos que favorecem as construções e pavimentações. Além disso, recursos naturais 
deixam de ser aproveitados para a expansão da urbanização.  A utilização de materiais 

http://gbcbrasil.org.br/
http://gbcbrasil.org.br/
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recicláveis na construção civil deve aumentar cada vez mais nos próximos anos. O setor 
carece de novos produtos e soluções, e muitas pesquisas e estudos já estão sendo 
desenvolvidos com excelentes resultados. O agrupamento destes materiais sustentáveis 
não custa mais, e traz numerosos benefícios. (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2000) 

Outra descoberta arrojada que ganhou destaque na construção sustentável foi o ‘’Tijolo 
PET’’. Ou seja, utilizar as garrafas pet para compor tijolos para a construção civil. Neste 
caso, as garrafas diminuem a quantidade de cimento necessário. Esses novos tijolos 
passaram por testes relacionados à temperatura e dilatação, e transmissão de ruídos, e 
novas provas serão feitas para garantir sua utilização com total segurança. Além do 
‘’Tijolo Pet’’, os Blocos Isopet também é uma grande novidade pra quem deseja analisar 
construção civil e sustentabilidade ambiental, esta pesquisa foi realizada por estudantes do 
curso de Tecnologia de Construção do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
(Cefet). Os blocos são fabricados com a utilização de garrafas pet, areia, cimento e isopor 
reciclado. Permitindo assim a construção de paredes sem a necessidade de argamassa. 
(EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2000) 

 

3. Resultados e discussões  

 Os resultados apresentados nesse artigo são consequência da aplicação de um 
questionário aos estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil que 
estão nos semestres iniciais dos cursos do Instituto Federal da Bahia e da Faculdade de 
Tecnologia e Ciência, ambos de Vitória da Conquista. A principal finalidade da coleta 
desses dados está relacionada com a opinião dos estudantes com relação à 
sustentabilidade na construção civil no Brasil, uma vez que os cursos de Engenharia 
Ambiental e Engenharia Civil englobam bem o tema relacionado, por meio dessa 
metodologia, foi possível obter o diagnóstico da situação. Em relação às limitações do 
estudo, o setor escolhido para a pesquisa, construção civil, é um setor de expansão no 
país e medidas que minimizam impactos negativos na natureza devem ser tomadas. 

    A primeira pergunta estava relacionada com a opinião dos discentes, ou seja, 
perguntou-se se de acordo com seus conhecimentos, as construtoras atualmente se 
preocupam com as questões ambientais ao planejar e executar uma obra. Na figura 1, 
pode se perceber que 33,3% disseram que sim, 57,8% disseram que não, e os outros 8,9% 
não souberam opinar, os resultados apontam que a maioria dos alunos acha que as 
construtoras brasileiras ao realizarem uma obra, não dão a devida atenção aos problemas 
que as mesmas podem causar no meio ambiente. 
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Figura 1: Questionamento sobre preservação do meio ambiente ao executar uma obra. Fonte: 
elaborado pelos autores. 

 

     No segundo questionamento, o foco estava voltado para o meio mais viável de 
aproveitamento dos restos de materiais utilizados nas construções, uma vez que, quase 
sempre há sobras de pedaços de concreto, tijolos quebrados, tocos de madeira, pedaços de 
ferro. De acordo com os resultados, cerca de 57,8% dos discentes, acreditam que a 
melhor forma de aproveitamento, é enviar esse restos de materiais pra a reciclagem, 
restando 37,8% que acreditam que o melhor é reaproveitar em outras obras. A seguir a 
figura 2 confirma os dados supracitados. 

 

Figura 2: Reaproveitamento de materiais. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

     A terceira pergunta foi elaborada com o intuito de saber se os discentes de Engenharia 
Ambiental e Civil conhecem uma importante norma relacionada com as questões 
ambientais, com isso, a ISO 14000, que é constituído por uma série de normas que 
determinam diretrizes para garantir que determinada empresa, seja ela, pública ou 
privada, pratique a gestão ambiental.  

Após a análise dos resultados é possível perceber que a ISO 14000 ainda é pouco 
discutida entre os estudantes de Engenharia, como mostra a figura 3, pois cerca de 55,6% 
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não tem conhecimento sobre a ISO, e 44,4% conhecem ou já ouviram falar sobre a 
norma. Diante disso, é necessário que o tema seja mais abordado entre alunos dos cursos 
referidos, uma vez que a norma foi elaborada para minimizar os efeitos nocivos ao 
ambiente, causados por atividades que envolvem atuação de engenheiros. A figura 3 a 
seguir apresentam os dados que foram comentados acima. 

 

Figura 3: ISO 14000. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

    Na figura 4 a seguir, perguntou-se aos entrevistados à respeito das construções, quais 
ações sustentáveis os discentes achavam mais importantes. A adoção de formas 
alternativas de obtenção de energia como biomassa, foi considerada a ação mais eficiente 
com 38,3% dos votos, enquanto que áreas verdes e pavimentação para infiltração da água 
da chuva com 31,9% foram a segunda mais votada, as demais alternativas (compra de 
mobiliário com madeira certificada; telhado verde e sistema de captação de água de chuva; 
ventilação e iluminação natural) tiveram votação abaixo de 15%. Logo, após o resultado 
deste questionamento é possível identificar que ao adotar uma forma de energia 
sustentável, a construtora responsável além de diminuir os impactos ambientais, terá uma 
economia mais viável. 
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Figura 4: Ações para construções sustentáveis. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

     Na última questão perguntou-se aos estudantes sobre o se interesse pelos assuntos 
relacionados com sustentabilidade na construção civil. O resultado foi satisfatório, uma vez 
que 68,9 % disseram ser muito interessados pelo assunto e 24,4% razoavelmente 
interessado, os outros 6,7% restantes disseram ser pouco interessado e que não tinham 
nenhum interesse. Isso mostra um bom prognóstico dos futuros Engenheiros Ambientais e 
Civis ao mostrarem interesse pelas questões ambientais. A figura 5 a seguir, retrata o que 
foi discutido anteriormente. 

 

  

Figura 5: Interesse pelos assuntos relacionados com sustentabilidade na construção civil. Fonte: 
elaborado pelos autores.  

 
4. Conclusão  

A partir da análise feita com as informações coletadas, utilizando a população de 
estudantes da área de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil do Instituto Federal da 
Bahia e da Faculdade de Tecnologia e Ciência, como colaboradores para responderem o 
questionário sobre a sustentabilidade na construção civil, é possível fazer algumas 
considerações e propor alguns ajustes.  

Compreende-se que há uma imprescindível necessidade de melhoria no país à 
políticas que incentivem a sustentabilidade, apesar de tanto se discutir sobre o tema, de 
acordo com a opinião dos discentes, as empresas e empreiteiras responsáveis pelas obras 
em território brasileiro, precisam se empenhar mais para garantir que as obras não causem 
tantos impactos ao meio ambiente. A abordagem na academia deve ultrapassar a barreira 
teórica e alcançar a esfera prática a fim de suscitar a práxis do próprio alunato. 

   É necessário que haja leis mais rigorosas no país, em caso de crimes ambientais, e 
que os profissionais de engenharia juntamente com outros profissionais da área de 
construção civil, saibam tomar as medidas cabíveis para que a natureza seja poupada de 
impactos negativos. E, por outro lado, procurar sempre o desenvolvimento tecnológico, 
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com a finalidade de se conseguir uma edificação sustentável que venha a atender às 
necessidades primordiais dos seres humanos, visando à preservação dos recursos naturais 
renováveis e de baixo custo: construtivo e de manutenção pós-ocupação. 

     Deste modo é possível finalizar com a definição geral do Relatório Brundtland "suprir 
as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir 
as suas". (BRUNDTLAND, 1999) 
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Resumo 

Este artigo propõe uma discussão sobre o planejamento das cidades na busca por qualidade de vida 
para as pessoas e propõe a reflexão sobre o crescimento demográfico e urbano nas cidades brasileiras, 
situação vivenciada também em muitas cidades do mundo, como mostram os dados da ONU e o 
debate do Habitat III, que colocou o direito à cidade como um compromisso mundial. No Brasil este 
direito é previsto diretamente na Lei Federal 10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal de 1988. Dos gestores governamentais se espera uma adequada leitura de seu 
território na busca por soluções reais e de interesse da comunidade, formado por grupos distintos 
e até mesmo conflitantes, para se atingir a justiça social, através de um Plano Diretor trabalhado 
de forma holística. 

 

Palavras-chave: Plano Diretor; Urbanismo; Estatuto da Cidade; Gestão Territorial; 
Mobilidade 

 

Abstract 

This article proposes a discussion about the city planning regarding quality of life for people. 
Examining the growth patterns of Brazilian cities, a situation also experienced in many cities around 
the world, as shown by the United Nations reports and the Habitat III debate that placed the right to 
the city as a global commitment. Legal right provided by Federal Law 10.257 in 2001, which 
regulates articles 182 and 183 of the Federal Constitution of 1988. Government managers expect an 
adequate knowledge of their land to achieving its objectives for the community, formed by distinct 
and even conflicting groups, to accomplish social justice, through a holistic view of Municipal 
Master Plan. 

 

Keywords: Master Plan, Urbanism; City Statute; Urban Management; Mobility 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

1. Introdução 

 

Este artigo chama a atenção para o fato de que há 15 anos o Estatuto da Cidade já colocava 
o direito à cidade como algo a ser buscado pelos Gestores Municipais, no entanto, os 
indicadores mostram o crescimento das desigualdades. Esse assunto ganha cada vez mais 
relevância, uma vez que estudos da ONU (ONU, 2016) apontam a tendência de crescimento 
do processo de urbanização, tanto no Brasil quanto no mundo. 

Segundo Canzian (2016), “em mais de duas décadas, desde o início da chamada Nova 
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) em 1992, nunca renda e 
desigualdade pioraram juntas no país”. 

Este assunto é de relevância global, pois pela primeira vez um acordo mundial da 
Organização das Nações Unidas (ONU) insere o direito à cidade como compromisso. Este 
debate aconteceu no Habitat III, realizado em Quito, Equador, em outubro de 2016. 

Segundo a ONU “mais de dois terços da população global moram em cidades mais 
desiguais do que há 20 anos”, e desde 2007 a maior parte da população mundial está vivendo 
em cidades. (ONU, 2016). 

No Brasil, devemos considerar avanços na legislação, uma vez que há 15 anos, o Estatuto 
da Cidade em sua primeira diretriz, contida no artigo 2º,  aborda a questão do direito à cidade, 
e indo além,  se refere à  cidade sustentável, “I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações” (Lei Federal nº 10.257/2001). No entanto, verifica-se o descompasso entre 
o que foi preconizado e a realidade urbana.  

A complexidade dos assuntos intrínsecos ao tema e os recursos financeiros para 
implantação dos preceitos relativos às cidades sustentáveis não são temas fáceis de serem 
trabalhados, tanto no Brasil como em outros países. 

O conceito de cidade sustentável, condição utópica no Brasil atual, tira o foco do conceito 
de planejamento urbano sustentável que Souza (2012) define como desenvolvimento urbano 
alternativo. Este deveria valorizar e fomentar as secretarias ou institutos que trabalham com 
o tema. Cabe ressaltar que quem conhece o território hoje, muitas vezes são as secretarias 
municipais da fazenda, cuja função é a arrecadação do IPTU e outras cobranças fiscais, e 
não a geração de conhecimento para tomada de decisão para o município, função que poderia 
ser desempenhada pelos Cadastros Técnicos Multifinalirários. Entretanto, um dos entraves 
para a implantação destes, segundo Silivi, Figueiredo e Vasconcellos (2016), é exatamente 
a cultura das secretarias da fazenda em controlarem o cadastro. 

Além disso, o próprio Governo Federal, através de Programas como “Minha Casa Minha 
Vida” inseriu em vários projetos a população de baixa renda nas áreas de expansão urbana 
(FIX; PEREIRA, 2013), em detrimento da utilização das áreas centrais providas de 
infraestrutura e serviços já instalados, com ociosidade de capacidade, exigindo dos 
municípios e outras entidades governamentais investimentos em saúde, segurança, coleta de 
lixo, saneamento, educação, lazer, transporte e outros serviços. 

Portanto, hoje muitos municípios brasileiros vivem em descumprimento com as 
legislações de “ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 
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em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental” (Lei Federal nº 10.257/2001), conforme mostra a Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais – MUNIC, realizada pelo IBGE no ano de 2015 (IBGE, 2016).   Este 
estudo mostra que dentre os municípios com mais de 20 mil habitantes 89,2% possuem Plano 
Diretor, mas somente 58,6% de todos os municípios possuem lei municipal sobre 
zoneamento ou uso e ocupação do solo e 50,6% possuem lei municipal sobre zona ou área 
de interesse social. Esses números mostram o descompasso existente entre os Planos 
Diretores e os instrumentos necessários para a gestão municipal. 

 

2. O crescimento urbano e demográfico 

 

O crescimento demográfico concentrado nas áreas urbanas, principalmente nos países não 
considerados desenvolvidos, é uma preocupação global. 

Hoje mais da metade da população mundial está morando em cidades, segundo o relatório 
Perspectivas da Urbanização Mundial Organização das Nações Unidas (ONU) realizada pelo 
Department of Economic and Social Affairs (DESA). Essa ocupação territorial, sem 
ordenamento, planejamento e gestão territorial está deixando grande parte da população à 
margem do desenvolvimento sócio-econômico-cultural das cidades em que ocupam. (ONU, 
2015) 

Em 2007, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou a população rural, 
com a tendência de crescimento do fluxo populacional para as cidades, conforme ilustra 
Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, a taxa de urbanização é ainda maior. O Censo do IBGE de 2010 informa que 
passamos de 75,59% em 1991 para 84,36% em 2010, conforme o Gráfico 2. 

Mais recentemente, a combinação entre a alta taxa de urbanização e o aumento da pobreza social 
tem levado ao fenômeno crescente da urbanização da pobreza. Os impactos socioambientais 
desse processo têm sido equiparados às consequências de enormes desastres naturais dos quais 

Gráfico 1: População mundial urbana e rural, 1950-2050. Fonte: ONU, 2015, p.7 
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– ainda – o país tem sido poupado. Uma característica estrutural do crescimento urbano no Brasil 
é que, ao longo das décadas de crescimento das cidades, a maioria da população somente tem 
tido acesso à terra urbana e à moradia mediante processos informais, e a taxa de crescimento da 
informalidade urbana tende a ser muito superior à taxa de crescimento da pobreza. 
(FERNANDES, 2006, p.18) 

 

 

 
Gráfico 2: Taxa Brasileira de Urbanização. Fonte: elaborado pelas autoras, 
IBGE, 2011. 

 

Segundo o mesmo relatório da ONU, em 2050 o Brasil terá 91% da sua população 
vivendo em áreas urbanas, o que equivale a cerca de 210.238.000 habitantes nas cidades.  

 
Loch é enfático ao colocar que: 

 
Se o governo investir em conhecer o que é o território, caracterizando os seus recursos naturais 
renováveis e não-renováveis, será o primeiro passo para a estruturação de políticas de ocupação 
de forma racional em relação à sua aptidão, respeitando-se as condições ambientais que são 
particulares de uma região para outra, chegando-se às diferenças de uma área para outra. (LOCH, 
2005, p.83 e 84) 

 

O mesmo estudo da ONU (2015) informa que a maior parte do crescimento urbano não 
ocorrerá nas grandes cidades, mas em cidades menores, onde as taxas de pobreza são mais 
elevadas. Como o planejamento urbano tem a propensão de ser mais frágil em cidades 
menores, já existe a tendência do processo de favelização, invasão e ilegalidade do terreno 
ocupado, podendo ser em áreas de risco ambiental, gerando deterioração da qualidade de 
vida e contribuindo para o crescimento desordenado e excludente. 

Não se pode generalizar o desenvolvimento das cidades, como elucida Santos (2012), 
existe uma grande diferença entre o desenvolvimento urbano das cidades europeias e o dos 
países subdesenvolvidos. 
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A urbanização dos países subdesenvolvidos foi mais recente e mais rápida, efetuando-se num 
contexto econômico e político diferente daquele dos países desenvolvidos. Tem características 
originais, que a diferenciam nitidamente da urbanização deste último grupo de países. (SANTOS, 
2012, p. 20) 

e conclui: 

A urbanização nos países subdesenvolvidos foi retardada. Os processos verificados nos países 
subdesenvolvidos foram superpostos no tempo, enquanto nos desenvolvidos eles aparecem em 
momentos diferentes. (SANTOS, 2012, p. 19) 

 

Devido ao impacto do crescimento urbano desordenado e suas projeções de crescimento, 
o Planejamento e a Gestão Urbana são considerados fatores decisivos para as cidades nas 
próximas décadas.  

Esta problemática é ilustrada por Saboya (2007) conforme Fluxograma 1. 

 
Fluxograma 1: Funcionamento do plano diretor como instrumento de integração 
entre o planejamento e a gestão urbana. Fonte: SABOYA, 2007, p.47. 

 

Segundo Farr deve-se olhar para o urbanismo sustentável que “é aquele com um bom 
sistema de transporte público e com a possibilidade de deslocamento a pé integrado com 
edificações e infraestrutura de alto desempenho”, e no qual aumentar a população de um 
local já urbanizado ajuda a “proteger áreas virgens e sensíveis por meio da concentração 
urbana” (FARR, 2013, p. 28 e 31). Essa definição é completada por Souza (2012), para quem  
o planejamento urbano alternativo “preocupa-se antes com a melhor distribuição de 
investimentos públicos em infraestrutura pelo espaço da cidade, a fim de minimizar a 
segregação residencial e melhorar o acesso dos mais pobres a equipamentos de consumo 
coletivo”, considerando também a participação popular e a especulação imobiliária 
(SOUZA, 212, p. 278) que seja danosa ao planejamento urbano. 

 
Atualmente, o objetivo do urbanismo sustentável, baseado no conceito de Farr, é o de não 

deixar a cidade se expandir sem justificativa aceitável, para evitar investimentos 
desnecessários em infraestrutura urbana compromentendo o erário publico na visão de 
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regulamentação “do uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo” (BRASIL. Estatuto 
da Cidade, artigo 1, parágrafo único) e a ocupação irregular em áreas verdes protegidas ou 
rurais. 

O crescimento exagerado das cidades torna  “a infraestrutura dispersa e cara, pois 
dispersos também serão os sistemas de transporte, água, esgoto, recolhimento de resíduos e 
limpeza urbana. Em contrapartida, aumento na densidade populacional pode diminuir de 
25% a 60% os custos de infraestrutura” (JATAHY, 2016 apud SARAIVA, 2005, p. 335). 

Portanto, segundo esta linha de pensamento, o urbanismo sustentável está diretamente 
ligado à capacidade de otimizar o uso do solo (adensamento) e diminuir a dinâmica do 
espraiamento urbano, absorvendo o potencial das infraestruturas já disponíveis. 

A questão a ser discutida não é relativa ao adensamento urbano puramente, mas quais 
limites deverão ser inseridos nos Planos Diretores de forma a não impactar negativamente a 
qualidade de vida da população e o erário público. 

 

3. Políticas Urbanas 
 

O Estatuto da Cidade vem regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 
dando a responsabilidade ao poder público municipal pela geração da política de 
desenvolvimento urbano, “conforme diretrizes gerais fixadas em lei”, tendo “por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes”, (Constituição Federal art. 182), por meio de “instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana” chamado Plano Diretor (Constituição Federal 
art. 182, § 1º). 

O Plano Diretor possui os seguintes instrumentos, ilustrados no Fluxograma 2: 

 
Fluxograma 2: Organograma dos Instrumentos que compõe o Plano Diretor: Elaborado pelas 
autoras. BRASIL, Estatuto da Cidade, 2001. 
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As 18 diretrizes que compõem o Estatuto da Cidade estabelecem as “normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Lei Federal 
10.257/2001, Art. 1o, parágrafo único). 

O conjunto de leis municipais que formam os Instrumentos de Controle Urbanísticos, 
devem ser contemplados no Plano Diretor, conforme Estatuto da Cidade, para auxiliar o 
Gestor Público no ordenamento, planejamento e fiscalização do espaço urbano do município.  

Cabe a ressalva de que o Plano de Mobilidade Urbana, Lei Federal  12.587/12, em seu 
artigo 6, inciso I, informa da necessidade de integração “I - integração com a política de 
desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 
planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos”. 

Os intrumentos de Indução ao Desenvolvimento e de Promoção ao Desenvolvimento 
visam eliminar os espaços vazios urbanos, com o objetivo de  ordenar as cidades. Estes 
instrumentos podem ser coercitivos ou de estimulos aos proprietários de terrenos que não 
cumprem à sua função social, previstos no Plano Diretor,  invertendo a tendência ainda 
existente descrita por Santos (2013). 

O próprio poder público torna-se criador privilegiado de escassez; estimula, assim, a especulação 
e fomenta a produção de espaços vazios dentro das cidades; incapaz de resolver o problema da 
habitação, empurra a maioria da população para as periferias; e empobrece ainda mais os pobres, 
forçados a pagar caro pelos precários transportes coletivos e a comprar caro bens de consumo 
indispensáveis e serviços essenciais que o poder público não é capaz de oferecer. (SANTOS, 
2013, p. 123) 

De acordo com o Estatuto da Cidade é garantido ao cidadão a participação na construção 
do Plano Diretor, de acordo com o atigo 2o, inciso II “gestão democrática por meio da 
participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano” e artigo 4 o VI § 3o “Os instrumentos previstos neste artigo que 
demandam dispêndio de recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de 
controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da 
sociedade civil.” 

Segundo Moreira (2008), de modo geral, os Planos Diretores não estão atendendo aos 
seus propósitos, pois não trazem benefícios para a gestão pública municipal e seus cidadãos.  

É imprescindível que os planos diretores reduzam a distância entre a intenção e o gesto, 
demonstrando maior compreensão dos seus significados com o efetivo exercício prático das suas 
propostas. Por outro lado, surge como elemento novo e de elevadas esperanças, o fortalecimento 
do processo participativo na construção de mudanças sociais, a partir do resgate do sujeito 
coletivo que dá sentido e se impõe no pensar da cidade. (MOREIRA, 2008). 

O Estatuto da Metrópole, Lei Federal 13.089/2015, reforça a importância da integração 
das esferas municipal, estadual e federal, estabelecendo “diretrizes gerais para o 
planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões 
metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o 
plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança 
interfederativa e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança 
interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21, 
IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal”.  
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Quando Loch e Erba (2007) colocam em figura as três  vertentes de um Cadastro Técnico 
Multifinalitário o Ordenamento Territorial (Figura 1) aparece na intersecção entre elas. 

 

 
Figura 1: As 3 vertentes de um Cadastro Técnico Multifinalitário. Fonte: 
LOCH; ERBA, 2007, p. 57 

 
Erba (2005) destaca a importância das resoluções deliberadas na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 e na Segunda Conferência das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 2 – HÁBITAT II em 1996. Através da 
confiabilidade das informações territoriais e sua administração é que se consegue apoiar “os 
processos de tomada de decisões para a preservação do meio ambiente e promover o 
desenvolvimento sustentável... e o cadastro amplia sua participação, somando aos dados 
econômico-físico-jurídicos da parcela os ambientais e sociais dos seus ocupantes.” (ERBA, 
2005, p. 19). 

Apesar de ter mais de 50 anos, a afirmação de Santos (2013), , ainda continua uma 
realidade nacional devido ao espraiamento urbano: 

O orçamento urbano não cresce no mesmo ritmo com que surgem as novas necessidades. A 
ideologia de desenvolvimento que tanto apreciamos nos anos de 1950, e sobretudo a ideologia 
do crescimento reinante desde fins dos anos de 1960 ajudam o que podemos chamar de metrópole 
corporativa, muito mais preocupada com a eliminação da deseconomias urbanas do que com a 
produção de serviços sociais e com o bem-estar coletivo (SANTOS, 2013, p. 122). 

O cenário urbano atual é formado por desigualdades no morar e vivenciar, segundo 
Martucci (1990), diferente do conceito puro do habitar. Estas desigualdades geram uma 
população carente, sem atendimento e assistência fundamental, e que ocupa, cada vez mais, 
áreas irregulares e ilegais à margem do tecido urbano consolidado. Essas ocupações ocorrem 
muitas vezes em áreas de risco, o que gera degradação ambiental, e necessidade de 
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investimentos do erário público em infraestrutura e serviços essenciais, sem um 
planejamento adequado. 

No Brasil desde a promulgação do Estatuto da Cidade, mesmo existindo a portaria 511 
de 07.12.2009 “Diretriz para a criação, instituição e atualização do Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM) nos municípios brasileiros”,  existe uma  preocupação devido à 
“inadequação [...] principalmente no caso dos instrumentos para o desenvolvimento urbano, 
gerando indefinições em várias esferas da administração pública pela falta de conhecimento 
das demarcações cartográficas dos instrumentos de controle urbanístico e de gestão do 
planejamento”. (SANTOS JUNIOR; MONTANDON; 2011) 

Cabe ao Governo Municipal, mais do que nunca devido à progressão das desigualdades, 
o papel fundamental na formulação de políticas urbanas e setoriais, de forma articulada e 
estruturada, não dependendo, por exemplo, de mudanças partidárias ou de governo e a 
consequente descontinuidade das administrações, a falta de cultura cadastral, a falta de 
técnicos, falta de visão de médio e longo prazo, a correta leitura da cidade e o engajamento 
da sociedade dentre outros (NYGAARD, 2005; SOUZA 2015). 

 

4. Conclusão 

A Assembléia Constituinte, por meio dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 
1988, alertou sobre a necessidade de ordernamento, já atribuindo a responsabilidade aos 
municipios. 

Por falta de interesse do executivo nacional, somente em 2001 entra em vigor a Lei 
10.257/2001, chamada de Estatuto da Cidade, seguida em 2012 pela Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, Lei Federal nº 12.587/2012, e em 2015 pelo  Estatuto da Metrópole.  

Dos gestores governamentais se espera uma adequada leitura de seu território na busca 
por soluções reais e de interesse da comunidade para se atingir a justiça social. Uma vez que 
o Plano Diretor é um instrumento complexo uma vez que se destina a um grupos de interesses 
diversos e até conflitantes. 

Este trabalho de planejamento sempre passará, apesar da diversidade das cidades, por 
transparência nas informações, prestações de contas dos orçamentos elaborados, respeito aos 
direitos humanos, justiça social e participação da sociedade. Com o aprofundamento dos 
conceitos, a cobrança por um cadastro técnico multifinálitário e a necessidade de estudo de 
metas de desempenho para a avaliação da sustentabilidade urbana dos municípios deve ser 
mais estudada para conscientização dos gestores públicos. A Sustentabilidade Municipal 
Urbana está relacionada ao que Padua (2015) chama de “cidade como realização da vida”, 
englobando questões como qualidade de vida, segurança, crescimento econômico, 
acessibilidade, mobilidade e etc., numa visão holistica e não fragmentada. 

 

5. Propostas para Futuras Pesquisas 
 

a) O conceito norte-americano de Design Charrette pode ser trabalhado no 
Brasil?  

b) Quais foram as consequências para os municipios que não elaborararm até 
hoje o Plano Diretor previsto em Lei?  
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Resumo 
O grande crescimento populacional e mau planejamento das áreas urbanas, 

culminou em cidades cinzas de concreto, sem ambientes naturais verdes. O artigo tem por 
objetivo mostrar o telhado vegetal como uma solução para esse problema. O telhado é 
constituído de uma estrutura base (laje maciça ou estrutura que suporte as cargas 
aplicadas), manta impermeável, e manta filtrante, camada espeça de solo e pôr fim a 
vegetação escolhida. Através de estudos bibliográficos e um estudo de caso concluiu-se 
que uma de suas principais funções é a drenagem das águas pluviais, reduzindo 
consideravelmente o escoamento superficial, atrasando o pico de escoamento, o que alivia 
a pressão sobre os esgotos. A cobertura verde além de melhorar esteticamente o ambiente, 
auxilia consideravelmente o bem-estar térmico, mantendo fatores como temperatura e 
umidade do ar a níveis agradáveis, reduzindo o consumo energético da residência. 
Funciona também como ótimo isolante acústico.      
     
Palavras-chave: Bem-estar térmico, ambiente, telhado verde, consumo energético.  

 
Abstract 

The great population growth and bad planning of the urban areas, culminated in 
gray concrete cities, without green natural environments. The article aims to show the roof 
plant as a solution to this problem. The roof is composed of a base structure (solid slab or 
structure that supports the applied loads), impermeable blanket, and filtering blanket, 
ground layer and end the chosen vegetation. Through bibliographic studies and a case 
study it was concluded that one of its main functions is drainage of rainwater, 
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considerably reducing runoff, delaying peak flow, which relieves pressure on the sewage. 
The green roof, besides aesthetically improving the environment, considerably assists 
thermal well-being, maintaining factors such as temperature and humidity of the air to 
pleasant levels, reducing the energy consumption of the residence. It also works as an 
excellent acoustic insulation. 
 

Keywords: Thermal well-being, environment, green roof, energy consumption. 
 

 

1. Introdução 
 

De acordo com Minks (2013), Um ambiente mais verde nas cidades une a natureza aos 
benefícios ecológicos, econômicos, sociais e de segurança alimentar, trazendo também os 
benefícios do design de paisagem para seus habitantes. Áreas verdes e florestas são o 
habitat natural da flora e da fauna, mas estão em constante perigo de destruição, embora 
sejam a base da vida humana. 

Minks (2013) diz ainda que a educação para um ambiente urbano verde promove a 
compreensão e o respeito à vida e à natureza, o desenvolvimento sustentável, a 
humanidade, a paz e centros urbanos mais habitáveis. 

Desta forma tem-se por objetivo apresentar o comportamento de um telhado verde 
relacionando com o processo de gestão de águas pluviais. Como também mostrar de 
acordo com as bibliografias as formas construtivas adequadas para um bom desempenho 
no telhado verde. E objetiva-se especificamente um breve estudo de caso, com análise 
ocupacional de vantagens e desvantagens.  

Define-se por desenvolvimento sustentável aquele que responde às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas próprias 
necessidades (ONU, Comissão Brundtland, 1987). A determinação em buscar tal equilíbrio 
veio da constatação de que o modelo de desenvolvimento empregado é ecologicamente 
predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente perverso com geração de 
pobreza e extrema desigualdade social, politicamente injusto com concentração e abuso de 
poder, culturalmente alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente censurável 
no respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies (CATALISA - Rede de 
Cooperação para Sustentabilidade, 2011). 

Conforme Baldessar (2012), em decorrência destas ações em favor da sustentabilidade, 
a arquitetura sustentável vem tendo, desde o processo de projeto até o sistema de avaliação 
ambiental de edificações, um longo processo a ser trabalhado. Como por exemplo as 
preocupações sobre o impacto ecológico de novas edificações. O autor ainda coloca que os 
critérios de sustentabilidade na arquitetura envolvem o entorno, os recursos naturais, a 
qualidade ambiental interna, a manutenção e os aspectos socioeconômicos. Haja vista, que 
os benefícios precisam estar concentrados em como minimizar gastos energéticos e 
aproveitar os recursos naturais, de modo a criar edificações mais sustentáveis. 

Segundo Minke (2005), o crescimento populacional, o aumento das construções e a 
drástica mudança na paisagem caracterizam o processo de urbanização das últimas 
décadas, pois no ano de 2008, pela primeira vez na história, a população urbana 
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ultrapassou a rural em níveis mundiais. Ainda de acordo com o IBGE (2010), mais de 85% 
da população brasileira reside em áreas urbanas e a urbanização descontrolada aliada a 
falta de planejamento adequado. Bem como a alta densidade urbana e a falta de áreas 
ajardinadas, causam uma série de alterações no microclima das cidades, como o aumento 
das temperaturas, mudanças nos ventos, redução da umidade do ar e da absorção de água 
pelo solo. 

O autor acima citado ainda observa que o uso do telhado verde nas edificações pode 
qualificar significativamente o microclima das cidades. Pois além de amenizar a 
temperatura, a cobertura vegetal ajuda na purificação do ar, na absorção de poeira e 
agentes poluentes, nas taxas de umidade, na qualidade dos aquíferos e na redução da 
poluição sonora, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população urbana. 
Minke (2005) estima que 20% de todos os telhados fossem transformados em verdes, 
dobraria a quantidade de folhas de uma cidade, onde o aumento desta superfície vegetal 
garante, além de um maior conforto ambiental, elementos orgânicos que absorvam o gás 
carbônico resultante da combustão dos veículos que circulam pela cidade, colaborando 
com a redução do efeito estufa. 

Piergili (2007) observa que os materiais usados na construção civil armazenam radiação 
solar e reemitem essa radiação na forma de calor, tornando as cidades até 17º C mais 
quentes, pois o acúmulo desse calor durante o dia devido às propriedades de absorção dos 
materiais utilizados na construção comprometem a durabilidade e desgaste dos mesmos 
reduzindo consequentemente a vida útil da edificação. Já Spangenberg (2004) salienta que, 
o custo - benefício da solução compensa, pois em sua pesquisa em convênio com a 
Universidade de São Paulo a utilização em larga escala dos telhados verdes poderia reduzir 
1ºC ou 2ºC a temperatura nas grandes cidades. 

Assim, através de Vilela (2005), a ideia de reabilitar edifícios e espaços dando novas 
funções urbanas e ambientais às edificações, torna o uso das coberturas verdes uma 
eficiente possibilidade de regeneração para a atmosfera que se tornam pequenos pulmões 
por criarem corredores verdes em meio das grandes muralhas de pedras das cidades. 

 

2. Metodologia 
 

A metodologia utilizada para a execução deste artigo foi uma pesquisa bibliográfica, 
realizada na cidade de Ijuí- RS, além de um levantamento de projeto e construção que 
aplica o conceito de teto verde. A partir de levantamentos já realizados sobre o tema visa 
difundir e refletir sobre as vantagens das coberturas verdes como um viés sustentável 
possível na construção civil. Através de leituras de artigos de congressos e artigos de 
revista científica foi elaborado um perfil para os temas tratados no presente artigo, 
analisando o mais relevante para o contexto.  
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3. Desenvolvimento 
 
A seguir refletir –se –a sobre o conceito de telhado verde, suas vantagens, a 

classificação dessas estruturas, bem como a forma construtiva e ainda um estudo de caso 
realizado na cidade de Santa Rosa – RS. Cidade esta que se localiza á 120 quilômetros de 
Ijuí.  

Confome Cecchin(2010), a urbanização crescente, a diminuição das áreas verdes e o 
aumento da população vêm se tornando característicos nos últimos anos, onde com o 
crescimento desordenado dos centros urbanos e a demanda do mercado imobiliário, nota-se 
um impacto na urbanização. O autor observa ainda que este impacto é decorrente da 
impermeabilização do solo que faz com que os sistemas de drenagem se tornem 
insuficiente. Promovendo o aumento do escoamento superficial, pois como medida de 
minimizar o escoamento superficial das águas pluviais, que comprometem o sistema de 
drenagem urbana, têm sido utilizadas técnicas construtivas para retenção destas águas, 
dentre elas a utilização de cobertura vegetal ou telhado verde. 

A ideia da cobertura verde é construir um telhado vivo através do depósito de terra e da 
plantação de grama no topo das construções. Os tetos verdes já são velhos conhecidos da 
humanidade, com registros do uso desta técnica desde os tempos da antiga Babilônia 
(século VI a.C.). Na Alemanha do século 19 também era muito comum o uso de coberturas 
verdes nas construções das casas rurais (Guia da Carreira, 2015). 

Nas grandes cidades, já é possível identificar as deficiências ambientais, levando em 
consideração a eliminação dos espaços verdes para construção de grandes edifícios, onde 
as coberturas verdes entram como uma alternativa de tecnologia da construção civil 
sustentável, apresentando como uma opção de tentar compensar a falta de áreas verdes nos 
centros urbanos e não mais uma alternativa para embelezar e dar um visual estético nas 
edificações. 

No projeto urbanístico das cidades deve-se levar em consideração, uma edificação 
segura, adequada ao uso, confortável, durável e principalmente econômica, também as 
contribuições hídricas para a bacia hidrográfica, tendo o urbanista a responsabilidade de 
adequar a sua cidade dentro da bacia de modo a evitar possíveis problemas em relação a 
drenagem natural do terreno, adequando as vias rodoviárias e as áreas residências, as linhas 
naturais de drenagem da bacia hidrográfica. (ARAÚJO, 2007) 

Não necessariamente pode-se relacionar esta tecnologia apenas às novas edificações, 
pois desde que sejam observados alguns aspectos é possível aplicá-la com grande sucesso 
em edificações existentes. Para tal, é necessário investigar a resistência da estrutura que irá 
receber o telhado verde, a impermeabilização, a execução de barreiras anti-raízes, a 
drenagem a ser executada e a inclinação da cobertura existente ou a ser reformada ou 
construída. (BALDESSAR, 2012) 
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3.1 Conceitos  
 
Telhados verdes vivos, telhados verdes, telhados vivos, coberturas verdes, coberturas 

vivas, coberturas vegetais, biotelhas, ecotelhas e outras expressões podem ser encontradas 
na literatura para explicar o uso de vegetação plantada sobre coberturas. Assim, telhados 
verdes são uma solução arquitetônica que consiste na aplicação de uma camada vegetal 
sobre uma base impermeável, podendo ser uma laje impermeabilizada ou mesmo um 
telhado convencional. (ECOCASA, 2016) 

Telhado ecológico (ou verde) é uma técnica de arquitetura que consiste na aplicação e 
uso de solo ou substrato e vegetação sobre uma camada impermeável, geralmente instalada 
na cobertura de residências, fábricas, escritórios e outras edificações. Suas principais 
vantagens são facilitar a drenagem, fornecer isolamento acústico e térmico, produzir um 
diferencial estético e ambiental na edificação, e compensar parcialmente a área 
impermeável que foi ocupada no térreo da edificação (EPA, 2008). 

Para Caetano, Tibiriça e Santos (2010) as coberturas verdes trazem consigo a ideia de 
recomposição da vegetação original retirada do solo, de forma a recuperar suas 
propriedades físicas originais, onde para isto, tal tecnologia utiliza a cobertura das 
edificações, onde são implantadas camadas de vegetação, substrato, drenagem e 
impermeabilização, de forma a simular uma superfície de solo vegetado.  

 

3.2 Vantagens  
 

No cenário atual, as questões sustentáveis e socioambientais estão sendo cada vez mais 
discutidas e levadas em consideração, pois isso se deve aos diversos problemas que a 
própria sociedade moderna causou e vem causando para o meio ambiente. Além de uma 
solução estética os telhados verdes são uma alternativa viável para a gestão de águas 
pluviais em áreas urbanas, pois retardam a drenagem pluvial (coeficiente de runoff), 
mitigando assim problemas com enchentes e saturação das galerias pluviais. São ainda 
uma ótima solução termoacústica, atuando como isolante evitando a transferência de calor, 
frio e ruído para o interior da edificação, desta forma minimizam gastos energéticos com 
aquecimento e refrigeração, constituindo se numa solução para a economia de energia 
(ECOCASA, 2016). 

Outro aspecto importante é o efeito obtido nos chamados microclimas urbanos, uma vez 
que a presença de áreas verdes além de contribuir para a captação de carbono e outros 
GEE’s (gases de efeitos estufa) decorrente da poluição, atuam fortemente na diminuição do 
stress caudado pelo excesso de concreto. Contribuem ainda para uma queda de temperatura 
nas ilhas de calor muito comuns nas áreas urbanas, devido ao calor armazenado nas 
edificações (ECOCASA, 2016). 

Os efeitos dos telhados verdes no escoamento superficial consistem em uma redução 
significativa no volume e na velocidade da água escoada, devido à capacidade de retenção 
das plantas e atraso no pico do escoamento, pois ocorre absorção da água no telhado verde 
(CASTRO; GOLDENFUM, 2008). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrit%C3%B3rio
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Conforme Ferreira (2007), as coberturas verdes contribuem para a sustentabilidade 
ecológica do ambiente urbano, pois permite a plantação e o crescimento de plantas e flores 
sobre uma laje convencional. Após a grande difusão na Europa, a América do Norte passou 
a estimular a técnica através de políticas públicas, onde na América Latina ainda é pequena 
a sua adoção, e no Brasil ela vem ocorrendo principalmente no Rio Grande do Sul, 
possivelmente em função dos descendentes alemãs. O autor supracitado observa que o 
telhado verde possui vantagens sustentáveis tanto para o meio ambiente como para 
edificação: 

a) combate o efeito albedo ou efeito ilha de calor urbano, fenômeno responsável pelo 
incremento de temperatura dentro do perímetro de uma cidade; 

b) melhoria da qualidade do ar na cidade devido à capacidade das plantas e árvores para 
absorver as emissões de CO²; 

c) reduz a incidência de ventos; 

d) filtra o ar absorvendo partículas de pó até 85%; 

e) provoca uma redução das águas pluviais até 70%, e consequente redução da pressão 
nos esgotos da cidade; 

f) proporcionam espaços agradáveis à vista, com possibilidade de uso para lazer, a nível 
público (jardim ou parque urbano), ou para os vizinhos de um imóvel, ou para os 
trabalhadores de uma empresa; 

g) maior longevidade do telhado (estimativa de 40 anos contra os 10/15 das coberturas 
planas tradicionais); 

h) isolamento térmico: no verão, a transmissão de calor pelo telhado pode ser reduzida 
em mais de 90% se for um teto verde. O mesmo ocorre no inverno, onde é possível 
observar uma diferença na temperatura de mais de 10°C entre o interior e o exterior. Isto 
ocorre devido ao colchão de ar dentre a vegetação, à massa térmica da camada de terra, à 
reflexão dos raios infravermelhos pelas plantas e até à liberação de calorias pelas plantas 
ao condensar o orvalho da manhã. Além disso, há um aumento da eficiência energética nos 
edifícios pelas suas propriedades isolantes, reduzindo assim os custos de aquecimento e 
refrigeração sem necessitar de isolamento térmico; 

i) isolamento acústico: apesar da vegetação de um teto-grama absorver apenas 2 a 3dB, 
por sua vez, uma camada de terra úmida de 12cm de espessura reduz a transferência de 
som em 40dB, atuando como barreira acústica; 

j) resistência ao tempo: alguns tipos de materiais usados em coberturas – à base de 
piche, madeira ou plástico - se deterioram quando expostas aos raios UV ou quando sofrem 
grande variação térmica. Estes problemas são eliminados mediante uma cobertura de 
substrato e vegetação. Quando bem projetados, os tetos verdes têm grande vida útil e 
dificilmente necessitam de manutenção e reparos; 

l) valorização do imóvel e da paisagem: Quando bem cuidados os tetos verdes também 
costumam deixar as edificações mais agradáveis internamente e mais bonitas 
externamente. 
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3.3 Classificação das coberturas verdes 
 

O sistema construtivo é muito simples, porém como recomenda Vecchia (2007), requer 
cuidados, como na escolha da vegetação, do substrato, do sistema de drenagem e, 
principalmente, do impermeabilizante, pois na sua construção é preciso atentar para a 
impermeabilização da laje onde será implementado o telhado verde, para não comprometer 
a estrutura da edificação com infiltrações futuras.  

É importante uma prévia definição da vegetação a ser adotada, escolhendo espécies de 
pouco crescimento, que necessitem de pouco extrato vegetal e que sejam adaptadas ao 
clima da região, evitando dificuldades na manutenção. A empresa gaúcha Ecotelhado adota 
as espécies do gênero sedum da família das Crassulaceas por considerar adequadas já que o 
lento crescimento diminui a manutenção e que são resistentes as condições adversas. 
(FERREIRA, 2008) 

A cobertura verde é classificada de acordo com o uso, a espessura do substrato e o tipo 
de vegetação. É feito com gramas ou plantas e colocado em lajes ou até mesmo sobre 
telhados convencionais (FERRAZ, 2012). Já para Guimarães (2008), para cada tipo de 
residência a instalação exige uma estrutura específica, se existir uma laje, necessita apenas 
impermeabiliza-la, já se o telhado for de telhas cerâmicas, deve se retira-las e instalar 
placas de compensado que servirão de base para a cobertura vegetal. Tendo cuidado em 
colocar todas as camadas exigidas na implantação do telhado verde, como mantas 
onduladas que impedem que o substrato escorra e manta de impermeabilização, para evitar 
infiltrações na casa. Além de dutos de irrigação e drenagem que também fazem parte do 
projeto de um telhado verde. Para compor a estrutura dos telhados verdes, conforme Zinco 
(2010), são usados os seguintes elementos: 

a) laje: Elemento estrutural onde devem ser consideradas as cargas permanentes e as 
cargas acidentais; 

b) camada impermeabilizante: A função é proteger o elemento estrutural de infiltrações; 

c) isolante térmico: É utilizado de acordo com a incidência de energia solar que a 
cobertura absorve; 

d) camada de drenagem: Tem como função dar vazão ao excesso de água no solo; 

e) camada filtrante: Evita que a água das chuvas arraste as partículas de solo; 

f) solo: substrato orgânico que deve possuir boa drenagem, e  

g) vegetação: Para a sua escolha é necessário o conhecimento do clima local. 
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Figura 1. Estrutura do telhado verde (Fonte: Zinco, 2000) 

 

3.4 Estudo de caso  
 
Um estudo de caso realizado na cidade de Santa Rosa – RS, mostrou-nos de acordo com 

o relato pós ocupacional dos proprietários e moradores da residência que tanto as peças 
embaixo do telhado com a cobertura verde, como nas sacadas que levam ao telhado, a 
temperatura é sempre inferior ao ambiente externo, chegando a uma diferença de até 6ºC. 
A acústica também foi considerada, pois se no local coberto por vegetal fosse telha 
comum, o barulho em dias chuvosos seria muito maior. Não há acúmulo de sujeira, 
inclusive, a vista dos dois quartos da residência seria para um telhado sujo ao em vez de 
um gramado agradável, que também não reflete o sol, caso não houvesse a cobertura verde.  

No entanto as desvantagens estão no fato de os proprietários terem optado por grama, 
para que se pudesse utilizar o telhado como uma sacada, e desta forma necessita de 
manutenção, o que causa certo incomodo ao ter que passar por dentro de casa com as 
ferramentas de corte de grama. Além do fato de ter ocorrido uma pequena infiltração na 
manta asfáltica, o fato deve-se a qualidade no serviço de execução. O custo também pode 
ser considerado uma desvantagem, pois na maioria dos casos utiliza-se laje maciça, mesmo 
que não seja necessário e hoje já existem sistemas bem mais leves.  

 

3.5 Normativa 
 

De acordo com Krebs (2005), o conceito de drenagem urbana vem evoluindo com o 
tempo de acordo com a percepção do quanto o meio ambiente é sensível às intervenções 
humanas, onde para minimizar os impactos devido à falta de planejamento da ocupação do 
solo, que consequentemente afetam a drenagem urbana, procura-se adotar práticas que 
buscam não atuar no efeito, mas na causa do escoamento superficial. Pinto e Pinheiro 
(2006) conceituam o sistema de drenagem como um conjunto da infraestrutura existente 
em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas 
superficiais, sendo constituído por uma série de medidas que visam a minimizar os riscos a 
que estão expostas as populações, diminuindo os prejuízos causados pelas inundações e 
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possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente 
sustentável.  

O aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas envolve aos seguintes aspectos: 
 a) sociais: economia de recursos com a diminuição do consumo de água das 
concessionárias, segundo Tomaz (2005), essa economia é estimada em 30%; 
b) gestão das águas urbanas: fonte alternativa ao abastecimento deste recurso hídrico na 
época de estiagem, redução do volume de água superficial escoado atuante nos eventos de 
enchentes e alagamentos, e economia no fornecimento, a quantidade de produtos químicos 
utilizados e os gastos com o abastecimento são reduzidos (TORDO, 2004) 
c) ambientais: diminui a exploração intensiva dos recursos hídricos em fontes 
convencionais (represas, lagos, rios) passíveis de escassez (CARLON, 2005), promove um 
uso mais racional da água potável, destinação prioritária à alimentação e à dessedentação, e 
valoriza o recurso diminuindo a perda de água ao longo de extensos sistemas de 
distribuição (TORDO, 2004). 

A norma brasileira ABNT: NBR 15.527 (2007) é a principal normativa para 
aproveitamento da água da chuva em coberturas nas áreas urbanas e aplica-se para fins não 
potáveis, como irrigação de gramados, lavagem de veículos ou limpeza de pátios e 
calçadas por exemplo.    

 

4. Considerações finais 
 

A cobertura verde serve como reguladora do microclima de uma residência, 
melhorando uma série de fatores naturais. Tem a ideia inicial de reconstituir a vegetação 
original do local da edificação, não alterando características naturais do local, como 
temperatura, umidade do ar e drenagem pluvial. 

Este tipo de cobertura é uma ótima solução para a redução do escoamento 
superficial das áreas urbanas. Áreas essas que possuem grande parte de seu solo original 
coberto por pavimentos ou edificações, o que salienta o uso do telhado verde, pois, possui 
uma enorme capacidade de reter água, atrasando o escoamento de pico e reduzindo de 
forma considerável o superficial. 

Além de solução para a drenagem pluvial, existe uma longa lista de vantagens que 
favorecem sua aplicação. Melhora o conforto térmico, principalmente em estações mais 
quentes do ano. Mantém uma boa umidade relativa do ar, filtra-o, tem uma durabilidade 
elevada, ótimo isolante acústico, sua manutenção depende do tipo de vegetação escolhida, 
torna o ambiente esteticamente mais agradável. 

Todas as características e vantagens citadas foram comprovadas pelo estudo de 
caso, principalmente em relação ao bem-estar do ambiente onde foi executado, tendo 
apenas como desvantagem, a manutenção da vegetação escolhida, e uma pequena 
infiltração, mas que é decorrente da má execução do telhado. 
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Resumo 
 

A necessidade em conciliar o avanço econômico e social com a preservação dos recursos naturais 
tem se tornado cada vez mais necessário, bem como a capacitação dos técnicos em edificações com 
o tema sustentabilidade. A Instituição de Ensino tem papel importante na formação do indivíduo, 
pois, é através dela que ocorre a construção dos princípios éticos, além da relação social e cultural. 
A inserção de temas que tratem sobre desenvolvimento de projetos sustentáveis, auxilia na mitigação 
dos impactos ambientais. O presente trabalho tem o intuito de analisar como a sustentabilidade está 
sendo trabalhada durante o curso de nível médio em Técnico em Edificações. A pesquisa foi realizada 
a partir de um formulário online, respondido por estudantes do curso e técnicos já formados. Através 
dos resultados, foi concluído que as instituições de ensino necessitam abordar mais conteúdos 
relacionados a sustentabilidade, em sala de aula.  
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Abstract 

 

The need to reconcile economic and social progress with the preservation of natural resources has 
become increasingly necessary, as well as the training of building technicians with the theme of 
sustainability. The Teaching Institution plays an important role in the formation of the individual, 
because it is through it that the construction of ethical principles occurs, in addition to the social 
and cultural relationship. The insertion of themes that deal with the development of sustainable 
projects, assists in the mitigation of environmental impacts. The present work aims to analyze how 
sustainability is being worked during the middle level course in Building Technician. The research 
was conducted from an online form, answered by course students and trained technicians. hrough 
the results, it was concluded that educational institutions need to address more content related to 
sustainability in the classroom. 
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1. Introdução 
 

Questões ambientais e sua relação com o homem têm promovido cada vez mais debates 
e estratégias que visam prevenir efeitos negativos sob o meio ambiente. Desenvolver a 
consciência que deve-se pensar nas questões sustentáveis envolve diferentes setores e 
camadas da sociedade. Nesse sentido o setor educacional desempenha papel importante no 
desenvolvimento do indivíduo, pois é a partir dele que acontece a interação social e cultural, 
além de favorecer também, a construção de princípios éticos.  

A instituição de ensino tem a responsabilidade social de formar profissionais e líderes que 
irão atuar em diversos setores públicos quanto privados difundindo o conhecimento 
adquirido ao longo da formação, a partir de práticas cotidianas. Sendo assim, torna-se 
indispensável a inserção de disciplinas e desenvolvimento de projetos que contribuam para 
a sustentabilidade ambiental durante a formação dos estudantes de cursos técnicos.  

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT (2008), o técnico em 
Edificações é uma profissional que atua desenvolvendo e executando projetos de 
edificações, entre suas atribuições estão o planejamento e a elaboração de orçamento de 
obras, além de desenvolver pesquisas e projetos tecnológicos na área de edificações. Outra 
função do técnico é a coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos 
bem como instalações em edificações. 

Esses profissionais atuam no ramo da construção civil, considerado como um dos maiores 
geradores de impactos ambientais, uma vez que, além de serem fortes consumidores de 
recursos da natureza, são também responsáveis por um considerável volume de resíduos 
sólidos. No entanto, este pode ser também um setor aliado ao desenvolvimento sustentável, 
devido à variedade de produtos utilizados durante a execução dos projetos. A reutilização e 
a reciclagem, tanto de resíduos gerados na própria obra, como também oriundos de outros 
setores, são formas de diversificação desses produtos. 
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Todavia, para que haja uma contribuição assertiva da construção civil para melhorias 
ambientais, é de suma importância que aconteça uma transformação no atual modelo de 
gestão adotado pela maioria dos profissionais que desenvolvem projetos de edificações. 
Deve-se tomar medidas de cunho preventivo com o intuito de buscar solução no limiar do 
problema. 

Alinhar desenvolvimento de projetos no setor da construção civil possui uma grande 
importância, bem como compreender o conceito de sustentabilidade também tem o seu nível 
de acuidade. Segundo Dover e Handmer (1992) sustentabilidade é a aptidão de conjuntos de 
sistemas, tanto o humano, quanto o social ou misto de se adaptar ou resistir às mudanças 
endógenas ou exógenas por um tempo não definido.  

De acordo com o criador do termo Triple Bottom Line, Elkington (1994), a 
sustentabilidade pode ser entendida como o equilíbrio entre três pilares: ambiental, 
econômico e social. Por essa perspectiva, os profissionais que irão atuar no setor da 
construção civil precisam contribuir de forma mais participativa com a sustentabilidade, pois 
é a partir disso que começa a se pensar em projetos com aplicação de habilidades que 
contribuam com o desenvolvimento sustentável.  

O presente trabalho tem a finalidade de analisar de que forma os estudantes e técnicos do 
curso de Edificações enxergam a sustentabilidade e a sua importância, além de avaliar o 
desempenho das instituições que ofertam o curso quando se trata de questões sustentáveis. 
De mesmo modo, almeja-se identificar o nível de interesse dos indivíduos entrevistados com 
relação à sustentabilidade, meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. 

 

 

2. Metodologia 

 
Para a realização da referida pesquisa, foram utilizados processos metodológicos a fim de 

alcançar o objetivo proposto. O primeiro procedimento foi a construção de um formulário 
online para que, a partir dele fossem coletados os dados referentes às abordagens 
relacionadas ao desenvolvimento de projetos sustentáveis ao longo do curso Técnico em 
Edificações. Logo após, o questionário foi aplicado aos estudantes e também técnicos já 
formados. O terceiro procedimento consistiu em analisar os dados obtidos através da 
tabulação, a fim de compreender os resultados. Por fim, utilizando referências bibliográficas, 
foi realizado o detalhamento e análise aprofundada do tema. 

A pesquisa é caracterizada como uma pesquisa de campo, que, segundo Marconi e 
Lakatos (2003), é aquela em que garante observação de como os fatos ocorrem, sem 
mudança ou controle de variáveis, com desígnios iniciais que direcionem o que será 
coletado. Outras caracterizações para a pesquisa são relacionadas a aspectos quantitativos e 
qualitativos, onde é feita a exposição em números, informações para serem avaliadas e 
classificadas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, proporcionando uma 
interpretação de acordo com os objetivos definidos. 

A pesquisa contou com as respostas de 90 estudantes e técnicos do curso Técnico em 
Edificações, que possibilitaram a produção de gráficos para realizar essa análise quantitativa 
e qualitativa a respeito de como são tratados os assuntos ligados ao meio ambiente na 
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instituição. A democratização do conhecimento acerca da sustentabilidade e 
desenvolvimento de projetos sustentáveis foram baseadas em referências bibliográficas ao 
longo da pesquisa. 

 

3. Resultados e Discussões 

 
Tratar sobre assuntos ligados à sustentabilidade ao longo dos cursos técnicos de nível 

médio possui uma grande importância, uma vez que são formados todos os anos 
profissionais habilitados para o mercado de trabalho. Desenvolver projetos que abordam 
questões sustentáveis, que contribuam para a preservação do meio ambiente, além de 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social de um determinado lugar, torna-se 
cada vez mais importante, pois propicia a formação de profissionais responsáveis com as 
questões ambientais. Averiguando a importância do assunto, foi realizada uma pesquisa com 
estudantes e técnicos já formados, para compreender de que forma as instituições estão 
desenvolvendo práticas de capacitação voltadas para assuntos ligados ao meio ambiente, 
além de avaliar o grau de interesse dos estudantes e técnicos com esses assuntos.  

A seguir é possível exibir os resultados obtidos através de um formulário aplicado aos 
estudantes e técnicos do curso Técnico em Edificações. A amostra da pesquisa possui 90 
(noventa) respostas distribuídas entre indivíduos que já concluíram o curso e os que estão 
com o curso em andamento. Através das informações obtidas constatou-se que 89,3% dos 
entrevistados já possuem a titulação de técnico, enquanto que 10,7% encontram-se com o 
curso em andamento. Verificou-se que com relação ao tipo de instituição de ensino 78,6% 
dos entrevistados são provenientes de instituições públicas enquanto que as instituições 
particulares contam com uma parcela de 21,4%. Dentre os locais de estudos, os que possuem 
maior destaque são Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Bahia, (IFBA) 
MUNDI Universo Educacional, CETEP (Centro Territorial de Educação Profissional), 
União Metropolitana de Educação e Cultura - UNIME (através do Pronatec). 

A questões foram feitas para mensurar como as instituições de ensinos que dispõem de 
cursos técnicos profissionalizantes na área de edificações, tratam os assuntos relacionados 
com sustentabilidade e projetos sustentáveis. Foi perguntado se foi ou estar sendo 
desenvolvido por eles, algum projeto sustentável durante o curso e constatou-se que 75% 
das respostas obtidas foram de caráter negativo, sendo esse resultado alarmante, pois é 
constatado entre os alunos, que logo se tornarão profissionais, ou já se tornaram, não são 
capacitados de forma prática pela instituição para o desenvolvimento de projetos que visem 
a preservação do meio ambiente. 
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Com o intuito de perceber qual o nível de interesse dos indivíduos em aprender a respeito 
de assuntos voltados para a sustentabilidade, foi perguntado se eles consideram importante 
a presença de disciplinas que estimulem o desenvolvimento de projetos de edificações 
sustentáveis, o resultado pode ser observado no gráfico 01. 

Gráfico 01: Opinião dos Entrevistados a respeito da importância da presença de disciplinas que 
estimulem o desenvolvimento de projetos de edificações sustentáveis. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A partir do gráfico é possível observar que 86% dos técnicos e estudantes entrevistados 
classificam como muito importante a presença de disciplinas que estimulem criação de 
projetos de edificações sustentáveis. Enquanto que 14% consideram apenas importante. 
Verifica-se que os estudantes consideram importantes disciplinas “sustentáveis”, no entanto, 
as instituições pouco investem em assuntos ligados as essas questões. 

Inserir disciplinas que incentivem a criação de projetos que contribuam para a 
preservação do meio ambiente é um dever social da instituição em que o curso é ofertado, já 
que deseja-se que a instituição possua profissionais capacitados que possam contribuir na 
formação dos futuros técnicos, mostrando a eles que é necessário dar a atenção necessária a 
complicações no meio ambiente, possibilitando assim, que esses alunos se tornem técnicos 
que tenham a consciência ambiental e aptidão para mensurar e repensar a crise ambiental e 
suas consequências, concebendo soluções sustentáveis.  

A atualização ligada a assuntos da área ambiental possui uma grande importância, tendo 
em vista que o mercado de trabalho exige profissionais que estejam bem qualificados para 
lidar com todos os assuntos. Como a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais relevância, 
faz-se necessário que os estudantes e também os profissionais já formados procurem se 
capacitar com assuntos relacionados ao desenvolvimento de projetos. Buscando analisar se 
os alunos e também os técnicos estão se atualizando com assuntos ligados ao meio ambiente, 
o gráfico 02 a seguir expressa o resultado desse questionamento. 
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Gráfico 02: Atualização dos Estudantes e Técnicos voltados para questões sustentáveis. Fonte: 
Elaborada pelos autores. 

 

Através do gráfico é possível observar que, 53% dos entrevistados procuram se atualizar 
com questões ambientais, mostrando que, mesmo a instituição de ensino não oferecendo 
uma formação consistente voltada para esses assuntos, os alunos tomam iniciativa de se 
atualizarem. A outra parcela de 43% dos indivíduos questionados, pesquisam com pouca 
frequência essas questões, no entanto, ainda assim procuram estar por dentro de assuntos 
ligados ao meio ambiente, e apenas 4% dos entrevistados não sentem interesse em ficar 
atualizados com esses temas. 

Com a finalidade de entender quais os agentes motores que impendem os estudantes de 
desenvolverem projetos sustentáveis nas instituições, foi questionado aos entrevistados quais 
eram os principais fatores que impendem a criação de projetos que tenham como objetivos 
desenvolver estratégias que projetem edificações sustentáveis. Por meio do gráfico 03, é 
possível avaliar as respostas dos entrevistados. 
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Gráfico 03: Agentes motivadores que impedem o desenvolvimento de Projetos Sustentáveis. Fonte: 

Elaborada pelos autores. 
 

Com a leitura do gráfico é possível analisar que 10,7% dos entrevistados acreditam que a 
principal dificuldade encontrada para se desenvolver projetos sustentáveis durante o curso 
de Técnico em Edificações é o desinteresse por parte do aluno e/ou professor. Já 32,1% dos 
indivíduos responderam que a falta de estímulo por parte da instituição é um dos motivos 
que impede a criação de projetos com questões sustentáveis. Por outro lado, 42,9% dos 
estudantes e profissionais que responderam o formulário, afirmaram não possuir 
conhecimento técnico suficiente para elaborar projetos deste porte. No entanto, a maioria 
dos indivíduos que responderam o questionário correspondendo a 60.7%, asseguraram que 
a falta de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos sustentáveis é o principal 
agente motivador. 

Outro questionamento apresentado, foi se a instituição em que o curso de Técnico em 
Edificações foi ofertado, possuía planos de ensino e metodologias que proporcionaria a 
formação de técnicos aptos a desenvolverem projetos sustentáveis. Com as respostas 
recebidas 57,1% disseram que a instituição não faz usos de metodologias contribuintes para 
o aperfeiçoamento dos estudantes. Esse número é visto como preocupante, pois como já foi 
dito ao longo do artigo, a instituição possuí papel fundamental na formação ecológica do 
profissional. 42,9% responderam positivamente, no entanto, o ideal é que todas as 
instituições invistam em planos que capacitem os alunos nas questões ambientais. 

Seguindo essa vertente da pesquisa, a importância de se atualizar com questões 
sustentáveis é também de responsabilidade das instituições. Foi questionado se os indivíduos 
consideravam importante a formação ambiental nos cursos técnicos, para que assim eles 
pudessem saber como contribuir positivamente com a sustentabilidade, as respostas foram 
avaliadas em aspectos que iam de muito importante a irrelevante, o resultado pode ser 
observado no gráfico 04.  
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Gráfico 04: Importância da formação ambiental nos cursos técnicos, como base para contribuição com 
a sustentabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Dentre os indivíduos que responderam ao questionário 82% afirmaram ser muito 
importante que os cursos técnicos também ofereçam uma formação ambiental, que capacite 
os futuros profissionais a contribuir com a sustentabilidade. Esse resultado é muito 
satisfatório, pois permite compreender que há sim uma preocupação dos estudantes e 
técnicos já formados a respeito da formação voltada para estudos ambientais. Entre as outras 
parcelas da pesquisa, 11% consideram importante essa formação, enquanto que 7% avaliam 
essa questão como pouco relevante. 

Para continuar a análise foi perguntado aos estudantes o que eles consideram mais 
importante para poder mitigar os problemas ambientais, 71,4% responderam que dependem 
das pequenas ações de todos no cotidiano, ou seja, cuidar do meio ambiente é algo que deve 
ser feito coletivamente. 14,3% disseram que o desenvolvimento de projetos sustentáveis é o 
fator mais importante para mitigação dos impactos, enquanto que, 10,3% acreditam que tudo 
depende das decisões do governo e das grandes empresas. Apenas 3,6% alegaram não saber 
o que deve ser feito para mitigar os impactos. Esses dados podem ser observados no gráfico 
05.  
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Gráfico 05: Fatores que influenciam a mitigação dos problemas ambientais. Fonte: Elaborada pelos 

autores. 
 

Para finalizar a coleta de dados com referência à projetos sustentáveis no curso Técnico 
em Edificações, depois de muito ter sido discutido a respeito das questões sustentáveis, da 
sua importância como formadora de profissionais preocupados com o meio ambiente, foram 
apresentados aos entrevistados três possíveis conceitos de sustentabilidade. O primeiro 
conceito foi: prática de ações voltadas para o consumo controlado dos recursos naturais. 
Com adoção de medidas que visem a não poluição, e despoluição daqueles que se encontram 
poluídos ou contaminados, 42,9% dos indivíduos que responderam à pesquisa, escolheram 
este como o conceito mais próximo de sustentabilidade.  

Metade dos entrevistados, ou seja, 50%, afirmaram que sustentabilidade consiste na 
relação entre desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, 
utilizando os recursos naturais de forma consciente para que eles se mantenham no futuro. 
Enquanto que 7,1% disseram que o conceito de sustentabilidade é representado por 
proporcionar uma vida mais equilibrada, harmônica entre todas as camadas sociais. Dessa 
forma se cria uma corrente que influenciará as próximas gerações. 

 

4. Conclusão 

 
A partir da análise feita com as respostas obtidas, foi possível observar que a 

preocupação com a sustentabilidade tem ganhado mais força, e o desenvolvimento de 
projetos sustentáveis precisa ser mais difundido em todos os sentidos, durante a 
profissionalização e também após a conclusão do curso de Técnico em Edificações. Elaborar 
projetos que tenham como objetivo garantir que a edificação tenha cunho sustentável, torna-
se um diferencial nesse mercado tão competitivo. 
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Tendo em vista que a elaboração de projetos que visam minimizar o máximo possível os 
impactos ambientais é a porta de saída para a solução de uma série de problemas relacionados 
ao meio ambiente. A instituição de ensino tem uma função importante na formação de 
profissionais criativos e preocupados em preservar o planeta em que vivem, investimentos 
nessas questões tornam-se muito importantes. 

O presente artigo teve a finalidade de analisar de que forma os estudantes e também os 
profissionais já formados do curso Técnico em Edificações se preocupam com as questões 
sustentáveis, além de compreender a forma como a instituição de ensino tem difundido esses 
assuntos durante a formação dos indivíduos. 

Analisando os resultados obtidos foi possível compreender que os entrevistados 
entendem o quão importante são os assuntos voltados para a sustentabilidade, no entanto, 
nem sempre eles procuram aprofundar os conhecimentos no assunto. A falta de incentivo da 
instituição também tem grande efeito nesse comportamento dos indivíduos que responderam 
o formulário. 

Portanto, torna-se interessante que tanto os profissionais já formados quanto os 
estudantes procurem se atualizar mais com questões sustentáveis, principalmente quando se 
trata de edificações sustentáveis, tendo em vista que esse setor vem crescendo ao longo do 
tempo e precisa de inovação para que o meio ambiente não venha a sofrer com esses 
impactos gerados. 
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Resumo 
O déficit habitacional brasileiro e a abertura do governo ao financiamento da casa própria têm 
aumentado o investimento das empresas construtoras na construção de habitações de interesse 
social. A alvenaria estrutural tornou-se uma ótima opção, por ser um processo construtivo rápido e 
econômico. Por meio de um estudo de caso, compararam-se os custos de um conjunto de serviços 
dos processos construtivos: concreto armado com blocos cerâmicos de vedação, alvenaria estrutural 
com blocos de concreto e alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. Os itens avaliados foram 
fôrmas, aço, concreto/graute, blocos e revestimento. Observou-se economia, em relação à custos, 
da alvenaria estrutural com blocos de concreto, gerando uma diferença total de 17% quando 
comparada com o processo construtivo em concreto armado. Já a alvenaria estrutural com blocos 
cerâmicos resultou em 7% de redução de custos quando comparada com o concreto armado. 

Palavras-chave: Processos construtivos; Alvenaria Estrutural; Racionalização. 

 
Abstract 

The housing deficit in Brazil and the government openness to home financing have increased 
investment by construction companies in the construction of social housing. Structural masonry 
has become a great option as it is a fast and economical construction process. Through a case 
study, it was compared the costs of a group of services in each following construction processes: 
reinforced concrete with ceramic masonry blocks, structural masonry with concrete blocks and 
structural masonry with ceramic blocks. The services evaluated were: formwork/stanchions, steel, 
concrete/grout, masonry blocks and coating. It was observed an economy, regarding costs, of 
structural masonry with concrete blocks; having a total difference of 17% when compared with the 
reinforced concrete constructive process. The structural masonry with ceramic blocks resulted in a 
7% cost reduction when compared to the reinforced concrete structure. 
Keywords: Constructive processes; Structural masonry; Rationalization. 
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1. Introdução 
 

De acordo com o último censo, existe uma carência de 6,49 milhões de moradias no 
Brasil (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010 p. 28). Um número relativamente alto tendo 
em vista a grande abertura e facilidade que o Governo Brasileiro tem oferecido aos 
cidadãos quanto ao financiamento da casa própria. Esse déficit habitacional, associado aos 
programas sociais oferecidos pelo Governo, tem motivado o interesse entre as construtoras, 
impulsionando o investimento e acirrando a competitividade na construção de 
empreendimentos habitacionais de interesse social. O grande desafio das empresas 
construtoras é aprimorar ou desenvolver novos métodos construtivos que vinculem a 
racionalização com produtividade, menor tempo de execução e custos viáveis, sem 
interferir na qualidade do empreendimento. As habitações de interesse social têm como 
principais características o grande número de unidades, curto prazo para execução e baixos 
preços de venda, sendo assim, o processo construtivo empregado deve ser rápido, racional 
e econômico. 

A alvenaria estrutural é um sistema construtivo em que as paredes são elementos 
portantes compostos por unidades de alvenaria, unidos por juntas de argamassa e é capaz 
de resistir a outras cargas além de seu peso próprio (PRUDÊNCIO; LIMA DE OLIVEIRA; 
BEDIN, 2002, p. 13). No Brasil, surgiu como uma técnica de construção apenas no final da 
década de 1960, pois anteriormente poderia ser considerada como uma “alvenaria 
resistente” (MOHAMAD, 2015, p. 22). Por unir vedação e estrutura, há uma significativa 
redução nas etapas e no tempo de execução da obra, sendo estas suas principais vantagens. 
Em contrapartida, a estrutura em concreto armado é comumente utilizada no Brasil, 
composta basicamente por fundação, lajes, vigas, pilares e fechamento com blocos 
cerâmicos. 

Este estudo consiste em comparar os custos diretos de um conjunto de serviços de um 
edifício orçado em três processos construtivos amplamente utilizados no país: alvenaria 
estrutural utilizando blocos de concreto, alvenaria estrutural com blocos cerâmicos e 
estrutura convencional em concreto armado. A finalidade é auxiliar as construtoras na 
tomada de decisão apresentando qual dos processos atende melhor suas necessidades e 
qual é economicamente viável para a construção de habitações de interesse social. 

 
2. Metodologia 

 
Os processos construtivos comparados no estudo de caso foram nomeados com siglas, 

de maneira a facilitar a comparação e a leitura: concreto armado com vedação em blocos 
cerâmicos (CACE), alvenaria estrutural com blocos de concreto (AECO) e alvenaria 
estrutural com blocos cerâmicos (AECE). O trabalho não tem a pretensão de apresentar o 
custo final da obra, mas sim, os custos que envolvem os subsistemas que são construídos 
de maneiras diferentes em cada processo. Logo, o trabalho compara a variação dos custos 
dos seguintes itens: fôrmas, aço, concreto/graute, blocos e revestimento. Os serviços que 
não foram considerados: fundação, esquadrias, escadas, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, cobertura, pintura e revestimentos cerâmicos. 

O resumo da planta de cargas na fundação do projeto original do edifício em questão 
apresenta o valor de 1100tf/m², já o projeto em concreto armado calculado através do 
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software CYPECAD v2014 resultou em uma carga entorno de 1200tf/m². Portanto, para o 
atual caso, edifício de apenas quatro pavimentos, as cargas na fundação resultam em 
valores próximos, logo, não foi considerado no comparativo de custos. 

 
2.1 Descrição da edificação 
 
O edifício selecionado para o estudo de caso compõe um conjunto habitacional de 15 

blocos, com 4 pavimentos cada um. A edificação, localizada na cidade de Criciúma – SC 
foi originalmente executada em alvenaria estrutural com blocos de concreto. Cada 
pavimento conta com 4 apartamentos, totalizando 16 apartamentos por bloco e 240 
apartamentos totais no condomínio. O empreendimento possui 15.477,49m², sendo 
1003,65m² de cada bloco e o restante de área comum. A Figura 1 exibe a perspectiva do 
conjunto habitacional. De acordo com a NBR 12721/2006, o projeto padrão adotado para 
esse tipo de edificação é Residência Multifamiliar - Projeto de Interesse Social (PIS), com 
pavimento térreo e quatro pavimentos tipo. 

 

 
Figura 1: Perspectiva do conjunto habitacional. Fonte: Construtora.  

 
2.2 Concreto armado e lançamento da estrutura 
 
Para a elaboração do projeto estrutural em concreto armado foi usado o software 

CYPECAD v2014, que auxilia no cálculo, dimensionamento e detalhamento dos elementos 
estruturais tais como vigas, pilares e lajes. A estrutura foi dimensionada de acordo com a 
NBR 6118/2014, adotando-se a classe de agressividade II, moderada, ambiente urbano. A 
determinação das sobrecargas foi baseada na NBR 6120/1980, considerando o edifício 
residencial. A laje adotada foi a mesma utilizada no projeto da alvenaria estrutural, pré-
moldada, com tavelas cerâmicas e vigotas de concreto, espessura de 12cm, concreto com 
fck de 25 MPa. 
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2.3 Alvenaria estrutural – AECO e AECE 
 
O projeto original do empreendimento já era concebido em alvenaria estrutural com 

blocos de concreto, sendo assim, foram usados os resumos que constavam em projeto para 
a quantificação do material. Os blocos utilizados na modulação da edificação foram os da 
família 39 com fck de 4MPa. Todos os pontos grauteados estão indicados na planta de 
modulação e são armados com barras de aço CA-50 de 10 milímetros de diâmetro com 
traspasse de 40 centímetros quando necessário, ou seja, o projeto estrutural da edificação 
foi considerado como alvenaria estrutural armada. O graute apresenta fck de 15MPa e a 
argamassa de assentamento em torno de 3MPa. As lajes da edificação são pré-moldadas 
com tavelas cerâmicas e vigotas de concreto. O concreto utilizado apresenta um fck de 
25MPa e fator a/c menor que 0,60. O projeto consta ainda todas as paginações das paredes 
e modulações das fiadas. 

 
2.4 Quantitativos, composições, planilhas orçamentárias e comparativo dos valores 

finais. 
 
Para a quantificação de cada subsistema foram elencados critérios de medição: 

¾ Vigas Baldrame: 
x AE: Resumos do projeto estrutural da alvenaria armada. 
x CA: Resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 

¾ Lajes: 
x AE: Resumos do projeto estrutural da alvenaria armada. 
x CA: Resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 

¾ Vigas: resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 
¾ Pilares: resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 
¾ Blocos: Por área. Considerado cheios os vãos com área inferior ou igual a 2m². 

Vãos com área superior a 2 m², descontado apenas o que excedeu a essa área. 
¾ Graute: Resumos do projeto estrutural da alvenaria armada. 
¾ Armadura para ponto de graute: Uma barra de aço CA-50 Ø10mm em cada ponto 

de graute. 
¾ Revestimento: Por área. Considerado cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 

m². Vãos com área superior a 2 m², descontado apenas o que excedeu a essa área. 

 

O critério usado para desconto dos vãos na quantificação dos blocos é uma indicação da 
TCPO 14. Para a quantificação do graute e da armadura utilizada, foi seguido o projeto 
estrutural, onde indica em planta todos os pontos grauteados e a armadura utilizada 
(1Ø10mm em cada ponto). A execução do revestimento interno acontece de maneira 
diferente entre os processos construtivos. Em CACE e AECE o revestimento é semelhante, 
reboco (espessura de 2cm) e aplicação de massa corrida nas paredes e no teto. Para a 
AECO, a construtora utiliza reboco tradicional no teto e gesso nas paredes (espessura de 
2mm), ocasionando uma economia considerável para a empresa. Essa diferença na 
execução deve-se pelo fato de que o bloco cerâmico de vedação e o bloco cerâmico 
estrutural serem produzidos através de extrusão, logo possuem ranhuras e imperfeições de 
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acabamentos e dimensionais nas suas faces, originando um consumo maior de gesso, o que 
em termos econômicos acaba não sendo viável, por isso o uso do reboco tradicional. Essa 
diferença construtiva foi considerada na quantificação dos materiais e também nas 
composições. O revestimento externo é executado da mesma maneira nos três processos 
construtivos, porém com espessuras diferentes, em CACE e AECE são utilizados 2,5cm e 
em AECO, 2cm. 

Levantados estes quantitativos, seguindo todos os critérios de medição, foram 
elaboradas as composições através da TCPO 14 contendo a descrição dos materiais, mão 
de obra e equipamentos, a unidade e o consumo médio. As três planilhas orçamentárias 
foram complementadas com os valores unitários dos insumos oriundos do SINAPI – SC de 
Fevereiro de 2016 – não desonerado, ou seja, já aplicadas as leis e encargos sociais a uma 
taxa de 114,28%, gerando um valor total para cada subsistema e um valor total para a 
edificação. O orçamento gerado e os valores apresentados no estudo de caso equivalem a 
apenas um bloco de apartamentos do empreendimento. 

 
3. Resultados e Discussões 

 
De acordo com a metodologia utilizada neste estudo de caso, conseguiu-se obter valores 

suficientes para tecer resultados e discutir sobre a temática em questão. Os resultados 
percentuais obtidos tiveram como base o concreto armado em comparação com os demais 
métodos construtivos, por ser a técnica construtiva mais adotada no meio da construção 
civil. 
 

3.1 Fôrmas 
 
Em AECO e AECE são usadas fôrmas para a execução das vigas baldrames e das lajes, 

uma vez que os sistemas não utilizam pilares e vigas nos outros pavimentos. As lajes foram 
executadas da mesma maneira para os três processos construtivos.  

A Tabela 1 apresenta os valores totais gastos com fôrmas na estrutura em concreto 
armado, R$143.191,23, e em alvenaria estrutural foram R$81.364,39. A diferença de 
valores entre os três processos foi de R$61.826,84, uma economia de 43,18% a favor da 
alvenaria estrutural (AECO e AECE). 

 

Elemento 
CACE AECO AECE 

Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo 
Laje 1094,75 R$ 65.973,58 1007,14 R$ 60.693,88 1007,14 R$ 60.693,88 
Viga 825,16 R$ 51.160,75 333,39 R$ 20.670,51 333,39 R$ 20.670,51 
Pilar 339,86 R$ 26.056,90 - - - - 
Total 2259,77 R$ 143.191,23 1340,53 R$ 81.364,39 1340,53 R$ 81.364,39 

Tabela 1: Valores de fôrmas. Fonte: Elaborada pelos autores 
 

O Gráfico 1 faz um comparativo percentual dos valores gastos com fôrmas, tendo como 
base o processo construtivo em concreto armado com fechamento com blocos cerâmicos 
de vedação. 
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Gráfico 1: Comparativo percentual de fôrmas. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
3.2 Aço  
 
A Tabela 02 apresenta uma diferença de valor gasto com aço entre alvenaria estrutural 

com blocos de concreto e concreto armado, representando uma redução de custos de 
29,97% a favor de AECO e 23,52% a favor de AECE, justificada pela redução da 
utilização de armaduras neste processo construtivo. Essa diferença seria ainda maior se a 
alvenaria não fosse considerada como armada no projeto estrutural, uma vez que os pontos 
de graute e alguns reforços estruturais utilizam armaduras, aumentando o consumo de aço 
em AECE e AECO. 

 

Elemento 
CACE AECO AECE 

Quant.(kg) Custo Quant.(kg) Custo Quant.(kg) Custo 
Laje 3141,00 R$ 31.232,44 3161,50 R$ 31.436,28 3161,50 R$ 31.436,28 
Viga 4335,00 R$ 43.104,94 2705,70 R$ 26.904,05 2705,70 R$ 26.904,05 
Pilar 3514,00 R$ 27.785,13 - - - - 

Graute - - 1310,20 R$ 13.173,67 1965,30 R$ 19.760,50 
Total 10990,00 R$ 102.122,51 7177,40 R$ 71.514,00 7832,50 R$ 78.100,83 

Tabela 2: Valores do aço. Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
O Gráfico 2 apresenta um comparativo percentual dos valores totais gastos com aço em 

cada processo construtivo. 

 
Gráfico 2: Comparativo percentual de aço. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.3 Concreto e Graute  
 
Na estrutura convencional em concreto armado foi gasto com concreto um valor de 

R$47.036,41. Já na alvenaria estrutural o valor gasto com concreto foi reduzido, 
R$28.626,05, uma redução de custos de 39,14%. Essa diferença se dá pelo fato de que em 
alvenaria estrutural o consumo de concreto é reduzido, sendo utilizado somente nas lajes e 
no vigamento baldrame. Na Tabela 03 estão dispostos os valores dos consumos de 
concreto para cada item construtivo e os valores totais. 
 

Elemento 
CAEC AECO AECE 

Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo 
Laje 60,48 R$ 19.682,85 55,81 R$ 18.163,03 55,81 R$ 18.163,03 
Viga 64,31 R$ 20.929,30 32,15 R$ 10.463,02 32,15 R$ 10.463,02 
Pilar 19,74 R$ 6.424,26 - - - - 
Total 144,53 R$ 47.036,41 87,96 R$ 28.626,05 87,96 R$ 28.626,05 

Tabela 3: Valores do concreto. Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

O Gráfico 3 exibe o comparativo percentual do gasto total com concreto. 
 

 
Gráfico 3: Comparativo percentual de concreto. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Como a alvenaria estrutural foi considerada armada no projeto estrutural, pontos de 

amarração e outros reforços estruturais recebem um grauteamento. A Tabela 4 aponta os 
valores totais de concreto somados aos valores gastos com graute. Comparando CACE 
com AECO percebe-se uma diferença de R$4.959,20, economia de 10,54% a favor da 
alvenaria estrutural com blocos de concreto. 

A diferença de concreto+graute entre os dois processos construtivos em alvenaria 
estrutural é justificado pelo maior uso de graute em AECE para suprimir a resistência 
inferior do bloco cerâmico, comparado ao bloco de concreto. Isso se deve ao fato do bloco 
cerâmico ser fabricados por extrusão, com menor controle tecnológico e mais suscetível a 
falhas, devido à matéria prima utilizada (argila). De acordo com a NBR 15270-2, o bloco 
cerâmico estrutural deve ter resistência à compressão a partir de 3MPa, já o bloco de 
concreto, conforme NBR 15961-2 deve ter resistência mínima de 4,5Mpa. Dessa maneira, 
o valor do concreto somado ao valor do graute de AECE supera ao valor de concreto do 
sistema construtivo CACE em 46,65% 
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CACE AECO AECE 
Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo 

Concreto + 
Graute 144,53 R$ 47.036,41 113,15 R$  42.077,21 163,53 R$ 68.979,52 

Tabela 4: Valores do concreto+graute. Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
No Gráfico 4, tem-se o comparativo percentual dos custos de concreto+graute entre os 

processos construtivos. 

 
Gráfico 4: Comparativo percentual de concreto e graute. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
3.4 Blocos 
 
O custo de blocos fica evidentemente maior na alvenaria estrutural pela estrutura ser 

composta da elevação armada dos blocos de concreto. A AECO lidera os valores por 
utilizar blocos de concreto, geralmente com maior preço no mercado comparado com os 
blocos cerâmicos. Como evidencia a Tabela 05, o valor total dos blocos em CACE atingiu 
a importância de R$70.843,15, em AECO foram R$130.526,64 e AECE R$98.049,92. 
Logo, no processo construtivo AECO constatou-se acréscimos de 84,25% e 38,40% em 
AECE, todos comparados à CACE. 

 
CACE AECO AECE 

Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo 
1629,05 R$ 70.843,15 2030,04 R$ 130.526,64 2030,04 R$ 98.049,92 

Tabela 5: Valores dos blocos. Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

O Gráfico 5 compara percentualmente os valores totais gastos com blocos nos três 
processos. 

 
Gráfico 5: Comparativo percentual de blocos. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.5 Revestimento 
 
O revestimento é o item que traz a maior vantagem para a alvenaria estrutural com 

blocos de concreto, não só em valores, mas principalmente no tempo e modo de execução. 
O fato de o bloco de concreto apresentar dimensões mais exatas e não possuir ranhuras em 
suas faces, acaba por possibilitar o uso de camadas de 2mm de gesso nas paredes internas. 
Em contrapartida, os dois processos que utilizam blocos cerâmicos (CACE e AECE) 
tendem a utilizar camadas de 2cm de reboco e aplicação de massa corrida. O reboco do 
teto é feito da mesma forma nos três processos, já que a laje é a mesma (pré-fabricada). O 
revestimento externo também é executado da mesma maneira nos três processos, porém, 
pelos mesmos motivos a camada de reboco no bloco de concreto é reduzida para 2cm e na 
alvenaria (vedação e estrutural) com blocos cerâmicos em torno de 2,5cm. 
Os resultados apontam uma redução de custos de 39,26% com revestimento em AECO, 
como apresenta a Tabela 06. 
 

CACE AECO AECE 
Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo 

8490,02 R$ 116.441,64 5439,44 R$ 70.726,49 8490,02 R$ 116.441,64 
Tabela 6: Valores do revestimento. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
O comparativo percentual dos valores totais gastos com revestimentos internos e 

externos é apresentado no Gráfico 6. 
 

 
Gráfico 6: Comparativo percentual do revestimento. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
3.6 Custo Total 
 
A Tabela 7 apresenta o custo total distribuído entre os serviços comparados no presente 

estudo de caso. 

 

 

 

 

 

100% 

60,74% 

100% 

Revestimento

CAEC AECO AECE



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Item 
CACE AECO AECE 

Quant. Custo Quant. Custo Quant. Custo 
Fôrmas 2259,77 R$    143.191,22 1340,53 R$      81.364,40 1340,53 R$      81.364,40 

Aço 10990,00 R$    102.122,51 7177,40 R$      71.514,00 7832,50 R$      78.100,83 
Concreto/Graute 144,53 R$      47.036,42 113,15 R$      42.077,21 163,53 R$      68.979,52 

Blocos 1629,05 R$      70.843,15 2030,04 R$    130.526,64 2030,04 R$      98.049,92 
Revestimento 8490,02 R$    116.441,64 5439,44 R$      70.726,49 8490,02 R$    116.441,64 

Total   R$    479.634,94    R$    396.208,74    R$    442.936,31  
Tabela 7: Relação do custo total de cada subsistema. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
O Gráfico 7 expõe que a alvenaria estrutural com blocos de concreto (AECO), quando 

comparada a CACE, fica desfavorecida apenas no item blocos (+84,25%) isso se deve pelo 
fato do maior consumo de blocos em alvenaria estrutural e pelo valor do bloco de concreto 
ser superior ao valor do bloco cerâmico. Nos itens restantes, fôrmas (-43,18%), aço (-
29,97%), concreto+graute (10,54%) e revestimento (-39,26%), o melhor desempenho da 
alvenaria estrutural com blocos de concreto se torna evidente quando comparada com a 
estrutura em concreto armado. 

 

 
Gráfico 7: Comparativo do valor total de cada subsistema. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
O Gráfico 8 apresenta o valor total dos três processos construtivos, resultando em uma 

diferença de R$83.426,20 entre a estrutura em concreto armado (CACE) e a alvenaria 
estrutural com blocos de concreto (AECO), representando percentualmente 17,4% a favor 
de AECO. Já entre a estrutura em concreto armado (CACE) e alvenaria estrutural com 
blocos cerâmicos (AECE), esta se torna 7,65% mais econômica, em valores, uma diferença 
de R$36.698,63. 
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Gráfico 8: Comparativo do valor total dos três processos construtivos. Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Jacoby (2011) em seu comparativo, com a mesma tipologia do presente estudo de caso, 
obteve uma redução de custos de 12% a favor da alvenaria estrutural com blocos de 
concreto em comparação com a estrutura convencional em concreto armado. Outros 
estudos que compararam alvenaria estrutural e concreto armado foram Martins (2011), 
alcançando um resultado de 16% também em favorecimento da alvenaria estrutural com 
blocos de concreto e Pilotto e Valle (2011), os quais obtiveram uma redução de custos de 
8% quando usada AECO.  

Todos estes resultados, inclusive o do presente estudo de caso, 17% de redução de 
custos a favor de AE blocos de concreto, estão próximos aos resultados dos estudos de 
Wendler  (1999 apud SILVA, 2002, p.01), o qual cita que a economia de uma obra em 
alvenaria estrutural pode variar entre 15 e 20% comparadas à estrutura convencional em 
concreto armado. 

 
4 Conclusão 
 
Com a alta competitividade entre as empresas construtoras, aliada ao grande déficit 

habitacional e a crise econômica brasileira, um processo construtivo que garanta rapidez, 
racionalidade e baixos custos, ganha grande relevância no mercado. De acordo com o 
estudo de caso em questão, a alvenaria estrutural com blocos de concreto apresentou 
superioridade econômica nos serviços: fôrmas, aço, concreto+graute e principalmente 
revestimento, onde se destacou também da alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. A 
redução de custos alcançada do processo construtivo como um todo, comparadas ao 
concreto armado, foi de 17,4% para AECO e 7,65% para a alvenaria estrutural com blocos 
cerâmicos. É importante ressaltar que a superioridade da alvenaria estrutural com blocos de 
concreto se dá pela junção de fatores (principalmente a execução do revestimento), logo a 
comparação isolada de um serviço é considerada errônea. É evidente o alto valor investido 
com blocos de concreto, porém o ganho, não só em custos, mas em tempo de execução do 
revestimento e gasto com material torna a escolha da alvenaria estrutural com blocos de 
concreto extremamente viável para o uso em habitações de interesse social. Importante 
mencionar também, que não foram comparados outros serviços como fundação, escadas, 
cobertura e instalações hidrossanitárias e elétricas. O estudo se aplica a edificações com a 
tipologia apresentada, Residencial Multifamiliar – Projeto de Interesse Social (PIS) não 
podendo ser generalizado devido as grandes variações nos consumos de materiais e mão de 
obra. Com as várias vantagens da alvenaria estrutural com blocos de concreto, como a 
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racionalização e a rapidez, somadas à economia apresentada pelo presente estudo de caso, 
conclui-se que é viável financeiramente às empresas construtoras do estado de Santa 
Catarina, a utilização do processo construtivo em alvenaria estrutural com blocos de 
concreto para habitações de interesse social. 
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Resumo 
O artigo apresenta uma proposta de material diferenciado para ser aplicado em espaços projetados 
ou planejados pelos designers. A inovação esta na aplicação dos resíduos da indústria moveleira do 
Extremo-Oeste de Santa Catarina na produção de uma chapa que tem elementos regionais e que 
pode ser aplicado em diversos ambientes e móveis. Desta forma a pesquisa iniciou com um levan-
tamento dos resíduos produzidos pelas empresas da Região Extremo Oeste de Santa Catarina, mais 
em específico nas cidades de Pinhalzinho, Maravilha e Saudades, bem como um levantamento so-
bre os tipos, tamanhos, quantidades e composição dos mesmos. O Design dentro deste contexto 
apresentou-se como uma alternativa que vem de encontro com interesses socioeconômicos, envol-
vendo cada vez mais o segmento empresarial. No resultado final é apresentado o método e a aplica-
ção do projeto desenvolvido, o qual propõe a aplicação de uma chapa produzida com resíduos mo-
veleiros para ser aplicada em espaços planejados. 

Palavras-chave: Resíduos; Design de interiores; Sustentabilidade. 

Abstract 

The article presents a proposal of differentiated material to be applied in spaces designed or plan-
ned by designers. The innovation is in the application of waste from the furniture industry of the 
Far West of Santa Catarina in the production of a plate that has regional elements and that can be 
applied in various environments and furniture. In this way the research began with a survey of the 
waste produced by companies in the Extreme West Region of Santa Catarina, more specifically in 
the cities of Pinhalzinho, Maravilha and Saudades, as well as a survey on the types, sizes, quantiti-
es and composition of the same. Design within this context presented itself as an alternative that 
comes with socioeconomic interests, increasingly involving the business segment. The final result 
presents the method and the application of the developed project, which proposes the application of 
a sheet produced with furniture waste to be applied in planned spaces. 

Keywords: Waste; Interior Design; Sustainability.  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1. Introdução 

Na região Extremo Oeste de Santa Catarina, as indústrias moveleiras existentes des-
cendem de indústrias madeireiras que surgiram na década de 50 com a emigração de 
gaúchos, grandes responsáveis pelo desenvolvimento da região e a implantação da in-
dustrialização da madeira nativa iniciada por eles. Estas atividades tiveram suas fases 
alteradas devido aos fortes impactos ambientais, como o desmatamento de florestas na-
tivas, o que ocasionou a substituição da matéria-prima nativa para a madeira reflorestá-
vel, com preferência as espécies de ciclo curto, como o Pinus e o Eucalipto, que deri-
vam materiais para a indústria moveleira. As chapas de aglomerados, painéis industriais 
e o MDF (médium density fiberboard, ou seja, painel de fibras de madeira com densida-
de média), sendo fabricado a partir de fibras de madeira aglutinadas e com resinas sinté-
ticas mediante processo a seco, por meio de calor e pressão, são alguns dos exemplos. 

O pólo moveleiro da Região Extremo Oeste de Santa Catarina tem grande participa-
ção no mercado de móveis brasileiro, com uma quantidade expressiva de indústrias, 
como também no mercado internacional. Reduzir custos, desperdícios e aperfeiçoar 
processos são de grande importância para o crescimento da cadeia produtiva. 

Visando processos mais limpos e sustentáveis, as empresas moveleiras têm investido 
em pesquisas e equipamentos que favoreçam o menor desperdício possível de madeira, 
mas ainda apresentam um número elevado de resíduos que são descartados sem uma 
função ou utilização. 

A pesquisa incluiu os municípios de Saudades, Pinhalzinho e Maravilha, onde se en-
contram um grande número de empresas de pequeno, médio e grande porte moveleiro, 
nos quais os maiores problemas encontrados atualmente é o nível elevado de resíduos 
gerados através do processamento da madeira ou painéis (compósitos), bem como o 
desperdício de grandes quantidades de matéria-prima, que vem a ser a madeira inutili-
zada por falha ou tamanho insignificante para o produto ou processo de produção. De 
acordo com pesquisa realizada no primeiro semestre de 2015; a sobra de material varia 
de 2 a 5% em indústrias de médio e pequeno porte do setor moveleiro. Já em Indústrias 
Madeireiras ou Indústrias de Esquadrias, a perca de material é muito mais considerável, 
a porcentagem varia de 10 a 30%. 

Os resíduos gerados poderiam ser reaproveitados em novos produtos, desta forma 
minimizariam o impacto ambiental, pois a mesma pesquisa mostra que parte dos resídu-
os são queimados diariamente o que contribui para o efeito estufa. Estes materiais po-
dem ser transformados novamente em matéria-prima para que ambos os interessados, 
tanto indústria, quanto população usufrua de produtos que deixem de ser descartados e 
passem a ser transformados em novas alternativas de consumo. 

Desta forma a pesquisa busca aproximar o design de interiores das indústrias move-
leiras propondo soluções que possam ser utilizados ou aplicadas no setor de móveis. 
Sabe-se que no design de interiores a uma busca constante por materiais diferentes e 
sustentáveis para aplicação em ambientes projetados ou planejados, o que viabiliza a 
pesquisa. 
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2. Desenvolvimento 

Os meios de produção e consumo são considerados, atualmente, um dos grandes res-
ponsáveis pelos problemas de poluição que ocasionam consequências graves ao meio 
ambiente e à sociedade. Os problemas surgem desde o momento da extração dos recur-
sos naturais, na fabricação, no uso dos bens de consumo, até a finalização da disposição 
dos resíduos gerados por esses recursos, que são um dos principais causadores dos im-
pactos ambientais que assolam o planeta. 

As indústrias moveleiras, hoje, usam os recursos naturais de modo ineficiente desde 
a obtenção da matéria-prima, até a fase de fabricação dos produtos; bem como em seu 
descarte e no fim de sua vida útil. Isso causa uma grande exploração dos recursos natu-
rais, principalmente das florestas nativas, levando à devastação excessiva de matas natu-
rais e ocasionando uma geração elevada de resíduos sem tratamento aconselhável (KA-
ZAZIAN, 2001). 

A importância da reutilização de resíduos é uma grande preocupação à sociedade. A 
cada dia se torna um desafio reduzir a produção e acumulação progressiva dos resíduos, 
bem como encontrar soluções para transformá-los novamente em matéria-prima. Em 
meio a tantas definições sobre resíduos, é importante defini-los de forma a conciliar os 
aspectos econômicos e sociais, na contribuição da utilização mais racional dos recursos 
naturais e reaproveitáveis. Segundo a NBR 10004: 

[...] resíduos são quaisquer materiais que sejam considerados inúteis e supérfluos gerados 
pelo ser humano, ou seja, em processos naturais não há lixo, o mesmo é proveniente das 
ações causadas pelo homem, podem ser reutilizados ou não, dependendo da ação do des-
carte, que adequadamente tratado pode auxiliar em fontes de renda, empregos e principal-
mente no combate a poluição ambiental. Os resíduos são classificados em líquidos ou ga-
ses, já os sólidos são propriamente chamados de lixo. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2009). 

Segundo Dedeco (2000), o meio ambiente passou a ser uma questão de preocupação 
primordial de empresas que já estão inseridas ou pretendem passar a competir em um 
mercado globalizado, no qual normas relacionadas a questões ambientais vão sendo im-
postas às empresas, visando responder às pressões da comunidade científica e da opi-
nião pública. A importância do meio ambiente para as empresas também foi abordada 
por Kazazian (2001), ao relatar que as questões ambientais se tornaram fundamentais 
nos negócios das empresas, em virtude do crescimento da consciência ambiental pelos 
governos, empresas e consumidores. Por esse motivo, as empresas que desejarem per-
manecer competitivas no mercado terão de considerar o meio ambiente. 

Os esforços e os investimentos das empresas devem ser direcionados no sentido de 
projetar produtos com a preocupação de reduzir a necessidade de recursos naturais 
(água, ar, solo, etc.) e de energia, além de minimizar, ou se possível eliminar, fontes ge-
radoras de resíduos ou emissões prejudiciais ao meio ambiente. 
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Segundo dados coletados das indústrias moveleiras das cidades de Pinhalzinho, Sau-

dades e Maravilha - SC, os principais tipos de resíduos produzidos nas indústrias move-
leiras e esquadrias são: 

lenha – sobras maiores inutilizadas por falhas ou sobras nas chapas de madeiras, pí-
nus, pinheiro, a) canela, eucalipto além do MDF, aglomerados, chapas de madeira USB; 

cavaco – são os pedaços menores inutilizados no processo de serragem e corte das 
chapas de b) madeira; 

cepilho – conhecido também por maravalha, resíduo gerado pelas plainas nas insta-
lações de c) serraria/beneficiamento (indústrias que adquirem a madeira já transformada 
e a processam em componentes para móveis, esquadrias, pisos, forros, etc.); 

maravalhas – lascas de madeira do processo de apara do produto;d) serragem – re-
síduos semelhantes à maravalha, mas menos consistentes;e) 

pó da madeira – originado da serragem e trituração da madeira. 

A quantidade de resíduos produzidos e seu destino passaram a ser preocupação para 
algumas indústrias do setor moveleiro, que além de contribuírem para a degradação do 
meio ambiente, perdem muitas vezes a metade da matéria-prima no processo de produ-
ção, gerando, dessa forma, uma quantidade superior de resíduos. 

3. Método 

O método de pesquisa utilizado foi o quantitativo, com questionários, entrevistas e 
visitas técnicas para identificar os tipos, quantidade, armazenamento, variedade e desti-
nação dos resíduos gerados na indústria moveleira. A coleta de dados foi realizada por 
amostragem em micro e pequenas empresas do núcleo moveleiro da região extremo-
oeste catarinense. Os resultados indicaram que os resíduos gerados em maior quantida-
de, por todas as empresas, são os derivados da madeira, considerados como não perigo-
sos, sendo que a maior parte desses resíduos tem a queima como destinação final. 

A quantidade de resíduos produzidos chega até 7% em cada indústria moveleira. 
Esse número representa uma perda de material considerável, sendo oriundos de chapas 
personalizadas. Ao se multiplicar esse número pelo de indústrias moveleiras, há o diag-
nóstico de uma sobra muito elevada sem um destino correto. Nas indústrias de esqua-
drias, a perda é mais considerável, pode chegar a 50%. A madeira passa por cortes para 
padronização de tamanhos, acabamentos; além disso, quando possui defeitos e nós da 
sua formação, estes são eliminados antes da industrialização, a fim de não afetar a qua-
lidade e padronização dos produtos. Todo esse processo gera resíduo. 

Primeiramente, dentro da metodologia de desenvolvimento dos projetos foram anali-
sadas as dimensões dos resíduos e quantidades geradas dentro das indústrias para poste-
rior separação e organização deste material. A partir desta etapa deu-se início a elabora-
ção do projeto do produto e definição de operações e quantidades de peças a serem uti-
lizadas. Na sequência encontra-se descrito o projeto do produto e o processo de produ-
ção do objeto executado. 

3.1 Análise de Materiais e Desenvolvimento do Projeto 
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Optou-se por aplicar os resíduos de diversos tamanhos e transforma-los em uma cha-
pa que poderá ser aplicada em residências como divisórias, painéis decorativos e até 
mesmo em móveis para ambientes internos. A escolha dos materiais abrange vasta pes-
quisa, na qual se descobriu a necessidade de materiais de aglomerados diferentes, para 
preenchimento dos espaços vazios da chapa, o que facilitaria a homogenização dos resí-
duos e estruturação do painel. 

Os principais componentes da chapa compreendem os resíduos das indústrias move-
leiras e de esquadrias: maravalha, a serragem e o pó da madeira são os aglomerantes 
que juntamente com um tipo de resina formarão uma pasta que terá como função a 
união de todo o material utilizado. Os cavacos serão aplicados à mistura dos aglomeran-
tes como componente miúdo, tendo a função de atuar na estrutura do material para que 
este mantenha uniformidade e aderência, além de fornecer as características necessárias 
à resistência do painel. Os materiais utilizados serão distribuídos de forma aleatória so-
bre a pasta, com tamanhos diferenciados, o que possibilitará maior reaproveitamento 
tornando-as chapas exclusivas, sem formatos padrões. O tamanho das chapas varia de 
acordo com a sua aplicação. 

A cola de resorcinol (resina) é à prova de água, sendo muito utilizada para ligas for-
tes e duráveis, em mobílias externas, balcões de cozinha, colagem estrutural, barcos 
concreto, cortiça, tecidos, couro e alguns plásticos. Essas colas têm excelente resistên-
cia às temperaturas extremas, produtos químicos e fungos. Sua escolha ocorreu em ra-
zão de suas características serem compatíveis ao material utilizado no desenvolvimento 
da chapa (sustentabilidade). 

O diferencial buscado no projeto com material alternativo e reaproveitável é a pinha, 
a qual é originada das plantas da divisão Pinophyta, ou seja, as árvores coníferas do gê-
nero Pínus, como os pinheiros, as sequoias, os cedros, as araucárias (Pinheiros-do-Pa-
raná) etc.; e agrega valores por ser uma planta típica da região. Conhecida como Pinhei-
ro do Paraná, a Araucária angustifólia é uma árvore que contém suas flores dioicas, co-
nhecidas popularmente como pinhas, que são alongadas e com escamas coriáceas, que 
medem de 10 a 22 cm de comprimento por 2 a 5 cm de diâmetro. As pinhas são encon-
tradas no período do amadurecimento dos frutos da Araucária (de março a agosto). É 
uma árvore bem típica da região do Extremo-Oeste de Santa Catarina e a sua utilização 
agrega valor à região, podendo colaborar no desenvolvimento desta principalmente por 
meio da indústria moveleira por intermédio da aplicação dessas chapas.  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Figura 01: Pinha. Fonte: 2.bp.blogspot (2016) 

Por meio da pesquisa, definiu-se aplicar as pinhas na composição das chapas para 
valorizar o material, a fim de ser este um diferencial que representa a região Extremo-
Oeste de Santa Catarina. 

A estrutura da chapa pode variar de acordo com a produção e os materiais que serão 
utilizados, como é o caso dos resíduos, dessa forma, cada peça poderá conter caracterís-
ticas exclusivas, já que os resíduos variam em tamanho, formato e cores. Essa configu-
ração estética do produto se define de acordo com as características naturais dos própri-
os resíduos, até pelo fato de o material se basear em uma alternativa sustentável que 
destaca ainda mais o projeto e a ecologia. 

3.2 Metodologia de Aplicação 

A proposta buscou o reaproveitamento de resíduos moveleiros para aplicação no de-
sign de interiores – em espaços projetados. Assim, a sustentabilidade está envolvida em 
muitos aspectos do design, os quais unem a reutilização de materiais descartados à cria-
tividade de desenvolver novos produtos, com significados e características relacionadas 
geralmente na região em que o produto foi projetado. 

Essa alternativa une a sustentabilidade ao design na forma de reproduzir novas cha-
pas e objetiva ressaltar as características da região Extremo-Oeste de Santa Catarina, 
mediante a combinação de resíduos moveleiros com sementes nativas da região. Por 
meio desse processo, cada chapa terá uma composição aleatória dos materiais (pinha + 
resíduos), que produzirão chapas diferentes em virtude do formato e tamanho dos mate-
riais empregados na sua fabricação.  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Quadro 01: Processos e materiais para a fabricação da chapa. Fonte: elaborado pelos autores. 

3.2.1 Metodologia de Aplicação 

Abaixo alguns exemplos de aplicações da proposta da chapa elaborada para ser aplicada 
em ambientes projetados. Além da contribuição para o desenvolvimento regional, o projeto 
visa minimizar os impactos ambientais gerados pelo desperdício de resíduos, bem como 
em uma melhoria do aproveitamento de materiais pelas próprias indústrias. 
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Figura 02: Aplicação de chapa de pinha em quarto residencial como divisória e lâmina de decora-
ção. Fonte: elaborado pelos autores. 

A aplicação da chapa de pinha pode ser feita em diversos ambientes, objetos e mobi-
liários, levando-se em consideração o diferencial estético e o reaproveitamento dos resí-
duos da indústria moveleira que eram descartados sem uma função ou aplicação. 
 

Figura 03: Aplicação de chapa de pinha em mobiliário. Fonte: elaborado pelos autores. 
4. Considerações Finais 
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Neste artigo analisou-se a questão do meio ambiente no setor moveleiro. O objetivo foi 

de proporcionar soluções que contribuam na preservação e minimização do uso dos recur-
sos naturais, dando um destino mais adequado aos resíduos de madeira e derivados. 

O design neste contexto foi uma ferramenta na criação da chapa e aplicação da mesma 
em ambientes projetados. Por meio da pesquisa, definiu-se aplicar a pinha na composição 
das chapas para valorizar o material e o mesmo ser um diferencial que representa a região 
Extremo Oeste de Santa Catarina. 

O produto elaborado nesta pesquisa teve como objetivo a reutilização de materiais des-
cartados pelas indústrias moveleiras da região Extremo-Oeste de Santa Catarina, com a 
finalidade de ressaltar os valores da tradição regional, bem como seu valor simbólico. O 
design sustentável surge com o propósito de trazer um novo conceito de projetar, desen-
volver ou criar, buscando a evolução de produtos práticos, funcionais, modernos, duráveis 
e úteis, aliando as etapas do projeto considerando os seus três aspectos: economicamente 
viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Os produtos desenvolvidos a partir 
desses princípios são produtos econômica, cultural e socialmente corretos, pois além de 
poluírem menos, usam de menos recursos naturais e menos energia. 
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Resumo 

Considerando que as empresas estão preocupadas com a gestão sustentável em seus processos de 
produção, é de importância a verificação os processos de produção em uma indústria 
metalmecânica, com ênfase no processo de produção mais limpa como ferramenta na tomada de 
decisão empresarial. Neste artigo propomos a sugestão de um sistema de melhoria contínua, 
utilizando a produção mais limpa no departamento da macharia em uma indústria metalmecânica, 
que produz implementos agrícolas no norte do Rio Grande do Sul. O método de observação 
participante para a descrição de processos de produção com entrevistas semiestruturadas, tendo a 
análise de conteúdo como resultados. A utilização desta ferramenta foi satisfatória, pois houve 
diminuição de componentes na produção como matéria-prima, e melhoria nos processos 
produtivos. Destaca-se que a produção mais limpa gera economia de processos de fabricação, 
eliminando desperdícios como matérias-primas, resíduos, água e energia, gerando retornos 
financeiros e sustentáveis as empresas.  

Palavras-chave: Produção mais limpa; tomada de decisão; melhoria contínua. 

 

Abstract 

Considering that companies are concerned with sustainable management in their production 
processes, it ir of importance to check the production processes in a metalworking industry, with 
an emphasis on the cleaner production process as a tool in business decision making. In this paper 
we propose the suggestion of a system of contínuos improvement using the cleaner production in 
the machinery departamento in a metalworking industry that produces agricultural implements in 
the north of Rio Grande do Sul. The participant observation method for the description of 
production processes with semi-structured interviews, with contente analysis as results. The use of 
this tool was satisfactory, since there was decrease of componentes in the production as raw 
material, and improvement in the productive processes. It should be noted that cleaner production 
generates savings in manufacturing processes, eliminating waste such as raw materials, waste, 
water and energy, generating financial and sustainable returns to companies. 

Keywords: Cleaner production; Decision making; continuos improvement. 
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1. Introdução 
 

A sustentabilidade tornou-se um tema predominante para as organizações que estão 
buscam transformar seus processos de produção ágeis, sustentáveis e mantendo a 
competitividade perante seus stakeholder. O P+L (Produção Mais Limpa) é um sistema 
que agrega valor aos processos de produção, reduzindo e, até mesmo, extinguindo 
poluições de sobras de materiais utilizados durante os processos de fabricação, podendo 
reutilizar algumas matérias-primas em outros produtos/processos. 

Atualmente, a P+L integra uma estratégia tecnológica, econômica e ambiental dos 
processos, enfatizando a eficiência de matérias-primas e dos insumos através da redução de 
desperdícios, utilizando reciclagem dos resíduos gerados, desenvolvendo um benefício 
econômico ambiental (UNEP, 2016; CNTL, 2016). Além de gerar economia de insumos e 
componentes, esta ferramenta de produção é bastante utilizada em empresas que almejam 
controlar o fluxo de mercadorias destinadas ao descarte como uma forma de rentabilidade, 
diminuindo os custos da produção.  

Estudos recentes mostram o empenho das empresas à procura da utilização desta 
ferramenta (P+L) como forma de aumentar o controle de sustentabilidade e lucratividade. 
Contudo, visam diminuir os resíduos como um todo, sem perder a qualidade nos produtos e 
nos processos, que representam o foco principal das organizações (NARA et al., 2015). 
Neste contexto, também é uma forma para auxiliar na eliminação de desperdícios de 
tempo, de transporte, e pode agregar valor nos processos de produção, por meio da 
reutilização de resíduos tratados, tornando-os reaproveitáveis. 

Nos processos de produção que agregam valor encontra-se em específico o 
departamento de macharia, além da possível reutilização de componentes, insumos e 
matérias-primas, o operador bem capacitado e a tecnologia que é oferecida a este, tem 
relevância a questão do meio ambiente, que o setor se encontra poluído e com 
conformidades extremas de desperdício cabendo sugestões de melhoria da P+L. 

Assim, nota-se que o cenário empresarial tem se preocupado em tornar seus processos 
sustentáveis, não se esquecendo do meio ambiente e do social humano. Este estudo 
analisou os processos de produção de uma indústria do setor metalmecânico de grande 
porte, na região norte do Rio Grande do Sul e teve por objetivo sugerir um sistema de 
melhoria contínua utilizando a P+L no departamento de macharia de uma indústria que 
produz implementos agrícolas. 

 
2. Referencial Teórico 
2.1 Produção mais limpa 

 
A P+L é adotada como cleaner production, é uma ferramenta de estratégia, aplicada na 

produção e nos produtos com o objetivo de economizar e potencializar a eficiência do uso 
de energia, água e matérias-primas, reaproveitando resíduos gerados nas indústrias tem 
métodos e procedimentos simples que geram economia, tendo uma forma de produzir 
melhor, gastando menos. Sendo que, para isso, nem sempre é necessário ter alteração do 
processo produtivo, dependendo apenas de investimentos financeiros tecnológicos (HINZ; 
VALENTINA; FRANCO, 2006; ZAMBON; RICCO, 2009). 

Criada pela United Nations Environmental Programme (UNEP), em 1991, e conforme a 
International declaration on cleaner production, reconhecem que a P+L tem estratégicas 
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de ações que estimulam a produtividade ambiental e prevenção da poluição ambiental, 
desenvolvendo as políticas e práticas adequadas. Ressaltam também, que esta ferramenta é 
usada de forma preventiva aplicada aos processos, em produtos/serviços, para proteger e 
reduzir riscos para o meio ambiente, tornando um preventivo à saúde humana e gerando 
benefícios econômicos às empresas (UNEP 2016). 

Apesar dos grandes benefícios e vantagens da P+L, podem-se considerar algumas 
desvantagens e barreiras como: econômicas – falta de recursos para aquisições, 
planejamento inadequado, sistêmicos – carência de documentação e falta de treinamento 
dos colaboradores, organizacional – ausência de motivação, alta rotatividade, técnica – 
falta de recursos e pessoas para coleta de dados e limitação de acesso, comportamental – 
resistência em mudanças, falta de liderança e supervisão, governamental – política 
inadequada e resistência e falta de apoio, e outras barreiras como limitação de medidas e 
implementação (MEDEIROS et. al, 2015). 

 
2.2 Processos que agregam valor  

 
Os processos que agregam valor têm o conceito no qual o cliente está disposto a pagar 

pelo produto/serviço, focando na melhoria da qualidade dos mesmos, e estar à frente de 
seus concorrentes, o que explica a necessidade do cliente e na qual escolha vai optar por 
adquirir (ROTHER; SHOOK, 2003). 

Em vista que as empresas tinham dificuldades de ter uma produção enxuta, foi na 
década de 80 e 90, surgiu a ferramenta o mapeamento de fluxo pelas fábricas da Toyota 
por Operations Management Consulting (OMCD), para analisar todas as operações do 
processo de produção desde a etapa do fornecedor até o cliente verificando a agregação de 
valor do produto (ROTHER; SHOOK, 2003). 

Então, a utilização do mapeamento de fluxo surgiu com a necessidade de melhorar o 
processo produtivo, buscando formas de encontrar melhorias, dando eficiência de gerenciar 
e obter redução de custo com acompanhamento de movimentações de materiais e pessoas.  

Mesquita e Alliprandini (2003) afirma que o mapeamento de fluxo de valor é preciso ter 
visão dos processos e conhecimento das consequências de desperdícios, sugerindo e 
propondo maneiras eficazes de analise ajudando na otimização do fluxo eliminado os 
desperdícios e tempo 

 
2.3 Melhoria Contínua de processos 
 

Para Tanaka et al. (2012), a melhoria contínua é o planejamento de toda a organização 
em aumentar a satisfação dos clientes internos – entre departamentos e externos, através da 
filosofia do TQM (Total Quality Management) gerenciamento total da qualidade. Neste 
contexto, é preciso esforço e dedicação dos gerentes e colaboradores para ter a quantia no 
mercado, tendo benefícios satisfatórios em custos e no lucro. 

Dentro da melhoria contínua existem ferramentas como o Kaizen e também o PDCA 
que ajudam nas melhorias de processos se tornando um ciclo de continuidade. A 
ferramenta Kaizen busca melhorar os processos de forma enxuta que é primordial para 
implementar um fluxo de valor, verificado causas e consequências para obter a qualidade 
na produção de produtos, e proporciona resultados sem grandes investimentos em curto 
tempo (LEITE, 2015). 
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Para Leite (2015), para que o processo seja satisfatório, é preciso que os colaboradores 
tenham um pensamento Kaizen, como: pensar em como fazer, do que não pode ser feio, ou 
corrigir erros imediatos usando a sabedoria, e não buscar a perfeição nos processos, para 
isto, corrigir erros imediatos usando a sabedoria, e não buscar a perfeição nos processos, 
para isto, é necessário capacita-los dando fundamentação teórica para enxergar o problema 
rapidamente e ter uma melhoria continuada. 

Nos processos de melhoria contínua, o Kaizen pode ser continuado através do ciclo 
PDCA (Plan, Do, Check, Act), que de modo repetitivo promove melhorias e monitora o 
controle, mantendo atualizado (FUSCO, 2015). 
 

3. MÉTODO 
 

O estudo tem por objetivo analisar a estrutura de modo sustentável para gerar recursos 
à empresa, apresentando melhorias no setor de macharia da fábrica, por meio do método de 
produção mais limpa, para adquirir recursos de maneira ambiental e social, para aplicar no 
departamento.  

Este estudo é de natureza aplicada voltada ao método qualitativo, onde a questão 
trabalhada é analisar e propor melhorias, gerando resultados para a empresa. Neste 
contexto qualitativo, este estudo tem caráter exploratório, pois proporciona ao pesquisador 
uma finalidade de desenvolver e esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 
de problemas e visa o aprimoramento ou descoberta de ideias. Este estudo, além de 
exploratório, tem a finalidade descritiva, pois como o próprio nome diz, será apresentado 
de forma descritiva à ocorrência dos fatos seguidos pela empresa na produção mais limpa.  

Ainda, utiliza-se de dois tipos de procedimentos técnicos: o estudo de caso único, pois 
realizou-se uma análise de um estudo prévio e profundo em uma única empresa e a 
pesquisa com observação participante, foi observado de forma encoberta onde o próprio 
pesquisador entrevista e participa no ambiente de trabalho em estudo. 

Para tanto, esta pesquisa científica, tem a mensuração de coletar e observar os métodos 
utilizados em um estudo. As técnicas utilizadas para a coleta de dados deste estudo são de 
entrevistas semiestruturadas que são aplicadas do entrevistador aos entrevistados 
solicitando uma lista de itens, fazendo com que o entrevistador possa fazer demais 
perguntas de forma adequada no decorrer das entrevistas. 

As entrevistas proporcionam confiança sem interrupções de conversas, músicas, ruídos 
etc. As entrevistas foram aplicadas aos gestores dos departamentos da produção que ao 
todo são cinco gestores e dez coordenadores que ocorreram em agosto a outubro do ano do 
estudo, contudo a análise documental e de processos da empresa deu-se por meio de uma 
observação participante, coletada pelo próprio pesquisador.  

Neste trabalho, a técnica utilizada para analisar os dados é a análise e interpretação dos 
dados coletados, o método utilizado foi à análise de conteúdo que, é um conjunto de 
técnicas que permite uma visão dos sistemas e apreciações da comunicação de forma 
definida, analisado de forma documental como: planilhas, entrevistas e, também, com o 
mapeamento de fluxo utilizado na ferramenta de coleta de dados observação participante. 

As entrevistas neste estudo serão aplicadas ao gestor do departamento de macharia, na 
qual podem surgir mais perguntas ao longo da entrevista e serão gravadas e transcritas. Ao 
todo as entrevistas foram feitas com gestores e coordenadores da fábrica que envolve o 
processo, e para relatar as entrevistas, foi utilizado a análise de conteúdo apriore. 
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4. RESULTADOS 
  

 4.1 Descrição Geral dos processos de produção para peças de conjuntos fundidos 
 

O processo de produção das peças de conjuntos fundidos que são peças fabricadas no 
setor da fundição tem a seguinte estrutura conforme o fluxograma da Figura 1:  

 

  
Figura 1 - Fluxograma do processo de produção de conjunto fundido. Fonte: elaborado pelos autores. 

  
O procedimento da fundição começa com três processos de fabricação. O primeiro e 

mais importante é o pedido de fabricação através do setor PCP fábrica, que é recebido do 
almoxarifado e verificam a falta das peças fundidas, mandando a programação através de 
cartões kanban para o PCP fundição. Além da programação da fábrica, o PCP da fundição 
recebe dos clientes que compram diretamente lá a especialidade da cada peça, se a peça é 
somente fundida, ou precisa ter um acabando de pintura, especifica da cor vermelha (cor 
padrão de fabricação de máquinas agrícolas). Já a terceira programação ocorre através da 
empresa matriz que gera os pedidos de exportação.  

Então, após os procedimentos a cima o PCP (fundição) verifica a disponibilidade de 
matéria prima que é solicitado ao setor de compras através da ordem de compra. O 
fornecedor entrega a mercadoria para o setor de recebimento, e analisa a pesagem da 
mercadoria enviando uma amostra para o laboratório da fundição. O laboratório tem a 
função e dever de verificar se a densidade da matéria prima é igual ao padrão de 
fabricação. Se rejeitada, a mercadoria é enviada novamente ao fornecedor trazendo outra 
até encontrar a densidade certa para a fabricação. 

A aprovação do material é destinada ao setor de modelaria, que tem a função de fabricar 
as placas e os moldes para a fusão das peças. As placas de moldes em si, são terceirizados 
e para que o material que se fixa no molde grudar, é necessária uma mistura na 
centrifugadora onde a modelagem destina o material recebido como água, bentonita, areia 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

e carvão que funcionam como aglomerante para misturar e enviar através de uma esteira 
até o operador para preencher o molde. Com o PCP no controle, são feitos cartões kanban 
para que na hora do vazamento verifiquem o tipo de peça que está sendo vazado. A 
modelaria é o principal fornecedor para ambos os departamentos: macharia (fabricação de 
machos) e modelagem (fabricação de moldes), ambos trabalham em conjunto para que o 
líquido vazado seja formado a espessura correta da peça.  

Tendo a fabricação dos moldes, o recebimento também destina a macharia para fazer os 
machos de peças. Estes machos ficam na estrutura do molde para que o vazamento de ferro 
caia no molde até o macho, sem derreter a areia e sem vazar dando um desperdício e 
retrabalho. Por isto, é necessária a aprovação do laboratório para verificar as densidades 
químicas da matéria prima.  

Com os moldes e machos já a espera do vazamento, o forno é responsável para que os 
materiais sejam derretidos. O operador da fusão (que fica localizado ao forno) recebe 
mercadorias da fábrica de qualquer setor não reaproveitáveis ou com defeito de fabricação 
que são chamados de refugos (além da fábrica, também é comprada sucatas para 
derretimento, que são feitas ordem de compra pelo PCP da fundição). Se as peças 
recebidas da fábrica forem pintadas, são enviadas ao jateamento de granalha que retira toda 
a impureza da peça tirando materiais que para a fusão são extremamente perigosos.  

O derretimento dos materiais em andamento no forno a uma temperatura de 1.500°C 
graus, o laboratório faz amostras de 20 em 20 minutos com bolachas de ferro que são 
visualizadas por meio do spectro e repassadas às informações de componentes ao 
computador. Se caso houver um elemento químico como Cr (cromo) na matéria prima que 
está sendo derretido, o laboratório tem a função de avisar imediatamente o operador da 
fusão para que pare com o procedimento de fusão e jogue em panelas de resíduos para 
descarte. Este material é altamente tóxico, inimigo do metal para a aglomeração de 
elementos utilizados na areia verde (areia do molde) não é utilizado. 

Depois o forno ter derretido as sucatas é ocorrido o vazamento de ferro fundido a 
temperatura aproximada a 1400 a 1420°C graus tendo dois cartões de temperatura. O 
operador da fusão separa em panelas para que o operador do vazamento possa vazar nos 
quatro corredores de moldes. Está operação é repetida cinco vezes ao dia para não parar o 
processo produtivo da fundição, já que a demanda é grande. 

Após o vazamento é deixado às peças descansando durante 30 minutos peças menores e 
peças maiores 40 minutos para voltar a uma temperatura a inferior a 100°C graus, para que 
a desmolagem seja feita. Este processo é efetuado com o operador retirando as peças dos 
moldes e machos, onde a peça se solidifica dentro do molde sendo processada por uma 
máquina de desmolar (vibradora) com o operador tirando-as manualmente a areia batendo 
na peça quente com uma marreta para remover as sobras da areia verde. 

O jateamento por sua vez, é feito com o jato de granalha para a limpeza da peça, é onde 
a peça dá o brilho na cor cinza. Este processo com o jato é necessário para retirar as 
incrustações da areia nas cavidades mais fundas, onde a desmolagem não consegue retirar 
totalmente, pois a areia usada na confecção do molde pode grudar e fixar sobre a peça, e 
com a ajuda do jato as imperfeições causadas no processo de resfriamento seja eliminado.  

No fluxo da fundição, a rebarbação/acabamento é especifica da retirada dos canais de 
alimentação, ou seja, são as rebarbas, massalotes, sobras onde se formam no processo de 
fundição de secamento da peça com o molde. Esse processo é fundamental para que a peça 
não tenha defeitos, o operador faz um processo manual com a esmerilhadeira/discos para 
que finalmente tenha o formato da peça fundida. 
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Em seguida as peças com todo o acabamento pronto são enviadas aos pontos de fluxo e 
distribuição de materiais, onde o operador de empilhadeira verifica através do cartão 
kanban o destino da peça. Este transporta a caixa de peças aos setores de usinagem 
(quando é necessário algum furo especifico na peça) ou para o setor de almoxarifado para 
o abastecimento da peça no estoque que é repassado ao PCP fábrica. 
 

4.2 Descrição do departamento de Macharia 
 

O departamento de macharia (ou fabricação de machos),  é um dos processos mais 
detalhados da fundição, pois os machos precisam ser fixados dentro do molde, para que o 
encaixe esteja nas medidas corretas na hora do vazamento. Se o macho não estiver bem 
modelado, ou seja, cortado e lixado indevidamente sem retirar as rebarbas ou machos com 
defeito, podem acarretar em desperdicios de ferro fundido e também de tempo de produção 
perdido, além de matéria-prima jogada fora e enviada para material de coleta terceirizado 
de resíduo de areia de fundição classe I e II conforme a classificação da NBR 10004.  

É necessário que a macharia esteja sempre dois dias com a programação à frente do 
setor de moldagem, que é o próximo passo para a produção, isto é chamado de estoque de 
segurança da Macharia. Este tipo de estoque é uma prevensão se algum sinistro acontecer 
na máquina desde manutenção, limpeza geral, troca de grades e sensores, falta de matéria-
prima ou atraso de recebimento de materiais, falta de pessoal, palestras, reuniões, analises 
de areia e resina, vazamento de matéria-prima (areia ou resina), falhas na programação, 
falhas de encaixe na máquina, defeito elérico, sensores ou peças quebradas, outras paradas, 
e trocas de borrachas de vedação do sopro nas grades de caixas de moldes. 

Neste setor, existe uma programação feita pelo excel através do departamento PCP da 
fundição,  recebem comandos de fabricação feitas pelo  PCP fábrica, peças de terceiros do 
departamento de peças e peças de exportações enviadas solicitações da empresa matriz, e é 
repassado aos operadores para noção de fabricação. Neste controle observa-se os códigos 
de produtos produzidos, tipo de peça para uma localização da sala de moldes. Os moldes 
para fabricação na máquina demoram em torna de 1 minuto a 1 minuto e 40 segundos o 
giro dependendo a peça, para que o operador possa programar a quantidade necesária de 
giros, e a quantidade produzida. Cada caixa de metal de macho é constituída por aberturas, 
onde o operador precisa regular a máquina para que ocorra a vazagem de areia e resina 
corretamente, em caso de falta de análise é desperdiçado todo o trabalho, pois as aberturas 
não serão as mesmas conforme o molde de macho. 

As matérias-primas utilizadas para a fabricar os machos são: resina, areia juntamente 
com o catalizador. A resina é extremamente necessária para a produção dos machos para 
que a areia se torne fixa e resistente a temperatura do vazamento de ferro fundido. É 
utilizado em torno de 100 a 150 ml ao dia de resina para cada 16 a 18 kg de areia 
necessária para a fabricação dos machos. Esta resina tem quatro galões encontrados na área 
externa no segundo andar que comporta a macharia, em média de quatorze dias de 
produção é necessária a troca do galão pelo outro. A resina serve para polimerizar a ação 
através do calor aquecido no aquecedor que encontra-se na area interna a uma distância de 
200 metros do silo e do misturador. Após aquecida e chegar a termperatura de 35 a 40°C 
graus, é programado para transportar por meio de mangueiras até o misturador que é feito 
as misturas de areia, resina e catalizador (tendo composição química de acelerar o processo 
de cura na secagem da areia e resina em segundos), para que caia na máquina e faça o 
processo de fabricação. 
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Na máquina modelo VICK HV-2 própria para a fabricação de machos para a fundição, é 
preciso estes procedimentos de materiais para que possa ocorrer o sopro de areia para que 
seja fixado no molde. Neste processo, a máquina é programada pelo operador o tipo de 
peça e o peso de areia, para que o sopro preencha a quantia necessária das placas metálicas 
do macho. Após as peças na mesa, é necessário cortar as rebarbas, onde a engenharia e 
PCP façam o esboço para que os operadores saibam qual a peça que está sendo fábricada. 
As sobras do macho de areia são colocadas em uma caixa que é destinado a coleta de 
resíduo de areia, onde uma empresa terceirizada coleta duas vezes por semana. O macho 
por fim, é a cópia fiel da peça, e necessita de cuidados de qualidade verificado pelo PCP e 
coordenador. 
 
4.3 Análise dos processos que agregam valor do departamento de Macharia 

 
No departamento da Macharia encontra-se atividades dos operadores que agregam valor 

ao processo, como também a qualificação dos operadores, boas ferramentas, bom layout, 
ambiente limpo, influenciam para que os operadores tenham rotinas tranquilas e bom 
ambiente de trabalho, tendo retorno das atividades na produção. Neste setor, são dispostos 
em três operadores que auxiliam no processo de fabricação. O operador 1 e 2 tem as mesas 
rotinas, já o operador 3 classificado como o coordenador do setor, tem responsabilidades 
diferentes como organizar os carrinhos, layout do setor e verificar a qualidade dos machos, 
nestes processos não há agregação de valor, somente em verificação de qualidade. 

Conforme a Figura 2, nota-se os processos diários dos operadores da empresa com os 
três processos que agregam valor entre eles: o que agrega valor ao processo, o que não 
agrega, o que não agrega, mas, necessário para o processo e tipo de operação do fluxo de 
materiais. 

 
 Figura 2 – Processos que agregam valor dos operadores no departamento da Macharia. Fonte: 

elaborado pelos autores. 
 

No processo do operador encontram diversas atividades que agregam valor ao processo. 
O operador precisa separar as caixas metálicas dos moldes para a fabricação dos machos 
conforme a capacidade da máquina faz-se três machos, e analisar a ficha de controle do 
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PCP, deslocar-se para buscar as caixas metálicas na sala de molde onde ficam guardadas as 
caixas não agrega valor, mas separar agrega, pois irá começar o processo para fabricação, 
voltar ao posto de trabalho e abrir porta da máquina não agrega, porém necessário, 
encaixar as placas na máquina agrega assim como fazer programações na máquina e pegar 
o macho pronto para prosseguir com o processo. Após processo 21, é encaminhado ao 
coordenador para organizar os carrinhos e fazer a qualidade dos machos. Nota-se então 
neste processo do operador tudo que for para produzir o macho agrega valor.  
 
4.4 Melhoria contínua no processo produtivo da Macharia utilizando a P+L 
 

Após analisar a estrutura do processo produtivo da macharia monitorando desde a 
entrada da matéria-prima areia e saída do macho pronto ao próximo passo para moldagem, 
diagnosticou que no ano de 2016, até o terceiro trimestre, houve grande quantidade de 
resíduos no departamento da Macharia como EPI’S contaminados (como luvas, macacões, 
mascarás e óculos), resíduo de areia de fundição classe I (como restos de torrões 
misturados com resina de fenol e catalisador, e areia pronta desperdiçada durante o 
processo), e resíduos diversos contaminados com óleo (como mangueiras, e outros 
lubrificantes) depositadas em containers separados.Os resíduos são destinados a empresa 
terceirizada, e tem destinação como aterro industrial e no coprocessamento de cimento. 
Neste processo a empresa contratante paga pela logística do serviço de retirar o container e 
transportar até o destino. 

Em análises do departamento encontram-se certas perdas de areia no processamento que 
geram grandes resíduos. Estas perdas são feitas através da areia misturada no silo e com a 
máquina do misturador que faz a mistura da areia, da resina e do catalizador que em 
seguida, após a mistura é largada em forma de jato na máquina para fazer o macho. Este 
processamento é feito no segundo andar para o primeiro, já que a máquina encontra-se no 
primeiro andar e o misturador no segundo. Como grande parte da areia é despejada na 
máquina numa altura de distância entre ambas de 60 cm, a sugestão com a P+L é de 
colocar um tubo ou um funil onde areia não seja desperdiçada no processo evitando esta 
distância entre os equipamentos, não sujando a máquina e o chão evitando a limpeza duas 
vezes ao dia do operador, e eliminando o desperdício nesta parte diminuindo o consumo de 
matéria-prima. 

Outra análise é reaproveitamento da areia fenólica, existe um equipamento que parte da 
areia possa ser recirculada novamente, é adquirindo um equipamento de regeneração 
mecânica de areia de fundição. Este equipamento novo no mercado fabricado pela empresa 
MSP, pode ser reutilizado com cinco toneladas de areia por hora, faz com que a areia e 
seus aglomerados químicos ligantes como resina de fenol através de sistema auto abrasão 
por centrífugos, ocorre à separação das partículas finas de areia retirando materiais 
magnéticos e resfriando a areia em seguida. Com a P+L, isto é eficaz para ter redução de 
refugos, desperdícios e matéria-prima utilizada no processo e economia do custo de 
terceirização e insumos o que compensaria futuramente o gasto com a máquina. 

Outra sugestão é o desperdício da areia no fechamento da placa do molde que 
compressa a máquina no vazamento da areia para preencher o macho. Esta placa metálica 
tem duas cavidades, sendo à parte de baixo e a parte de cima que juntamente a máquina é 
‘grudada’ para vazar a areia processada na placa, que forma em espécie de vácuo aos lados 
vazando uma pequena quantidade de areia fora do molde. Então, como sugestão para não 
ter grande excesso de areia desperdiçada neste processo é colocando borrachas grossas de 
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1 cm de espessura em volta da placa metálica para fazer o fechamento total sem ocorrer 
espaçamentos e desperdícios. Este processo da borracha para prensar bem os lados da placa 
custa em torno de R$ 1,30 cada borracha, sendo que este pode ser comprada em três 
unidades e deve ser reaproveitada em outras placas. 

Dentro das metodologias da P+L, a modificação do processo ou de matéria prima é 
válida para melhoria contínua. Neste caso avaliar as cavidades do molde metálico que é 
produzido pela modelagem (departamento anterior da macharia), é capaz de diminuir o 
excesso de rebarbas que se encontram na placa metálica e também, a diminuição do 
processo do auxiliar em cortar e lixar o macho e da matéria prima que será produzida. 
Neste contexto, seria importante a empresa avaliar as caixas metálicas dos moldes de 
machos, utilizando placas redondas ao invés de quadradas, já que teria uma probabilidade 
de diminuição. 

Outras formas da empresa buscar inovações sustentáveis no processo conforme a P+L, é 
ter uma continuidade em melhorias através de um grupo de ecotime, para que fizessem as 
investigações sempre que necessário para verificar os desperdícios tendo controle em 
planilhas e relatórios, e um departamento de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar 
conhecimentos e testá-los e aplicá-los na empresa, fazendo especializações, cursos, visitas 
técnicas para estar à frente em nível de competitividade no mercado. 

Com a P+L também é possível criar relatórios de desperdícios de toda parte onde há 
matéria-prima utilizada, neste caso a areia, resina, catalisador, inclusive borrachas e 
madeiras que são usadas para fabricação de lixas e rebarbas. Estes relatórios precisam ser 
diários para ter um controle mensal e sempre verificar as causas de problemas. Já para 
melhoria contínua destes processos e outros, é importante ter uma ferramenta como kaizen 
para o processo para sempre ter um ciclo de melhorias e verificação dos problemas e 
maneiras de serem resolvidos. 

Para tais melhorias no processo descritas, foi elaborado através da ferramenta de gestão 
um plano de ação como 5W2H para eventuais processos conforme a Figura 3. 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 
Figura 3 – Plano de ação utilizando a P+L no departamento de macharia. Fonte: elaborado pelos 

autores. 
 

Na utilização da P+L é possível fazer modificações de processo sem ter custos e 
também modificação de equipamentos, já que na maioria das fábricas de fundição são de 
uso de equipamentos e máquinas antigas, neste caso uma das sugestões é fazer um 
investimento e adquirir máquinas novas com uma tecnologia avançada que não ocorra 
desperdícios, focando na redução de impacto ambiental, social e econômico empresarial. 
 

5. Conclusão 
 

Este estudo descreve analisa e propôs melhorias no processo produtivo em uma 
indústria metalmecânica, levando em consideração a diminuição de resíduos, processos, 
energia, gases e matérias-primas, utilizando conceitos e soluções simples com técnicas 
baseadas nas ferramentas da P+L. Os resultados podem ser satisfatórios para a empresa que 
deseja implementar, pois este estudo propôs melhorias no processo em um setor onde havia 
maior desperdício. 

No desenvolvimento do estudo observou-se a importância de que todas as empresas 
necessitam ter pessoas envolvidas para garantir resultados satisfatórios, já que no processo 
de fabricação da fundição, maior parte dos processos são manuais, ou seja, necessitando de 
colaboradores para a execução das mesmas. 

Neste contexto, a P+L tornou-se uma ferramenta competitiva e inovadora para a gestão 
de diversos segmentos empresariais, gerando recursos naturais e sustentáveis para que as 
empresas alcancem seus objetivos de forma ambiental e reestruturando seu contexto 
organizacional, gerando recursos que eram considerados escassos com outras formas de 
renda, prevenindo acidentes tanto ambientais quanto sociais. 
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Em objetivos deste estudo, levou-se como primeiro passo a descrição dos processos de 
produção de toda a empresa, apresentando seus fluxogramas, funcionamentos de 
departamentos, ferramentas de gestão que a empresa utiliza como kanban. 

Analisou-se como principal foco do trabalho, o processo do departamento da macharia 
localizado na fábrica de fundição. Detalhou-se o processo do departamento com as rotinas 
que agregam valor dos operadores, para verificar retrabalhos, desperdícios e atividades 
necessárias, mas que não agregam valor ao produto. Também foi desenhado o layout do 
departamento e estudou-se que o layout não interferia no processo. 

Como sugestão de melhorias utilizando a P+L, diagnosticou-se por meio da análise 
desperdícios, retrabalhos, falta de departamentos como pesquisa e desenvolvimento e 
ecotime para que possam acompanhar processos inovando e verificando para continuidade 
do processo sustentáveis, diminuição de gases poluentes, economia, substituição de 
possíveis insumos.  

Conclui-se que a metodologia abordada possa servir de exemplo a ser ampliado para 
estudos futuros e também para demais processos da empresa, como expansão a outros 
setores da fábrica que necessitam de transformações e analise de processo. 
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Resumo 
Este artigo apresenta a análise dos espaços coletivos subutilizados no Conjunto Residencial Mantova 
e o desenvolvimento do projeto de qualificação e aprimoramentos para atender as necessidades dos 
moradores. Trata-se de um estudo realizado na disciplina de Assentamentos Urbanos Populares na 
quinta fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESC. Como metodologia de trabalho foram 
realizadas visitas in loco, levantamentos e análises dos espaços residuais e diálogos com moradores, 
ressaltando a inclusão e participação decisiva na qualificação e processamento do estudo do caso, 
promovendo e reestruturando também as relações sociais através da qualificação dos espaços e da 
edificação, focando no incentivo a sustentabilidade e economia quanto a utilização de materiais 
projetados para qualificação dos espaços internos do conjunto, além do aproveitamento dos espaços. 

Palavras-chave: Conjunto habitacional; HIS; Qualificação; Sustentabilidade; Inclusão 

 

Abstract 

This article presents an analysis of underutilized collective spaces in the Mantova Residential 
Complex and development of the qualification project and improvements to meet the needs of the 
residents. This is a study carried out in the discipline of Popular Urban Settlements in the fifth phase 
of the Architecture and Urbanism course at UNESC. As a work methodology, site visits, surveys and 
analyzes of residential spaces and dialogues with residents were carried out, emphasizing an 
inclusion and decisive participation in the qualification and processing of the case study, promoting 
and restructuring also as social relations for the qualification of spaces and Building, focusing on 
the incentive to sustainability and economy in the use of materials designed for the qualification of 
the internal spaces of the set, in addition to the use of spaces. 
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1. Introdução          



 
 

   
 
 
 
 

O termo habitação de interesse social (HIS) refere-se às soluções de moradias voltadas à 
população de baixa renda.  

Segundo Abiko (1995), a habitação não deve se limitar à unidade habitacional, deve 
também considerar aspectos como os serviços urbanos, a infraestrutura urbana e os 
equipamentos sociais. Tendo em vista continuamente que a habitação deve atender os 
princípios básicos de habitabilidade, por meio de salubridade, segurança, aconchego, 
considerando que este é o local onde o usuário busca conforto, descanso pré e pós horas de 
trabalho, além da satisfação e relação também com os vizinhos e pessoas fora do seu grupo, 
satisfazendo o homem nas relações econômicas, físicas, socioculturais perante a sociedade 
e o mundo. O dinamismo das áreas externas paisagísticas da habitação deve ser levado em 
consideração como conjunto e condicionante formador do projeto arquitetônico, 
evidenciando assim o conforto e qualidade da moradia. 

Para Fernandes (2003), a habitação desempenha três diferentes funções: social, ambiental 
e econômica. A função social refere-se ao abrigo da família, base para o seu 
desenvolvimento. A função Ambiental está relacionada à inserção no ambiente urbano com 
garantia da qualidade do espaço construído como infra-estrutura, educação, saúde, 
transportes, trabalho e lazer. Por fim, a função econômica garante ao morador novas 
oportunidades de geração de emprego e renda, além da profissionalização. 

O município de Criciúma, localizado no sul do estado de Santa Catarina, integra o núcleo 
Metropolitano da Região Carbonífera, sendo considerado polo regional contando com uma 
população de 209.153 habitantes segundo censo populacional divulgado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2010. Historicamente, desde 1917 
Criciúma teve sua base econômica marcada pelas atividades mineradoras, chegou a ser 
conhecida como “Cidade do Carvão” com destaque no cenário nacional. Atualmente, a 
economia de Criciúma recebe destaque nos setores cerâmicos, metalúrgicos, 
supermercadista, vestuário, extração do carvão mineral, construção civil e setor químico. 

Segundo pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da 
UNESC (IPAT/UNESC) no ano de 2010, o déficit habitacional na cidade de Criciúma é de 
aproximadamente 7000 unidades habitacionais. Estas famílias moram em situações de risco, 
em áreas invadidas, sem infra-estrutura adequada. 

Com a instituição do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) em março de 2009, 
muitos conjuntos habitacionais foram construídos, porém o programa possui inúmeras 
deficiências como um padrão de produção homogêneo tanto de projeto arquitetônico como 
urbanístico. Os materiais e as técnicas construtivas utilizados na construção dos conjuntos 
não levam em consideração as características do lugar onde são inseridos. De acordo com 
Rolnik, 2016, os conjuntos habitacionais são construídos em regiões periféricas, distante dos 
grandes centros urbanos com grandes deficiências em relação à infraestrutura urbana 
(transporte, água, energia) e escassez de equipamentos públicos. 

Em Criciúma a realidade não é diferente, observa-se a repetição dos modelos que não se 
adequam às necessidades dos moradores, com tipologias que impossibilitam readequações 
ao longo do tempo e espaços coletivos sem qualidade e que não atendem as necessidades 
dos moradores. Desta maneira, intervenções que busquem a melhoria dos espaços coletivos, 



 
 

   
 
 
 
refletindo no bem-estar e qualidade de vida dos moradores são de grande importância, 
objetivo principal deste artigo, que propõe análises das áreas onde se concentram os 
problemas de falta de qualificações e apropriações dos espaços coletivos internos do 
conjunto habitacional Residencial Mantova, por meio da análise de aspectos urbanísticos, 
ambientais, de infraestrutura e de equipamentos internos do Conjunto. 

 

2. Localização do conjunto habitacional e sua infraestrutura  

 

O conjunto habitacional Residencial Mantova, localiza-se na Avenida Universitária, no 
Bairro Santa Luzia em Criciúma/SC. O bairro possui uma centralidade forte com grande 
prestação de serviços das mais diversas áreas. A via principal tem caráter importante – 
conecta o bairro à direita com grandes equipamentos educacionais (CEDUP, SATC e 
UNESC) e o centro, e à esquerda interliga-se com o bairro São Defende e Forquilhinha 
posteriormente. A região possui uma boa mobilidade urbana caracterizada por possuir 
conexão direta com o transporte público, que passa em frente ao conjunto, uma parada de 
ônibus próxima e a ciclovia ao longo da Avenida (atualmente com sinalização precária).   

Seu entorno também possui uma região de preservação ambiental permanente devido ao 
rio que ali passa. Conforme mostra a figura 1, a infraestrutura do entorno é satisfatória, existe 
comércio forte, além de contar com os serviços básicos, como posto de saúde, mercado, 
farmácia, posto de gasolina, creche, escola. Uma de suas deficiências é de espaços públicos 
de lazer e convívio para os moradores da localidade. Da mesma forma o conjunto se fecha e 
não estabelece relação nenhuma com a Área de Preservação Permanente (APP) e o ambiente 
urbano externo. Comunidade e cidade parecem não se relacionar. 

 
 

 
 

Conta com uma área de terreno de 11.557,79 m² e área total construída de 10.864 m². São 
10 blocos residenciais com quatro pavimentos, totalizando 16 unidades habitacionais por 

 Avenida universitária 
 Direção Centro 
 Direção Forquilhinha 
 Mercado - 400 metros 
 Posto de Saúde - 600 metros 
 Escola - 600 metros 
 Farmácia - 200 metros 
 Posto de Gasolina - 200 metros 
 

Figura 1: Maquete eletrônica. Fonte: Construtora adaptado pela autora. 



 
 

   
 
 
 
edifício. Trata-se de um conjunto subsidiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa 
II que abrange famílias com renda entre 3 e 6 salários mínimos.  
 

 

3. Metodologias de análises e coletas de dados  

 

O trabalho foi desenvolvido na disciplina de Assentamentos Urbanos Populares da quinta 
fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC). A metodologia do trabalho tem como referência a dissertação “Avaliação de 
parâmetros projetuais e potenciais de reciclabilidade de Habitações de Interesse Social em 
Criciúma”, onde aspectos como a composição, forma, implantação do conjunto são 
caracterizados.  

Inicialmente a equipe coletou as informações relacionadas ao conjunto habitacional junto 
à construtora responsável e também no Laboratório de Projetos do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Unesc (LabProj) por meio de fichas técnicas com informações sobre o 
conjunto, desenhos técnicos (plantas de situação, plantas baixa, cortes) e fotografias 
resultantes do Projeto de Extensão "Habitação Social em Criciúma - levantamento de 
habitabilidade da produção do período de 1985-2010”. Estas informações contribuíram para 
a primeira etapa da pesquisa que baseou-se na análise do conjunto com o olhar crítico da 
visita ao local e observação das informações técnicas adquiridas. Dessa forma possibilitou-
se a averiguação do estabelecimento das necessidades e problemáticas locais existentes.  

Na segunda etapa utilizou-se um questionário para melhor coleta de informações das 
condições reais do conjunto e conseguir levantar os problemas que apenas com visitas não 
eram visíveis. Foi necessário saber a frequência de utilização dos equipamentos 
comunitários internos do conjunto, visto que refletiam a apropriação dos moradores com os 
equipamentos locais. Foram realizadas conversas e reuniões gerais com os moradores, onde 
detectou-se  os problemas mais urgentes e necessários. A equipe entrou em contato com 
aproximadamente 80 das 160 famílias que residem no conjunto habitacional e que se 
dispuseram a responder as perguntas no período de 1 mês. 

Figura 2: Questionário. Fonte: Mafioletti, 2016. 



 
 

   
 
 
 

 

Na terceira parte analisa-se a implantação do projeto, com as diretrizes utilizadas para 
concepção do partido arquitetônico e urbanístico por meio das considerações e 
características do lugar e dos usuários. Desta forma apresentando a problematização original 
do projeto e em seguida a solução adotada para buscar e garantir o atendimento das 
necessidades da população com a concepção de espaços adaptados ao crescimento familiar, 
a fim de obter o maior conforto dos usuários e a inclusão dos moradores para o incremento 
qualitativo do convívio social. 

Durante as intervenções no projeto, a equipe manteve contato com os moradores, 
garantindo um processo participativo entre a universidade e a comunidade, levando em 
consideração as reais necessidades e vivências dos usuários. 

 
4. Resultados 

 
4.1 Caminhos internos   
 
Os caminhos são incompatíveis com as atividades realizadas e com os percursos naturais 

dos moradores. O caminho do espaço central de formação orgânica e sua movimentação 
geravam espaços maiores para a locação do parque infantil, da academia ao ar livre e dos 
quiosques. Porém os acessos a ele de forma ortogonal a 90º gerava conflito com o percurso 
natural dos usuários, sendo estreitos, não funcionais e sem tratamento adequado, 
impossibilitando assim o uso em dias de chuva por acúmulo de água, gerando à 
obrigatoriedade do uso de caminhos não convidativos conforme mostra a figura 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Figura 4 (abaixo) mostra a proposta com o uso de ângulos na nova paginação, na busca 
de propiciar maior conforto ao caminhar, trabalhando com outra possibilidade de cobertura 
– concregrama para visar à permeabilidade do solo e possibilitar o uso em dias de chuva. 
Também foi proposto o alargamento dos espaços de circulação/transição entre paginações, 
de modo confortável e acolhedor. 
 

 

 

 
Figura 3: Implantação original.  Fonte: Elaborado pela autora. 



 
 

   
 
 
 

 
 

Figura 4: Implantação com a proposta para os caminhos internos. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.2 Estacionamento e Academia 

 

O estacionamento do conjunto apresenta problemas principalmente em relação à 
cobertura metálica, no qual interferiu marcantemente na paisagem. A mesma em cor prata 
ofusca a visão dos moradores dos pavimentos acima da cobertura, além da produzir ruídos 
durante situações de muitas chuvas e intempéries. Para resolução do problema através da 
linguagem escolhida para nova proposta das intervenções do conjunto habitacional, utilizou-
se de método com custo acessível e de execução rápida e eficaz através da aplicação de tinta 
emborrachada de coloração neutra sendo capaz de maior suavização e redução de até 5 
decibéis dos impactos e ruídos produzidos. Esta pintura proporciona também a redução da 
temperatura em até 3ºC e ameniza o ofuscamento nos apartamentos localizados acima da 
mesma. 

 

 
Figura  5: a) Situação original do local. Fonte: Elaborado pela autora. b) Pintura para proposta. 

Fonte: Google Imagens.  

 

A academia original situa-se em local acessível para todos os blocos, entretanto sua 
estrutura não foi apropriada pelos moradores. Os equipamentos precários, perigosos e com 
pouca diversidade de uso, o piso em areia torna a prática do exercício incômoda. A falta de 
cobertura ou fechamento impossibilita utilizá-la em dias de chuva, sol e frio excessivo. Na 
proposta de intervenção, a academia foi relocada para a extremidade do centro de 
convivência (figura 06), apropriando-se do pergolado existente (pouco utilizado 
atualmente). Dessa maneira se distribui equilibradamente os fluxos no espaço de lazer 
(campo futebol e academia), possibilitando que os pais possam acompanhar as brincadeiras 
das crianças que acontecem no parquinho da proximidade.  

 



 
 

   
 
 
 

 
 
 

 

A estrutura da academia sendo ampliada, com recebimento de cobertura e fechamento em 
portas de vidro (flexibilidade de uso) possibilita a manutenção e controle dos equipamentos. 
Sugeriu-se que em cada equipamento situasse um manual com intuito de simplificar o modo 
de utilização e a função, além de estabelecer um tempo máximo de uso por equipamento, na 
busca de conscientização mútua e respeito. No cercamento, o fechamento vazado do muro 
voltado para a área verde possibilitou permeabilidade visual, de modo com que fosse 
aproveitada principalmente pelos usuários da academia. Assim, estimula-se a 
relação/contato entre homem e natureza, distanciando-os da paisagem monótona e agressiva 
que o muro alto da proposta original gerava. 

        

 

 

 

 

 
Figura 8: Maquete eletrônica da proposta elaborada para academia. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Campo de futebol 
 

 Devido a grande reinvindicação dos moradores por uma área esportiva para uso de 
crianças e adolescentes como meio de interatividade, utilidade e apropriação dos espaços 
procurou-se solução projetual. Optou-se para implantação do campo de futebol em uma área 
até então subutilizada conforme ilustrado na figura 9.  

Figura 06: Localização em vermelho da proposta 
original e em preto da proposta elaborada.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Figura 07: Situação original.  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 



 
 

   
 
 
 

 
 

Figura 9: Em vermelho a localização de intervenção. Fonte: Elaborado pela autora. 
Figura 10: Fotografia da situação original do local. Fonte: Contrutora. 

 

A proposta elaborada ocupa a área destinada aos tanques sépticos, não podendo existir 
nenhuma construção ou edificação, o campo de futebol sendo de grama natural com 
demarcação do espaço de uso adaptado às medidas do ambiente, além do fechamento com 
rede para proteção (figura 11). 

 
Figura 11:  Maquete eletrônica da proposta. Fonte: Elaborado pela autora. 

4.4 Quiosques 
 

Por parte dos moradores a falta de privacidade aos usuários dos quiosques e o barulho 
gerado pela interação com esse ambiente, foram estruturadoras para a desapropriação do 
espaço. Com intenção de solução para o problema abordado, buscou-se complementar o 
local por meio de painéis treliçados móveis de madeira, de modo que possibilitem o controle 
de uso. Sendo complementados juntamente com mobiliários modulares móveis com intuito 
de seguir a mesma linguagem e o reaproveitamento de materiais como a pallets, 
possibilitando em custo-benefício positivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12: Maquete eletrônica da proposta elaborada com seus mobiliários modulares. Fonte: 
Elaborado pela autora. 

 

 



 
 

   
 
 
 

4.5 Horta coletiva 
 

A proposta da instalação de horta, sendo alternativa sustentável, para instigar o cultivo de 
produtos orgânicos, visto que se possa adquirir vegetais com custos mais baratos e de boa 
qualidade. Optou-se pela localização nos espaços residuais entre os blocos, por terem 
espaços amplos, baixa ou nenhuma circulação de pessoas, com privilégio quanto à boa 
insolação e ventilação. Cada horta conta com estrutura em madeira treliçada podendo ser 
vertical (apropriando-se dos muros e paredes) ou no modo horizontal (apropriando-se do 
espaço livre).  

 
Figura 13:  Maquete eletrônica da proposta de horta coletiva do conjunto seguindo linguagem sustentável. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.6 Espaço para animais de estimação (Pet Space) 
 

Os animais de estimação dos moradores do conjunto habitacional encontram-se somente 
nos apartamentos devido à indisponibilidade de local para os mesmos, causando assim então 
estresse nos animais e agravando a problematização de barulhos. Como solução, utilizou-se 
uma área, até então subutilizada, para locação do “Pet Space” com acesso restrito e 
cercamento com tela aramada para proteção. Dentro do local situam-se dois espaços a fim 
de tornar espaço de lazer, passeio e interação para os animais. Constituindo-se de piso de 
concreto inclinado adequado e calha para limpeza do mesmo, para  facilitar a higienização 
das necessidades fisiológicas no local, optou-se pela utilização de grama e concreto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14:  Maquete eletrônica do projeto do pet space. Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 
 

4.7 Bicicletário 



 
 

   
 
 
 

 
Através do enaltecimento dos moradores locais quanto à necessidade de espaço adequado 

para guarnição das bicicletas, utilizou-se de área até então subutilizada, próxima à quadra 
coberta projetada, para locação do bicicletário com acesso facilitado para entrada do 
conjunto. Além disso, criou-se também um circuito como maneira de atividade de lazer 
extra, já que este  encontrou-se abordado e apontado no questionário realizado com os 
moradores. O circuito abrange uma extensão do conjunto, atrelando-se a boa iluminação. O 
concregrama, como materialização do percurso, terminando-se em pista específica para 
brincadeiras envolvendo bicicletas e skates. Na figura 15 evidencia-se o suporte metálico 
para bicicletas e suas pistas de madeira para os circuitos de integração. 

 
Figura 15:  Maquete eletrônica da proposta. Contando-se com suporte para bicicletas e circuito e 

pistas para interação. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.8 Materialidade e módulos dos mobiliários 

 
Diante dos blocos de concreto armados robustos, imponentes e da cobertura contrastante 

de aço, constatou-se a necessidade de trabalhar-se com um material neutro, porém que 
atendesse às necessidades dos moradores gerando identidade e unidade ao conjunto. Optou-
se pela madeira sendo um material de fácil aquisição, baixo custo, fácil manutenção, 
abundante na região assim como a mão de obra qualificada para o manuseio. Além de ser 
material leve, dinâmico e que possibilite explorar formas e cores além do alto teor de 
resistência às intempéries. Esses elementos não se tratam de um sistema estrutural, mas sim 
poderão ser adicionados sem comprometedor à integridade do conjunto. Deste modo, 
permite-se que os usuários participem da construção do lugar, o que ocasiona a valorização 
e consequentemente conservação dos espaços. A Figura 16 mostra as placas modulares 
projetadas com tamanho de 45cm x 45cm  que seguem uma linguagem mais sustentável para 
o conjunto onde,  através de encaixes podem ser fixadas ou parafusadas. 

 

 



 
 

   
 
 
 

 
 

Figura 16:  Maquete eletrônica da elaboração das placas modulares e seu encaixe. Fonte: Elaborada 
pela autora. 

 

4.9 Parquinho infantil (Playground) 

 
Através das visitas observou-se a deterioração do parque existente com brinquedos 

metálicos e com acessibilidade apenas abrangendo faixas etárias de crianças mais avançadas 
(a partir de 8 anos). Desta maneira, pensou-se na qualificação e ampliação do mesmo, 
optando pela utilização de brinquedos que abrangessem várias faixas etárias e com 
alternativa custo-benefício positiva. Utilizou-se o espaço da academia da proposta original 
e qualificação do local do playground original. Como forma de composição do conjunto de 
maneira sustentável ,utilizou-se madeira tratada e pneus reutilizados, sendo menos 
impactantes visualmente e também  materiais de fácil reposição, com menos riscos, de  fácil 
e rápida manutenção e acessibilidade. 

          
           

  Figura 17: Referenciais dos brinquedos                      Figura 18:  Maquete da Proposta elaborada 
Fonte: Google Imagens                                         Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.10 Ar condicionados 

 

Para qualificação das fachadas, optou-se pela padronização do ar condicionado na 
composição da fachada por meio do fechamento ripado de madeira, para melhoramento 
estético, seguindo assim uma padronização, suavizando as marcações dos diversos splits 
existentes. Com um volume de madeira verticalizado de forma que segue a altura da 
edificação. Na figura 19, a composição criada para padronização e suavização das marcações 
dos locais dos splits mantendo linguagem sustentável e qualitativa para o conjunto 
habitacional seguindo padrão com mobiliários modulares propostos para o conjunto 
residencial. 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 
 

Figura 19:  Intervenção na fachada com madeira ripada. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.11 Separação do lixo 
 

O depósito de lixo original situava-se como apenas um espaço onde descartavam sacos 
sem ser feita sua devida separação. Com isso optou-se pelo projeto de qualificação e 
ampliação do depósito existente, efetuando cinco compartimentos com portas metálicas de 
modo a incentivar e motivar o processo correto de seleção para cada tipo de lixo, a fim de 
estabelecer melhor organização, encaminhamento correto e reciclagem mais rápida. Na 
figura 20, evidencia-se as compartimentações do depósito de lixo para incentivo a separação, 
alem de simplificar o trabalho dos catadores de lixo. 

 

Figura 20 - Compartimentações para incentivo a separação do lixo. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.12 Arborização e iluminação 

 
Buscando a qualificação e apropriação dos espaços coletivos do conjunto pelos 

moradores, foi proposto o plantio de árvores frutíferas no espaço central de lazer entre os 
blocos. As espécies sugeridas são de porte médio com 2,5 a 3 metros, propiciando o 
sombreamento e consumo local dos frutos,como acerola, goiaba, pitanga, as quais crescem 
de modo rápido,  sem necessidade de muita insolação para poder se desenvolver.  

A iluminação interna da parte de lazer entre os blocos foi encontrada somente em poucos 
pontos, quase insuficientes para a demanda do local, deixando inseguro pelo fato de ficar 
difícil a visualização do passeio e das áreas próximas para locomoção. Com isso, foram 
locados mais pontos de iluminação na área de lazer central com postes de 3 a 4 metros de 
altura. Próximo aos acessos para cada bloco, foram instalados balizadores entre os caminhos.  

 

 

 



 
 

   
 
 
 

5. Considerações Finais 

 

Este trabalho possibilitou o melhoramento qualitativo não só nas questões projetadas, mas 
também quando se refere ao processo de política social, voltadas a atender a demanda de 
qualidade de vida das pessoas. Através dos inúmeros problemas levantados, buscou-se 
solução para que as áreas de lazer e convívio dos moradores fossem qualificadas e 
potencializadas e adequadas as necessidades dos moradores. Através do envolvimento 
desses, e das suas reflexões mediante olhar crítico, ressaltou-se a extrema necessidade da 
construção e participação decisiva na proposta elaborada.  

Através do olhar acadêmico buscou-se solucionar o maior número de deficiências 
expostas pelos residentes no conjunto habitacional tendo em vista a potencialização dos 
espaços de convívio e suas atividades. A qualificação dos espaços de uso coletivos, além de 
atender a demanda do local contribui para o conceito de moradia digna, reforçando a 
importância de infraestrutura da cidade e do conjunto do conjunto, conferindo equipamentos 
comunitários de qualidade, além de melhorias na qualidade de vida dos habitantes, 
contribuindo para manutenção da saúde, educação, lazer, relações sociais através da 
integração social dos ambientes qualificados de convívio.  

Vale destacar o papel dos profissionais de arquitetura e engenharia, responsáveis não só 
pela construção dos espaços habitáveis, mas também decisivos no planejamento do território 
e nos níveis de organização, bem estar e convívio da sociedade. As intervenções 
arquitetônicas tem grande importância nas relações, possibilitando a apropriação do 
conjunto, com aconchego, acolhimento e vontade de conviver em sociedade, sentindo-se 
integrado e satisfeito, favorecendo assim a relação entre os moradores e o cuidado e 
manutenção do lugar.  
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Resumo 

Por se tratar de um setor de transformação, a construção civil traz consigo o ônus de gerar grandes 
impactos ambientais. Há uma apreensão por parte da sociedade, já que ao mesmo tempo que a 
construção é fundamental para o desenvolvimento econômico, traz consigo o desgaste dos recursos 
naturais, o que gera uma grande quantidade de resíduos sólidos. A necessidade em fazer um 
planejamento que visa conservar o meio ambiente através da sustentabilidade nos projetos civis, 
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passou a ser uma meta na formação dos engenheiros. O presente artigo tem como principal 
objetivo, analisar a concepção dos engenheiros referente à adoção da sustentabilidade nas obras 
realizadas, além disso, identificar as práticas ecológicas desenvolvidas durante a execução do seu 
trabalho. Para alcançar o foco da pesquisa aplicou-se um questionário nos engenheiros com intuito 
de obter informações para análise dos dados. E por fim, conclui-se o estudo com a conscientização 
dos profissionais envolvidos com as construções civis. 

 

Palavras-chave: Projetos Civis; Sustentabilidade; Visão Sustentável. 

 

 

Abstract 

Construction is a transformation sector, due to this, it is acknowledged that it can cause various 
environmental impacts. Hence, there is a general concern, in the civil society, over the damages 
that can be caused by this sector once that it is known as strategic for economic growth but it 
usually causes environmental harm and generates a great amount of solid waste. The necessity in 
promoting a plan that aims to preserve the environment through sustainability in construction 
projects has become a driven factor in the professional qualification of engineers. This paper aims 
to analyse the conception of engineers referring to the adoption of sustainable practices in their 
projects; besides, this paper also aims to identify ecological practices adopted during engineers 
projects. To achieve this, the following step was adopted: A survey was conducted amongst 
engineers in order to gather information for further data analysis and an awareness work over the 
impacts of badly designed projects over the environment was carried out.  

Keywords: Civil Projects; Sustainability; Sustainable Vision 

 

 

1. Introdução 
 

Há a necessidade em refletir a respeito da definição da sustentabilidade, uma vez que 
em um intervalo pequeno de tempo, os indivíduos passaram a se importar cada vez mais 
com as questões relacionadas com o meio ambiente. Essas atitudes que vêm sendo 
modificada torna-se importante, já que é preciso criar discussões acerca de temas que 
trazem grandes impactos para a sociedade. Além disso, é preciso interligar o 
desenvolvimento social e econômico com a conservação da natureza, e para que isso 
ocorra, os indivíduos precisam estar cada vez mais conscientizados e buscando soluções 
ecológicas que contribuam na missão de expandir a sustentabilidade no cotidiano das 
pessoas. 

A importância da sustentabilidade se deve principalmente à atenção despertada face às 
mudanças climáticas causadas pela ação predatória do homem no meio ambiente causando uma 
emergência planetária. Finalmente se reconhece o preço de fatores como o meio ambiente, o 
impacto sobre as comunidades e a longevidade dos funcionários, o que pode significar uma 
visão mais ampla de sustentar a lucratividade da empresa ao longo do tempo (GORE, 2006). 

Por algumas vezes ser algo despercebido, poucas pessoas têm o conhecimento de que é 
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por meio da construção civil que ocorrem boa parte dos impactos ambientais. Após ter a 
noção do efeito que esse motivador ocasiona no meio ambiente, houve um crescimento na 
diminuição de danos ambientais relacionados com a área da construção civil, ou seja, é 
possível perceber que existe a possibilidade de construir por meio de uma visão 
sustentável. 

O interesse em práticas de cunho ecológico parte também das construtoras, uma vez que 
quando essas empresas preocupam-se com os princípios ambientais, e também com a 
inserção da sustentabilidade nos empreendimentos, trazem consigo um olhar positivo 
perante a sociedade, visto que é possível mostrar a proteção com o meio ambiente, e que 
essa proposta será verticalizada em todas as etapas da construção. 

A definição de uma construção sustentável fundamenta-se na criação de maneiras que 
incentivem o cuidado ambiental oferecendo um percurso mais seguro para que seja 
possível alcançar um protótipo no avanço de métodos e técnicas de produção mais limpa, 
seja na retirada de matéria prima, na etapa de melhoria e elaboração de elementos para a 
edificação, na utilização de materiais reutilizados e reciclados, e até mesmo, na destruição 
da mesma. 

O conceito de moderna construção sustentável baseia-se no desenvolvimento de um modelo 
que enfrente e proponha soluções aos principais problemas ambientais de sua época, sem 
renunciar à moderna tecnologia e à criação de edificações que atendam as necessidades de seus 
usuários. Trata-se de uma visão multidisciplinar e complexa, que integra diferentes áreas do 
conhecimento a fim de reproduzir a diversidade que compõe o próprio mundo (ARAÚJO, 
2014). 

Quando se trata do desenvolvimento de uma edificação sustentável, vale ressaltar que 
esse tipo de obra tem o intuito de diminuir a degradação do meio ambiente a partir do 
planejamento do projeto, o que faz com que haja inteligência na escolha dos materiais a 
serem utilizados durante a construção, e além disso, incentiva os profissionais a pensar na 
vida útil da edificação e nas carências que devem ser remediadas. Algumas medidas estão 
sendo adotadas na execução dessas obras, entre elas, a amenização no desperdício de 
material, aplicação exata dos resíduos, e o controle de energia e água.  

O discernimento de obra sustentável precisa ser introduzido durante todas as etapas do 
empreendimento, desde sua geração, modernização, até demolição. É preciso que os 
profissionais que estão ligados a essas construções, façam uma descrição do que deve ser 
realizado em cada período da edificação, deixando explícito os danos ambientais que cada 
passo pode trazer para a sociedade, e também expor as ideias que comprove que essa obra 
construída possui particularidades ecológicas, e assim, firmando a idealização e prática da 
construção verde.  

Segundo Araújo (2014), uma edificação sustentável é um agrupamento construtivo que 
suscita modificações conscientes no entorno, de maneira a socorrer as deficiências da 
construção, habitação e uso do homem moderno, conservando a natureza e os recursos 
naturais, assegurando a comodidade para as gerações recentes e futuras.  

Na atualidade percebe-se que para o indivíduo optar por uma construção verde torna-se 
difícil, já que a maioria das obras que são realizadas, ocorrem sem a preocupação de 
modificações ao seu redor. Logo, desenvolver habitações ambientalmente adequadas que 
cumpram as exigências das leis ambientais, passa a ser um desafio para os profissionais 
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envolvidos. 

Ao analisar a sustentabilidade de um material ou de uma edificação como um todo, é 
necessário ir além da sua vida útil estabelecida, por isso é de extrema importância que os 
arquitetos, engenheiros, construtores e similares, estejam altamente envolvidos e 
atualizados com as questões socioambientais. 

De acordo com Abidin e Pasquire (2007), é extremamente recomendável comover a 
equipe em referência à sustentabilidade no início do projeto, uma vez que reforça a 
influência das questões ecológicas junto ao cliente, estabelecendo assim o empenho 
responsável deste ao longo do projeto. 

Ressalta-se que é importante não apenas construir sustentavelmente, mas também comprovar 
que a obra de fato segue tais pressupostos, principalmente após a ocupação dos usuários. Trata-
se de uma garantia para o cliente, para o mercado e uma maneira de se propagar com 
credibilidade, associando a publicidade com as novas construções (SILVA, 2003). 

A elaboração de um projeto sustentável é uma proposta moderna que está interligada 
com a engenharia civil, esses tipos de projetos podem ser destinados a qualquer tipo de 
estrutura, e para isso, os profissionais na área de construção buscam adotar tecnologias 
ecológicas na execução das obras, e assim garantir a proteção dos recursos naturais. 

Os fatores que caracterizam uma obra como sustentável são: projetos inteligentes 
(desfrutam os aspectos do terreno e meio ambiente); redução da poluição (minimiza-se por 
meio do reaproveitamento dos materiais diminuindo o desperdício, e também, fazer a 
separação das sobras da construção, para que uma parte seja reutilizado, e a outra, se 
possível, reciclada); materiais ecológicos (essenciais para a preservação da natureza, ou 
seja, é importante a utilização de materiais sustentáveis, tais como, plásticos e concretos 
reciclados, madeira manufaturada, telhas e cimento ecológicos, blocos de entulho, tintas 
minerais); eficiência energética ( manter a obra mais barata por meio da utilização de 
lâmpadas econômicas e energia solar); aproveitamento da agua (reutilizar a água das 
chuvas que são facilmente armazenadas para certas atividades executadas, utilizar 
encanamentos que tenham uma boa resistência); cobertura verde (implementar um telhado 
por meio do depósito de terra e da plantação de grama no ápice das edificações diminuindo 
os gastos com a construção, e ainda ajuda na filtragem da água da chuva, e na retenção de 
poluição). 

Os resíduos da construção civil, conhecidos como entulho, incomodam em graus diferenciados 
dos outros tipos de resíduos sólidos por serem inertes, mas dado seu enorme volume, não 
podem ser esquecidos. Foram pesquisados os volumes de entulho no total de resíduos sólidos 
urbanos em oito cidades brasileiras, entre os anos 1995 e 1997, considerando-se apenas os 
depositados em aterros públicos, e suas proporções representaram mais do que 60% do total de 
resíduos sólidos em sete delas”(PINTO, 1997, p.31). 

Dessa forma, a certificação ambiental (Selo Ambiental) nas construções verdes, é uma 
garantia de que ao realizar a obra, houve o cuidado socioambiental em todas as fases da 
construção. No Brasil, por exemplo, existem alguns sistemas que medem a eficiência da 
edificação em relação a sustentabilidade através de algumas regras estabelecidas em 
categorias distintas, tais como o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
AQUA (Alta Qualidade Ambiental do Empreendimento) , Selo Casa Azul e o Programa 
Nacional de Eficiência Energética em Edificações (Procel Edifica). 
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O trabalho apresentado tem como principais objetivos; 

Objetivo geral :  

x Analisar a visão dos especialistas formados na área da engenharia em relação à 
introdução da sustentabilidade na criação e execução de um projeto civil. 

Objetivos Específicos:  

x Identificar os principais motivadores do alto custo das construções verdes. 
 

x Verificar o desenvolvimento de trabalhos por parte dos profissionais da 
construção civil que visem à conservação dos recursos naturais. 

  
 

2. Metodologia 
 

A referida pesquisa foi executada em 3 (três) etapas, com a finalidade de compreender a 
opinião dos engenheiros à respeito dos assuntos relacionados com a sustentabilidade. 
Inicialmente realizou-se a produção de um questionário para que, por meio deste, houvesse 
a obtenção de dados referente às práticas ecológicas realizadas por esses profissionais, e 
também, de informações que fundamentasse o desenvolvimento do trabalho. Para criar o 
questionário foi necessário fazer uma pesquisa em relação às perguntas que são feitas aos 
engenheiros com pouca ou muita frequência, e que nem sempre são encontradas respostas 
positivas ou completas. 

No segundo passo, ocorreu a aplicação do formulário construído aos graduados nos 
cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Arquitetura. 
Essa aplicação foi realizada de duas maneiras: presencial e online. Ou seja, os engenheiros 
que não foi possível alcançar presencialmente, respondeu o questionário por meio de uma 
plataforma online: Google Docs. 

 E por último, um estudo foi realizado por meio da tabulação dos dados para alcançar os 
resultados essenciais para a efetivação da investigação. Logo após efetuar a análise dos 
dados, foram unidas as informações e colocadas em forma de gráficos para uma melhor 
representação, e também foi expressada o resultado em forma de texto com o intuito de 
detalhar a opinião dos sujeitos analisados. 

“ O formulário é um instrumento mais usado para o levantamento de informações. Não 
está restrito a uma determinada quantidade de questões [...] e pode possuir perguntas 
fechadas e abertas e ainda a combinação dos dois tipos”. (BARROS & LEHFELD, 2000, 
p.90) 

Ainda segundo Barros e Lehfeld (2000), uma pesquisa aplicada tem a finalidade de 
estimular a produção do conhecimento para uso de seus resultados, e assim, colaborar para 
fins práticos, objetivando à saída mais ou menos rápida do problema descoberto. 

 Com base em tais objetivos, optou-se por uma pesquisa aplicada, e essa maneira 
escolhida, depende da junção de dados que podem ser coletados de diversas formas, entre 
elas, pela pesquisa de campo, possibilitando a observação de como os fatos ocorrem na 
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realidade. 

De acordo com Gonsalves (2001), Uma pesquisa de campo é caracterizada pela 
intenção de buscar a informação diretamente com a população analisada. Ela requer do 
pesquisador uma reunião mais evidente. Diante disso, o investigador necessita ir ao local 
no qual o fenômeno acontece, e logo após, agregar um acervo de dados a serem estudados. 

“Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. 
O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e 
limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela 
pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações”. 
(DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

 Para Rodrigues (2007), caracteriza-se uma pesquisa quantitativa e qualitativa como 
aquela que mostra em números as informações a serem classificadas e analisadas durante o 
estudo e interpreta-os conforme o objetivo.  

Logo, o presente artigo possui peculiaridades de uma pesquisa de campo, já que houve a 
coleta de dados que foram obtidos a partir do formulário aplicado, e que serviu de suporte 
ao longo do estudo. Além disso, o trabalho é caracterizado como uma pesquisa quantitativa 
e qualitativa, uma vez que as informações encontradas foram expostas por meio de 
gráficos, e assim, pode-se perceber as variáveis que influenciam na situação, analisando as 
suas consequências, definindo meios de controle e possibilitando a leitura da realidade. 

A partir de algumas referências bibliográficas que foram usadas para desenvolver o 
artigo, foi possível aprimorar o conhecimento à respeito da sustentabilidade, e além disso, 
pôde-se entender a interpretação dos engenheiros em relação ao tema. 

 

3.   Resultados e Discussões 

 
Os dados apresentados a seguir, são resultados que foram extraídos do questionário 

aplicado aos profissionais de engenharia, e por meio desse método foi possível descrever o 
perfil dos indivíduos que foram entrevistados.  Para conseguir as informações necessárias 
para a execução da pesquisa, foi coletado 44 respostas de diferentes profissionais na área 
da construção civil, boa parte dessas pessoas eram do sexo masculino, totalizando 77,3 %, 
enquanto que 22,3% eram do sexo feminino, já em relação  a faixa etária dos avaliados 
percebeu-se uma variação entre 23 a 38 anos. Além disso, através da figura 1 a seguir, foi 
possível distinguir a área que esses indivíduos estão atuando. 
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Figura 1: Profissão dos indivíduos avaliados Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

De acordo com a figura acima, percebe-se que 50% dos profissionais são graduados no 
curso de Engenharia Civil, enquanto que 36% são formados no curso de Engenharia 
Ambiental, e por fim, 9% atuam na área de Engenharia Elétrica e 5% em Arquitetura e 
Urbanismo. 

Para entender melhor a concepção desses engenheiros e similares à respeito do 
desenvolvimento sustentável, perguntou-se aos indivíduos qual seria a definição mais 
correta da sustentabilidade na sua opinião. Após realizar essa pergunta, observou-se que 
81,8% dos profissionais acreditam que a sustentabilidade é adotar atitudes éticas e práticas 
que visem o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente, e também colaborar 
para o desenvolvimento da sociedade.  

Com o intuito de verificar se esses profissionais desenvolvem projetos de cunho 
sustentáveis, foi perguntado se eles já atuaram em algum trabalho que tenha como foco 
principal, obedecer às leis ambientais. Na figura 2 a seguir, é possível perceber o resultado 
da pergunta realizada. 
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Figura 2: Atuação dos engenheiros em Projetos Sustentáveis. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Verifica-se que 59% dos indivíduos nunca atuou em um projeto sustentável, enquanto 
que 41% alguma vez já esteve envolvido com trabalhos que possuíam essas 
particularidades. No entanto, torna-se preocupante a maior parte desses profissionais não 
terem ainda participado de nenhuma proposta que tenha como objetivo  conservar os 
recursos naturais, visto que hoje em dia é essencial levar em consideração o impacto que 
está ocorrendo sobre o meio ambiente. 

 É notável e comprovado que a construção civil é uma das principais causas que atinge a 
natureza, já que conforme Tavares (2006), o setor da construção civil é responsável por 
provocar danos para o meio ambiente, ou seja, 50% dos recursos naturais e 40% dos gastos 
energéticos de todas as fontes, o que considera também a utilização de energia na produção 
dos materiais de construção, na edificação, e na demolição. Por isso é necessário estar 
ligado em assuntos com temas relacionados com o desenvolvimento sustentável, ou seja, é 
preciso desenvolver uma obra e ao mesmo tempo perceber como essa construção poderá 
refletir no meio ambiente. 

Aos engenheiros que já fizeram parte de um trabalho sustentável, foi perguntado se ao 
elaborar um projeto, eles geralmente dão preferência à projetos sustentáveis, ou seja, se ao 
criar uma proposta, eles preocupam -se com  a danificação que essa ideia venha a 
ocasionar na natureza. A partir da pergunta realizada, observou-se que 50% dos 
engenheiros sempre se importam com essas questões, por outro lado 45,4 % relataram que 
as vezes trazem esse ponto como o foco  da proposta, e por fim,  4,6% disseram que não 
dão preferência para trabalhos sustentáveis, ou melhor, que apenas realizam projetos 
nesses aspectos quando é solicitado. 

Outro fator importante é conhecer e entender a opinião desses graduados em como eles 
acreditam na adoção da sustentabilidade no cotidiano das pessoas. Na figura 3 a seguir, é 
possível analisar as respostas dessa pergunta efetuada. 
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Figura 3: Opinião dos Graduados de Engenharia a respeito da visão da sustentabilidade. Fonte: 
Elaborada pelos autores. 

 

“O desenvolvimento de uma sociedade sustentável tem como premissa a inserção dos 
princípios da sustentabilidade na construção civil, uma vez que o setor é grande 
consumidor de energia e recursos naturais, assim como potencial gerador de 
resíduos”(SILVA et al., 2003). Logo, percebe-se que 86,4% relataram que a 
sustentabilidade deve ser aplicada como uma ação prática, enquanto que 13,6% acreditam 
que as práticas sustentáveis devem ser consideradas uma ideologia no dia-a-dia.  

Ademais, foi perguntado aos construtores se eles procuram atualizações e/ou 
especializações no âmbito ambiental, e notou-se que 40,9% disseram que estão em busca 
dessas especificidades, já outros 40,9% responderam que têm a pretensão de estar 
envolvido nesse ramo, enquanto que 18,2% relataram não ter muita curiosidade na área, ou 
seja, que talvez pensaria nessas possibilidades. 

Para entender melhor as respostas desses profissionais, perguntou-se à respeito da 
presença de disciplinas de cunho ecológico durante a graduação, ou se eles no decorrer da 
faculdade desenvolveu algum projeto sustentável, e como resultado, 77,3% afirmaram que 
houve essa proximidade com trabalhos de visão ambiental, enquanto que 22,7% 
declararam não tiveram essa relação com essas temáticas durante a sua estadia na IES 
(Instituição de Ensino Superior). 

Ainda para esclarecer a opinião dos graduados em relação à sustentabilidade, foi 
perguntado para eles à que o desenvolvimento sustentável está mais interligado, já que 
quando se trata desse assunto, é preciso  levar em consideração a preservação ambiental, e 
o alto fluxo de projetos sustentáveis desenvolvidos por grupos que tenham uma visão 
ecológica e multidisciplinar. A figura 4 a seguir retrata o resultado dessa perpectiva. 
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Figura 4: Percepção dos Graduandos de Engenharia a respeito da ligação do desenvolvimento 
sustentável. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Nota-se que 18% acreditam que a temática está relacionada com o ganho ecológico, 
enquanto que ninguém optou por escolher que a sustentabilidade esteja interligada com o 
ganho econômico, visto que essa não seja o principal foco de praticar ações sustentáveis, e 
por fim, 81,8% relataram que o desenvolvimento sustentável precisa estar em união tanto o 
ganho ecológico, quanto o ganho econômico, ou seja, é preciso buscar meios que 
possibilitem essa relação de forma harmônica. 

Foi perguntado aos engenheiros e afins, à que se deve os altos custos dos projetos 
sustentáveis, visto que principalmente no Brasil há uma certa dificuldade de implementar a 
sustentabilidade na construção civil. Na figura 5 a seguir, é possível notar as respostas 
obtidas. 

 

 
Figura 5: Motivadores do alto custo dos Projetos Sustentáveis. Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Constata-se que 50% dos entrevistados alegaram que o alto investimento nesses tipos de 
propostas se deve ao valor agregado à inovação desses projetos, ou seja, por ainda ser algo 
novo, não foi possível estabelecer um valor apropriado para o uso de todas as pessoas que 
tenham interesse em adotar esses métodos, enquanto que 22,7% disseram que o custo alto 
com esses projetos é por conta da oferta e procura, já 9,1% afirmaram que é porque há a 
utilização de materiais que são caros por natureza, e por último, 18,2% disseram que 
existem outros motivos que podem encarecer esses trabalhos sustentáveis, como por 
exemplo, a ausência de iniciativas públicas de infra-estrutura. 

Para mensurar as perspectivas dos graduados no decorrer do questionário foi realizado 
um desafio: “Se um engenheiro necessita fazer um investimento em um setor da sua 
empresa, porém precisa escolher entre investir em um projeto sustentável com retorno 
financeiro a longo prazo e um projeto sem foco em sustentabilidade cujo retorno financeiro 
é imediato”. Após lançar a situação perguntou aos entrevistados, se na visão de construtor 
de cada um, qual seria a proposta mais viável para investir. Com os dados obtidos, foi 
possível perceber que 60,2% dos avaliados, alegaram que optariam por um projeto 
sustentável com retorno a longo prazo, o que deixa a pesquisa interessante, pois é difícil 
encontrar pessoas que pensem dessa maneira de modo a dar preferência para as questões 
ambientais, do que para as financeiras, já os restantes escolheram a opção de fazer um 
projeto com nenhum intuito ecológico, porém com retorno financeiro instantâneo, 
totalizando 31,8%. 

A adoção de soluções ambientalmente sustentáveis na construção não acarreta em um 
aumento de preço, principalmente quando adotadas durante as fases de concepção do 
projeto. Em alguns casos, podem até reduzir custos, (AMBIENTE BRASIL, 2016). 

Por fim, perguntaram para os graduados se na empresa na qual eles estão inseridos 
possui políticas formais de compras de materiais verdes ou ambientalmente certificados, 
visto que é importante a adoção de materiais que gerem o menor danos ao meio ambiente, 
e hoje em dia, já existe diversos exemplos de componentes e tecnologias que têm essa 
finalidade. Na figura 6 a seguir pode-se verificar as respostas alcançadas. 
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Figura 6: Presença de Políticas Formais de compras de materiais verdes. Fonte: Elaborada pelos 
autores. 

 

De acordo com a análise do gráfico apresentado na figura, percebe-se que 45,4% dos 
entrevistados disseram que não há preocupação por parte da empresa e relação à utilização 
de materiais ecológicos, enquanto que 27,3% afirmaram que no empreendimento na qual 
eles trabalham há o uso de materiais ambientalmente certificados, e os outros 27,3% não 
souberam informar à respeito da pergunta realizada. 

 

4. Conclusão 
 

Portanto, conclui-se que foi possível obter com sucesso os resultados por meio da 
metodologia aplicada, garantindo a opinião e expectativa dos engenheiros em relação à 
sustentabilidade, como também, conhecer o interesse e projetos que está sendo 
desenvolvido por esses profissionais sobre o tema estudado. 

Percebeu-se que é preciso que os profissionais na área da construção civil, 
adquiram cada vez mais conhecimento referente à educação ambiental, e assim, esses 
indivíduos saibam como lhe dar com as situações que envolvam o meio ambiente, e 
sempre opte por escolhas que tragam benefícios para a natureza. 

Além disso, com as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, é possível obter uma 
construção sustentável de modo com que sejam adotados os materiais ecológicos com o 
intuito de diminuir os impactos ambientais. É importante que as empresas criem o hábito 
de implantar a sustentabilidade nos projetos desenvolvidos obedecendo todos os princípios 
de uma construção verde, e assim, contribuindo para que a geração futura leve a 
conservação do meio ambiente com mais integridade. 

No âmbito do desenvolvimento das obras, percebe-se que é fundamental a 
harmonização das propostas sustentáveis ao clima da área que está sendo construída, 
economizar o consumo hídrico e energético por meio da implantação de poços artesianos e 
do uso da energia solar, aperfeiçoar a luminosidade e ventilação do local, uso de telhados 
sustentáveis e tintas sem solventes, e também, reduzir, reaproveitar e reciclar 
adequadamente os resíduos sólidos. 

Em relação a escolha dos materiais a serem utilizados nas construções, é preciso 
selecionar com cautela, tais como, compostos que não sejam tóxicos, possam ser 
reutilizados e reciclados. Em vista disso, é aconselhável o emprego de produtos compostos 
por água e dar preferência para produtos sólidos, já que estes trazem uma vantagem 
consigo que é a não transmissão de gases poluentes. 

Por conseguinte, a existência e elaboração de construções verdes é um projeto da 
atualidade que precisa ser expandido e implantado em todas as empresas do setor da 
construção civil, e ademais, ao se tratar da preservação do meio ambiente, é preciso se 
preocupar não só quando o assunto for relacionado à edificação, mas também em todas as 
atitudes que são executadas pelo homem no seu cotidiano. 
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Resumo 
A busca por técnicas construtivas e materiais sustentáveis estão cada vez maior em função da 
conscientização ambiental e minimização dos impactos gerados pela construção civil. Entre esses 
materiais tem – se o tijolo ecológico, que não necessita de queima na sua produção como é o caso 
dos blocos cerâmicos, diminuindo significativamente a emissão de CO2 e extração da madeira. Além 
de ser um material sustentável, o tijolo ecológico também traz economia para construção através da 
sua utilização em de habitações populares, gerando um menor valor no custo final das edificações, 
tendo como benefício a construção de mais unidades habitacionais, o que contribui para diminuir o 
déficit habitacional do país e consequentemente coopera para preservação do meio ambiente. Embora 
se tenha diversas fontes dos benefícios ambientais e financeiros sobre a utilização do tijolo ecológico, 
tem-se pouco material científico que comprove quanto seria essa redução de custos. Dessa forma o 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica para substituição 
de bloco cerâmico por tijolo ecológico em um conjunto de habitações populares. Os métodos 
utilizados para desenvolver o trabalho foi inicialmente a adequação de um projeto existente em um 
loteamento de interesse social na cidade de Santa Rosa – RS e posteriormente foi realizado o 
orçamento desse projeto com bloco cerâmico e com tijolo ecológico. Tivemos uma redução de custo 
com a utilização do tijolo ecológico em relação ao método construtivo convenciona de 32,12% sendo 
satisfatório o seu emprego em habitações de interesse social. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Habitações populares; Tijolo Ecológico. 

 

Abstract 
The search for constructive techniques and sustainable materials are increasing due to the 
environmental awareness and minimization of the impacts generated by the construction industry. 
Among these materials is the ecological brick, which does not require burning in its production as 
a case of ceramic blocks, significantly reducing a CO2 emission and wood extraction. In addition 
to being a sustainable material, the ecological brick also bring savings to build through its use in 
popular housing, generating a lower value without final cost of buildings, with the benefit of 
building more housing units, which contributes to decrease housing deficit Of the country and 
consequently cooperation for the preservation of the environment. Although there are no 
differences between the sources of environmental resources and the financing of the use of 
ecological bricks, there is little scientific evidence to show that this reduction in costs. In this way 
the present article was developed with the objective of evaluating an economic feasibility for 
replacing ceramic block with ecological brick in a set of popular housing. The methods used for 
the development of the work were initially an adaptation of an existing project in a social interest 
subdivision in the city of Santa Rosa - RS and later the design project was carried out with a 
ceramic block and ecological brick. We had a cost reduction with a use of ecological brick in a 
conventional construction method of 32.12% and it is satisfactory in its use in social housing. 
 

Keywords: Sustainability; Popular housing; Ecologic brick. 
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1. Introdução 
O atual desenvolvimento da construção civil é um dos motivos ambientais mais 

preocupantes no nível nacional e internacional. Segundo Morais et al (2014), essa relevante 
preocupação ocorre pois a construção civil é considerada uma das maiores consumidoras de 
recursos naturais. Estima-se que a mesma seja responsável por utilizar entre 20 e 50% de 
todos os recursos naturais consumidos pela população, utilizando 2/3 da madeira retirada 
das florestas, sendo na maioria das vezes retirada de forma incorreta. (John, 2004). 

Os impactos ambientais causados pela construção civil não ocorrem apenas na 
extração do material. Segundo Mesquita (2012), a construção acarreta impactos por toda sua 
cadeia produtiva, sendo que o entulho gerado ao término da obra é um dos principais, 
representando até 60% dos resíduos sólidos urbanos produzidos. 

Segundo Pisani (2005), não existe construção sem causar danos ao meio ambiente, a 
busca é por soluções que diminua esse Impacto. Para minimizar os impactos, estão sendo 
desenvolvidas diversas técnicas de construções sustentáveis, utilizando materiais reciclados 
na fabricação de novos materiais, energias renováveis, aproveitamento da iluminação 
natural, da ventilação e utilização de coberturas verdes.  

 Na crescente busca por reduzir impactos ambientais, uma alternativa é a utilização 
do tijolo ecológico. O tijolo ecológico é composto de solo, água e cimento, o mesmo é 
considerado um novo método construtivo sustentável, pois não é necessário realizar a 
queima do tijolo, eliminando a extração de madeira e evitando a emissão de monóxido de 
carbono. (MOTTA et al, 2014).  

Segundo Morais et al (2014), os tijolos ecológicos podem ser encontrados no 
mercado de diversos modelos (maciços, furados e também com ou sem canaleta) e tamanhos, 
podendo ser escolhidos conforme o projeto. 

Outra vantagem desse novo material construtivo é a reutilização de resíduos sólidos 
da construção “Entulhos” na sua composição. (MORAIS et al, 2014). Ou ainda materiais 
que seriam descartado na natureza, muitas vezes não se caracterizando resíduos de 
construção civil, como é o caso do resíduo do granito. (SANTIAGO et al, 2012) 

Na fabricação de tijolos convencionais, se consome muita energia no processo de 
cura do material que é realizado através da queima, sendo que esse custo com energia reflete 
no valor de venda. (AGRAFIOTIS E TSOUTSOS, 2001). Além do tijolo ecológico não 
consumir essa energia para queima, reduz o transporte de matéria prima, pois não à restrições 
quanto ao solo a ser utilizado, podendo utilizar o próprio solo da obra, o que não acontece 
para a produção do tijolo cerâmico. (GRANDE 2003). 

Os benefícios da utilização do tijolo ecológico não são apenas ambientais mas 
também são econômicos. Segundo o site do SEBRAE (2010 apud Costa et al, 2011), o 
sistema construtivo de tijolos ecológicos trazem um excelente custo/benefício, tendo uma 
economia entre 20 e 40% em relação ao modelo de construção convencional. 

Ainda segundo o mesmo autor essa técnica construtiva traz outras vantagens como a 
redução do tempo de obra em 30% em função dos encaixes que favorecem o prumo da 
superfície, redução do uso de formas para vergas, contra vergas e cintas de amarração, 
também facilita o acabamento que pode ser apenas pintado sem reboco, ou apenas aplicado 
uma fina camada de reboco (textura, argamassa ou gesso). Segundo o autor acima o 
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assentamento de azulejos pode ser feito direto sobre os tijolos, contribuindo para uma obra 
mais limpa e sem entulhos, outros benefícios da utilização de tijolos ecológicos é um maior 
isolamento acústico e térmico na edificação através dos furos nos tijolos que formam 
câmaras térmicas, além disso facilitam a execução das instalações elétricas e hidráulicas.  

Na crescente busca por sistemas construtivos sustentáveis, o tijolo ecológico surge 
como uma alternativa, porém tem-se a necessidade de saber qual é a real diferença de custos 
entre o sistema construtivo convencional e a construção com a utilização de tijolo ecológico. 
Nesse sentido o objetivo desse trabalho é avaliar a diferença de custos de uma unidade 
habitacional de interesse social construída com bloco cerâmico, e com a utilização de tijolo 
ecológico. 

 

2. Materiais e Métodos 
 

Para avaliar a viabilidade financeira da substituição do bloco cerâmico 
convencional por tijolo ecológico, inicialmente foi realizado um ajuste no projeto existente 
de um loteamento de habitações de interesse social, ao qual é denominado auxiliadora II, 
constituído de 140 casas construídas em 2013/2014 através do Programa Minha Casa Minha 
Vida na cidade de Santa Rosa – RS. 

 Posteriormente foi elaborado o orçamento do novo projeto com bloco cerâmico 
e com o tijolo ecológico apenas considerando a execução da alvenaria e seu revestimento. A 
figura 1 apresenta o loteamento em estudo, a figura 2 a planta baixa da edificação em análise 
e a figura 3 uma imagem das edificações construídas no loteamento. 

 
 

 
Figura 1 – Mapa do Loteamento Auxiliadora II. 

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS 
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Figura 2 – Planta Baixa. 

Fonte: Adpatada de Prefeitura Municipal de Santa Rosa. 
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Figura 3: Fachadas das edificações em análise. Fonte: autoria própria 

 

Resultados e discussões 
No projeto elaborado da edificação em estudo, foi mantido o formato original, apenas 

alterando pequenas áreas de cômodos para que o comprimento das paredes tivesse medidas 
múltiplas do tamanho do módulo (meio tijolo), o módulo mede 15 x 15 cm para o tijolo 
ecológico que foi utilizado de 7,5 x 15 x 30 cm. Dessa forma a área construída que no projeto 
original é de 44,14m², passou a ser de 45,53m² no novo projeto. A figura 4 apresenta a planta 
baixa do projeto elaborado.  

 

 
 

Figura 4: Planta baixa do projeto com tijolo ecológico. Fonte: autoria própria 

 

O tijolo ecológico não tem função estrutural, a estabilidade é dada por colunas de 
sustentação, cintas de amarração na horizontal e grampos nos cantos em L, T e I. Nas 
colunas de sustentação é colocada um barra da aço e realizado a concretagem. No projeto 
elaborado, as colunas foram colocadas nos encontros entre paredes, nas laterais de portas e 
janelas e também em um espaçamento máximo de um metro linear. Foi utilizado 3 cintas 
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de amarração, a primeira que também serve de verga para janelas em uma altura de 0,90 m, 
a segunda em 2,10 m de altura também servindo de contra verga, e a terceira em 2,70 m 
com função de distribuir as cargas da cobertura. A figura 5 apresenta a malha estrutural da 
parede de fundo da edificação, sendo essa a parede que possuí o maior número de aberturas 
da residência em análise. A figura 6 apresenta o 3d do projeto da edificação utilizando 
tijolo ecológico. 

 

 
Figura 5: Malha estrutural da parede de fundo da edificação. Fonte: autoria própria 

 

 
Figura 6: 3d do projeto elaborado. Fonte: autoria própria 

 

Após elaborado o projeto, foi realizado o orçamento para a construção da edificação com a 
utilização de bloco cerâmico 9 furos de acordo com a nova área de projeto e também o 
orçamento para construção da edificação com a utilização do tijolo ecológico. A tabela 1 
apresenta o orçamento com a utilização do bloco cerâmico 9 furos. 
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BLOCO CERÂMICO 9 
FUROS 

        

Unidade Quantidade 
Custo 

Unitário Total 

87521 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m² 115,42 56,49 6520,08 

COMPOSIÇÃO 
MODIFICADA 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 

m 42,30 46,67 1974,14 

93186 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. A F_03/2016 

m 6,15 40,60 249,69 

93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 2,25 46,90 105,53 

93188 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 

m 7,00 37,00 259,00 

87904 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 238,09 6,64 1580,92 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

m² 88,30 39,38 3477,25 

87545 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m² 26,33 19,07 502,11 

87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 123,14 18,32 2255,92 

89170 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, 
MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, 
PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR 
(CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
PADRÃO. AF_11/2014 

m² 26,33 50,70 1334,93 

88483 
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 211,44 2,08 439,80 
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88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 211,44 10,26 2169,37 

TOTAL 20868,74 
 

Tabela 1: Orçamento de Bloco Cerâmico 9 furos. Fonte: autoria própria 

Para esse orçamento foi considerado o modo construtivo convencional ao qual foi 
realmente construída a edificação, sendo esse orçamento feito com base na tabela Sinapi, 
foi considerado no orçamento as áreas de vãos menores que 2m², como é indicado por 
norma para eventuais percas e principalmente em função dos acabamentos nos locais de 
aberturas. O valor orçado é de R$ 20.868,74 considerando materiais e mão de obra 
necessário para assentamento da alvenaria, execução das vergas, contra vergas, cinta de 
amarração, revestimento para pintura, pintura e revestimento cerâmico até 1,5 m de altura 
no banheiro e na cozinha. A tabela 2 apresenta o orçamento com a utilização do tijolo 
ecológico. 

 

TIJOLO ECOLÓGICO 
 ( 7,5 X 15 X 30cm) 

        

Unidade Quantidade 
Custo 

Unitário Total 
COMPOSIÇÃO 

CRIADA 
ASSENTAMENTO DE TIJOLO ECOLÓGICO 
COM ARGAMASSA DUN DUN+ REJUNTE m² 100,17 86,34 8648,68 

COMPOSIÇÃO 
CRIADA 

GRAUTEAMENTO HORIZONTAL E 
VERTICAL COM AÇO 8MM E AMARRAÇÕES 

ENTRE PAREDES  
m³ 1,34 1618,76 2169,14 

89170 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, 
OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU 

SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 

m² 26,33 50,70 1334,93 

84677 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM 
CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS m² 209,77 9,6 2013,79 

TOTAL 14166,54 
 

Tabela 2: Orçamento Tijolo Ecológico. Fonte: autoria própria 

No orçamento da construção com tijolo ecológico foi considerado o assentamento 
de tijolo, rejunte e concretagem das colunas e cintas horizontais. Porém não foi 
considerado revestimento em argamassa e também não foi considerado os vãos de 
aberturas menores que 2 m² em função de que a construção com tijolo ecológico não tem 
grandes perdas como no método construtivo convencional e não exige detalhes de 
acabamento. Em relação ao revestimento das paredes apenas foi orçado na cozinha e no 
banheiro o assentamento de cerâmico até altura de 1,5 m, sendo assentado diretamente na 
alvenaria sem a necessidade de emboço, no restante foi considerado duas demãos de 
verniz, obtendo um valor total de R$ 14.166,54. 

Conclusão 
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Através do trabalho pode-se concluir que a utilização do tijolo ecológico apresenta 
diversos benefícios, não só para o proprietário mas também para toda a população em função 
da preservação do meio ambiente. O valor orçado com bloco cerâmico foi de R$ 20.868,74 
enquanto o valor orçado para construção com tijolo ecológico foi de R$ 14.166,54, 
representando uma economia de 32,12%, o que é de grande valia principalmente para as 
construções de habitações de interesse social, onde esse valor pode ser empregado nas 
construções de novas unidades habitacionais, além de garantir para essas habitações um bom 
isolamento térmico e acústico, aumentando a qualidade de vida dos usuários. Com a redução 
de custos obtida desse estudo pode-se dar uma contribuição cientifica comprovando que 
realmente há uma redução de custos entre os dois sistemas construtivos, incentivando a 
utilização de materiais sustentáveis e de outros estudos com a aplicação de tijolo ecológico 
em diferentes tipos de construções.  
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Resumo 

Este artigo discute princípios da Arquitetura Bioclimática, a partir da Avaliação Pós-Ocupação 
(APO) com ênfase no conforto ambiental de salas de aula em uma escola de Ensino Médio estadual, 
na cidade de Passo Fundo-RS. A avaliação Pós-Ocupação (APO) estuda o ambiente construído 
durante a sua utilização, ou seja, quando vem a ser um espaço vivenciado e sentido. Os dados 
relacionados ao conforto ambiental e à percepção dos usuários foram coletados em seis salas de aula 
durante o período diurno (manhã e tarde). Para avaliação da percepção dos usuários dentro das salas 
de aula, foram aplicados questionários aos alunos e professores, com tópicos sobre a satisfação com 
o ambiente, sensações térmicas, e sugestões para melhoraria na escola. Os resultados comprovaram 
a necessidade de readequação das salas de aula, devido principalmente à tipologia e disposição das 
aberturas externas (janelas), pois os índices de ruídos ultrapassaram os valores aceitáveis e 
normativos para um uso confortável do ambiente escolar. 

Palavras-chave: Arquitetura bioclimática 1; Conforto ambiental 2; Avaliação Pós-Ocupação 3 

 

Abstract 

This paper discusses the principles of Bioclimatic Architecture from the Post-Occupancy 
Evaluation (POE) with emphasis on the environmental comfort of classrooms in existing high 
school in the city of Passo Fundo, RS, Brazil. The Post-Occupancy Evaluation (POE) studies the 
built environment during its use, that is, when it becomes a lived and felt space. Data related to 
environmental comfort and user perception were collected in six classrooms during the daytime 
(morning and afternoon). To evaluate the perception of the users within the classrooms, 
questionnaires were applied to students and teachers, with topics on satisfaction with the 
environment, thermal sensations, and suggestions for improvement in school. The results confirmed 
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the need for readjustment of the classrooms, mainly due to the typology and arrangement of the 
external openings (windows), since the noise indexes exceeded the acceptable and normative 
values for a comfortable use of the school environment.  

Keywords: Bioclimatic architecture 1; Environmental comfort 2; Post-Occupancy Assessment 3 

 

1.Introdução 
     Seguindo o fluxo global que rema em direção ao desenvolvimento sustentável, se torna 

necessário empreender em questões como aproveitamento da luz solar, ventilação natural e 
uso sustentável de recursos naturais. A instalação ou investimentos em obras públicas 
sustentáveis devem ser consideradas não apenas como paradigmas sócio ambientais, mas 
também, como espaço de aprendizagem didática e inspirar novos projetos, sejam eles, 
residenciais, institucionais, urbanos ou educacionais. 

     Neste sentido, estudos de APO buscam uma crítica à realidade de determinado local, 
urbano ou edificação, com relação aos aspectos técnicos, físicos, funcionais e 
comportamentais, a partir de medições e verificações in loco, e da percepção dos usuários a 
partir destes mesmos aspectos. 

     Os resultados permitem aos pesquisadores diagnosticarem a situação do ambiente 
construído e proporem soluções a curto, médio ou longo prazos, visto que estes espaços 
deveriam passar por contínuos programas de manutenção e adequação às necessidades dos 
usuários.   

      Quando se fala em harmonia no ambiente construído, o aspecto mais relevante, em 
princípio, é em relação ao conforto ambiental, que pode ser atingido mediante observações 
de normas pertinentes, que propõem soluções projetuais levando em consideração o clima, 
o entorno e os materiais que serão empregados Corbella e Yannas (2003). No caso de 
edificações escolares, Mendell e Heath (2005) afirmam que a adequação ambiental é de 
extrema importância, uma vez que o aprendizado e práticas pedagógicas fluem com mais 
facilidade e concentração em ambientes térmica e acusticamente confortáveis. 

      Questões como implantação, direção dos ventos predominantes e condições 
climáticas precisam ser consideradas na fase de projeto, pois influenciarão nas condições de 
conforto térmico, lumínico e acústico. O ambiente escolar deve ser projetado para garantir o 
máximo de conforto com relação à temperatura, vento, umidade, proporcionar condições 
ideais de visão e iluminação, natural ou artificial, qualidade acústica por meio de materiais 
isolantes que protejam de ruídos externos, para garantir estabilidade estrutural da edificação, 
salubridade e higiene, segurança, entre outros. 

     Neste sentido, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) concentra ferramentas que avaliam 
o ambiente construído de forma integral, ou seja, o conforto ambiental, questões estruturais 
e de segurança, funcionalidade e acessibilidade, entre outros (ORNSTEIN; ROMERO, 
1992). A correta análise e cruzamento das informações resultantes das diferentes 
ferramentas, garante um diagnóstico sobre as reais condições do local e proporciona aos 
profissionais e pesquisadores informações para melhorias a curto, médio e longo prazo. 

    Tendo essa visão renovadora, no sentido de questionar a eficácia do processo de ensino 
atualmente nas escolas públicas, relacionando o conforto acústico e térmico dos espaços 
educacionais atuais, esta contribuição científica torna-se importante pois se utiliza de 
métodos e práticas técnicas de avaliação pós ocupacional (APO) em uma escola secundarista 
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de valor emblemático para a história da cidade, com o objetivo primário de avaliar o conforto 
acústico e térmico nas salas de aula em questão. Para em seguida, levantar propostas 
arquitetônicas viáveis de readequação ambiental, tornando os ambientes confortáveis, 
influenciando mudanças positivas no processo educacional e formação de cidadãos. 

 
2.Objeto de estudo 

 
     A arquitetura Bioclimática está relacionada diretamente com práticas sustentáveis, 

como o aproveitamento da luz e ventilação naturais, já que os elementos climáticos têm 
influência direta sobre o ambiente construído (CARDOSO, VECCHIA, NECKEL, 2016). 
Portanto, segundo os autores Becker, Goldberg e Paciuk (2007), podem existir divergências 
entre os valores medidos no ambiente construído e os preditos para cada zona de conforto, 
devido à influência das condições meteorológicas locais (CARDOSO, VECCHIA, 2014). 

 
2.1 A cidade  
 

      Passo Fundo, ao norte do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, possui clima 
Subtropical, com verões quentes e úmidos, e invernos frios e úmidos. O mês mais quente do 
ano é janeiro com uma temperatura média de 22.1 °C (EMBRAPA TRIGO, 2016).  

         De acordo com a norma ABNT NBR 15220 (2005), Passo Fundo-RS está localizada 
na zona bioclimática 2, que determina, de forma geral, que as edificações favoreçam o 
aquecimento solar passivo e o acúmulo de energia pela inércia térmica dos materiais das 
envolventes internas, com entrada de sol no período de inverno, e apenas ventilação cruzada 
no verão (ABNT NBR 15575, 2013). Para este último aspecto, conhecer a direção e a 
velocidade dos ventos predominantes é de extrema importância para garantir eficiência na 
ventilação e renovação do ar no interior da edificação.   

     A seguir, na figura 1 são apresentados alguns estudos estatísticos sobre os ventos na 
cidade de Passo Fundo-RS. Os estudos foram realizados pelo site Windfinder, baseados em 
observações feitas entre Novembro de 2012 e Agosto de 2016, diariamente das 7 horas às 
19 horas. 

     Conforme os dados da tabela, nota-se que a direção de vento predominante durante o 
ano é de Nordeste, tendo uma velocidade que varia entre 10km/h e 12km/h. Lamberts, Dutra 
e Pereira (2016) aconselham para a zona Bioclimática 2, na qual se encontra a edificação 
escolar em questão, fazer um estudo para aumentar a exposição às brisas do verão, e proteger 
dos ventos frios oriundos da direção Sul. Deve-se orientar corretamente no terreno e usar 
recursos aplicáveis à concepção da forma arquitetural. 
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Figura 1 : Dados baseados em observações feitas entre 11/2012 – 08/2016 diariamente das 7 am às 7 

pm, hora local. 
Fonte: Windfinder, previsões e medições  

         

       De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2016), técnicas construtivas podem ser 
usadas para garantir uma boa acústica e ao mesmo tempo facilitar a ventilação, como, por 
exemplo, as venezianas, cobogós e outros elementos vazados. Criar fluxo ascendente para 
eliminação do ar quente também é um recurso inteligente, neste caso pode-se usar lanternins, 
aberturas no telhado, zenitais, exaustores, ou outras aberturas. No caso da cidade de Passo 
Fundo-RS, esses elementos devem ter opção de fechamento no inverno. 

 
2.2 A escola 

 
     A edificação educacional escolhida para pesquisa foi o Instituto Estadual Cecy Leite 

Costa, inaugurada no dia 10 de junho de 1965, tendo mais de 50 anos de atuação em Passo 
Fundo. Trata-se de uma escola pública, estadual, de fomento ao ensino médio e alguns cursos 
técnicos, cada qual desenvolvido em blocos diferenciados nas dependências do instituto 
estadual.  
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      Localizada na área central da cidade (Figura 2), possui seu acesso principal pela 
avenida Presidente Vargas (Figura 3), considerada uma via arterial para a malha urbana, por 
ter ligação com a Avenida Brasil (via central da cidade) e com a RS 324, e acaba servindo 
como acesso à cidade para as pessoas vindas das cidades de Marau, Vila Maria, Casca, entre 
outras. Por possuir alto fluxo veicular, essa avenida é uma das principais fontes de ruído 
prejudicial ao desempenho e concentração dos alunos e professores. 

 

Figura 2: Localização, blocos e dependências Cecy Leite Costa 
(tracejado em vermelho, bloco educacional analisado) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
Figura 3: blocos e dependências  
Fonte: elaborado pelos autores 
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     Na figura 3, observa-se a delimitação do terreno no lote, e a proximidade do bloco 

onde foram realizadas as avaliações técnicas (em vermelho) com a avenida Presidente 
Vargas. Em laranja, estão as demais edificações, salas auxiliares, lancheria/bar, cobertura da 
quadra de futsal, e o popular “Redondão” onde ocorrem aulas de educação física no primeiro 
pavimento, e cursos técnicos noturnos nos demais pavimentos superiores. Algo marcante à 
primeira vista, são as massas verdes e a praça arborizada no canteiro em frente à instituição 
de ensino (figura 4). Na figura 5 é possível perceber algumas características internas comuns 
das salas analisadas, como as esquadrias, texturas e cores internas. 

    O bloco educacional principal possui três pavimentos, sendo o primeiro de recepção, 
tendo o espaço destinado às salas auxiliares, bar/lancheria, sala de professores, auditório, 
diretoria e serviço. No segundo e terceiro pavimentos estão as salas de aula, que possuem 
janelas voltadas para a fachada norte da edificação e corredor interno para o lado sul. A 
escolha das salas analisadas foi de acordo com a forma da edificação em relação ao terreno, 
sendo duas salas localizadas nos dois extremos do bloco, e uma sala com posição central na 
edificação, conforme pode ser observado nas plantas esquemáticas dos segundo e terceiro 
pavimentos, na figura 6. 

Figura 4: fachada colaborativa do google street view.  
Fonte: elaborado pelos autores 
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Figura 5: fotografias internas das salas analisadas 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

     Após a análise in loco, foi notado que as salas de aula possuem uma configuração 
espacial retangular, repetida em todas as salas, a configuração dos segundo e terceiro 
pavimentos apenas se diferenciam por possuir na sala do canto leste, uma biblioteca e 
laboratório de informática, respectivamente. 

 
Figura 6: configuração espacial repetida 2 e 3 pavimento (salas analisadas em laranja)  

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 7: configuração retangular padronizada das salas de aula.  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Figura 8: representação espacial da sala de aula. 

 Fonte: elaborado pelos autores. 
 

     Nas figuras 7 e 8, foram representadas, após medição in loco, e utilização de softwares 
3D, a tipologia espacial das salas de aula da escola Cecy, com dimensões reais, e 
representação dos ventos predominantes da região, salientando que, para que ocorra a 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

ventilação natural, é necessário que as esquadrias, dutos de ventilação, venezianas, tenham 
dimensões adequadas para que a pressão atmosférica possa fluir naturalmente.  

 
3. Materiais e Métodos  
 

   Para a avaliação pós-ocupação das salas de aula dos 2² e 3³ pavimentos da escola em 
relação ao conforto acústico, foram realizadas medições in loco, nos quatro cantos de cada 
sala, com auxílio de um decibelímetro digital, modelo MSL-1355B, para medição da 
quantidade de ruídos.  

   Os mesmos pontos foram utilizados para medição da temperatura interna do ar e 
umidade relativa, com um psicrômetro digital, modelo ITHT-2600, e também a velocidade 
do vento com um anemômetro digital modelo H004-226, para avaliar as condições de 
conforto térmico dos ambientes em questão. 

   Paralela às avaliações acústicas e térmicas, foram aplicados questionários sobre a 
percepção dos usuários (alunos e professores) sobre o ambiente escolar, em relação ao 
conforto ambiental, com intenção de descobrir as principais sensações que as cores da sala 
transmitem, e como a acústica, tipologia das janelas influenciam pensamentos inconscientes 
que podem, ou não, prejudicar seu desempenho e interesse nas aulas. 

    As medições e aplicação dos questionários foram realizadas nos períodos manhã e 
tarde, durante o período letivo no mês de novembro. 

 
4. Resultados e Discussões 
 

     Considerando a norma NBR10152 (1987), recomenda que os níveis acústicos em salas 
de aula, devam estar na faixa de 35 a 45dB, e a norma NR17 (1990), ressalta que, o nível de 
ruído indicado por elas não se refere ao máximo suportado pelo ouvido humano, mas sim 
um nível suficiente para não desviar ou atrapalhar a atenção/concentração.  

     Na figura 8 são resumidos esquematicamente o nível de ruídos nos quatro cantos 
extremos das salas de aula, e em destaque no centro do desenho das salas, a média desses 
valores. A partir dos dados coletados in loco, ficou constatado que os níveis de ruído nas 
salas de aula em estudo ultrapassam os recomendados pelas normas, variando de 59 dB a 
75dB. Também ficou nítido que os valores obtidos no segundo pavimento são maiores que 
os registrados no terceiro, evidenciando que a massa verde composta pelas árvores na 
fachada principal da escola não diminui suficientemente os ruídos provenientes da avenida 
Presidente Vargas, para se obter um ambiente confortável, sendo necessário levantar novas 
propostas de revestimento, como jardins verticais, por exemplo. 
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Figura 8: Dados relativos à acústica, temperatura e umidade das salas de aula.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
 

     Com relação ao conforto térmico, o psicrômetro digital registrou temperaturas internas 
do ar médias em torno de 24,36º e umidade relativa superior a 50% no período da manhã, 
horário onde a fachada principal recebe maior insolação por estar no sentido leste, e no 
período da tarde, a umidade se manteve com uma média de 45%.  

     Com relação ao fluxo de ar nos ambientes, em todas as salas de aula a velocidade dos 
ventos se manteve em 0,00 m/s, pois as janelas permaneceram fechadas em quase todos os 
períodos, por opção própria dos alunos, que alegaram sentir desconforto dos ventos nas 
cortinas. Porém, durante a análise nas salas de aulas 204 e 207 do terceiro pavimento, as 
janelas foram mantidas abertas, e a velocidade dos ventos continuaram constantes no valor 
de 0,00 m/s. A provável justificativa para este valor, é devido ao fato das aberturas internas 
nas salas de aula, que dão para o corredor, não serem suficientes para gerar um fluxo de ar 
mais adequado, além do posicionamento das salas de aula no terreno não ser favorável aos 
ventos predominantes. Portanto, a ventilação cruzada nas salas de aula está prejudicada nos 
períodos de verão, que é a recomendação mais importante das normas para a zona 
bioclimática 2. 

 
4.2 Análise da Percepção do Usuário  
 

    Analisando os 146 questionários respondidos, foi possível identificar as principais 
percepções de alunos e professores em relação ao conforto ambiental nas salas de aula. Sobre 
a intensidade de ruídos, apenas 15% dos alunos consideram a sala de aula confortável, sendo 
que 85% responderam sentir desconforto e desconcentração durante as aulas. A principal 
queixa destes alunos foi em relação aos ruídos vindos de salas próximas, dos corredores e 
do trânsito, o que justifica a necessidade de fechar janelas e portas para que tenham uma boa 
compreensão auditiva durante as aulas. No entanto, isso dificulta a renovação do ar pela 
ventilação natural, aumenta a temperatura interna do ar, e pode causar mofo.  
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     A elaboração do questionário teve o intuito de despertar a percepção sensorial dos 
alunos, para/com as janelas, cores e textura da sala de aula. Ao serem questionados sobre a 
sensação que o tamanho e altura das janelas lhes causava: 12 % dos alunos(as) assinalaram 
que se sentem presos na sala, 19 % se sentem inspirados com a paisagem lá fora, 25 % 
alegaram se sentir livres para pensar, e 29% dos alunos(as) se sentiram com vontade de sair 
da aula.      

     Sobre a sensação que a sala de aula transmite, levando em consideração as cores das 
parede, 7 % dos alunos alegaram que as cores deixam a sala mais quente, 21 % acham que 
a sala fica mais fria, 5 % alegam que as cores deixam a sala mais feliz, contra 51 % dos 
alunos(as), que consideram a sala mais triste por suas cores. 

      

5. Considerações Finais 
 

     As análises elaboradas e discutidas neste artigo deixam claro a situação que, muitas 
escolas públicas estaduais, e até municipais, se encontram atualmente no Brasil. Os 
resultados obtidos por meio da análise pós-ocupação (APO) comprovaram a necessidade de 
readequação ambiental das escolas públicas, e estão guiando as próximas etapas desse 
projeto de pesquisa, que se estenderá em propor intervenções arquitetônicas sustentáveis 
para melhorar os ambientes escolares, em parceria com a prefeitura para melhorar a 
qualidade do ensino. 
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Resumo 

O presente trabalho objetiva elaborar um concreto com substituição parcial dos seus principais 
componentes por subprodutos da construção civil e de usinas sucroalcooleiras. Os resíduos 
utilizados foram as cinzas geradas pela queima do bagaço da cana de açúcar e os resíduos da 
construção civil (RCC). Adotaram-se as substituições de 5% do cimento pela cinza leve (CBCL), 
30% da areia pela cinza pesada (CBCP) e 30% da brita pelo RCC. Considerou-se 8 traços com 
diferentes substituições parciais de cimento, agregado miúdo e graúdo. No concreto endurecido, 
realizaram-se os ensaios de resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral 
e absorção de água. Os resultados encontrados atestam a viabilidade das substituições. As 
características dos concretos com resíduos foram similares as do concreto convencional, resultando 
em um concreto de grande aceitabilidade por ser ambientalmente correto, economicamente viável e 
socialmente aceito. 

 

Palavras-chave: Concreto sustentável; Cinzas do bagaço de cana-de-açúcar; Resíduo de 
construção civil. 
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Abstract 

This study aims to partially replace the main components of concrete by wastes of constructions 
and sugar-ethanol plants. The residues used were ashes, from the sugarcane burn process, and 
civil construction waste (CCW). It was adopted 5% replacement of cement by fly ash (CBCL), 30% 
replacement of sand by heavy ash (CBCP) and 30% replacement of gravel by RCC. Eight concrete 
mixes were considered by changing the percentage of cement, fine and coarse aggregate. Concrete 
speciments were investigated at hardened state, such as compressive strength, traction by 
diametral compression and absorption. The results confirm the feasibility of the substitutions. The 
characteristics of the concrete with residues were similar to those of the conventional concrete, 
resulting in a highly acceptable concrete being environmentally correct, economically feasible and 
socially accepted. 

 

Keywords: Concreto sustentable; Sugarcane bagasse ashes; Civil construction waste. 

 

1. Introdução 
 

Parte dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sociedade é gerada pela 
construção civil. A indústria do concreto é a que mais usa recursos naturais, cerca de 12,6 
bilhões de toneladas por ano. A produção do cimento, mineração, processamento e o 
transporte dos agregados consomem uma quantidade considerável de energia e afeta 
negativamente a ecologia do planeta (MEHTA, 2002). 

Mehta (2002) afirma que para reduzir o impacto ambiental causado pelo uso de 
qualquer material, é necessário reduzir seu consumo. No entanto, a taxa de consumo de 
concreto provavelmente não irá ser reduzida nos próximos 50 anos. Porém, a curto prazo, 
pode-se praticar a ecologia industrial para o desenvolvimento sustentável. A ecologia 
industrial consiste na reciclagem dos subprodutos de uma indústria para usa-los como 
substituição da matéria-prima virgem de outra indústria, reduzindo o impacto de ambas. 

O presente trabalho tem por objetivo conceber um concreto com substituição parcial 
tanto do aglomerante como dos agregados por resíduos. Isto implicará em uma alternativa 
sustentável para a produção de um dos materiais mais importantes e mais utilizados na 
indústria da construção civil: o concreto. Buscando obter um material de construção 
eficiente e que atenda aos três pilares da sustentabilidade: ambiental, econômico e social.  

 

2 Concreto  
 

O concreto é hoje o segundo produto mais consumido no mundo. Projeções otimistas 
presumem que o material possa ocupar o primeiro lugar a partir de 2025, superando o 
consumo de água potável (SANTOS, 2013). 

A produção de cimento Portland é uma das grandes responsáveis pela emissão de gás 
carbônico. Sua produção mundial é de 1,5 bilhão de toneladas por ano, responsável por 
quase 7% das emissões globais de CO2 (MEHTA e MONTEIRO, 2008).  
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No Brasil, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC, 2013), para 
cada tonelada de cimento produzido em 2012, cerca de 580 kg de CO2 foram lançados à 
atmosfera.  

Dessa forma um dos objetivos do presente trabalho é a substituição parcial em 5%, em 
massa, do cimento Portland por cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar (CBCL). A CBCL 
é um dos subprodutos gerados pela queima do bagaço de cana-de-açúcar. A figura 1 
apresenta o processo de queima do bagaço de cana-de-açúcar e os subprodutos gerados no 
mesmo. 

 
Figura 1: Subprodutos gerados pela queima do bagaço de cana-de-açúcar. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

Cada tonelada de cana-de-açúcar processada gera cerca de 250 kg de bagaço que 
quando queimado resulta em dois tipos de cinzas distintas, sendo 6 kg de cinza pesada 
(CBCP), semelhante à areia fina, e 600 g de cinza leve (CBCL), um pó com granulometria 
semelhante à do cimento Portland. Estima-se que na safra 2016/2017 serão moídas 684,7 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar, gerando aproximadamente 4,1 milhões de 
toneladas de CBCP e 410 mil toneladas de cinza leve CBCL (CONAB, 2013). 

Atualmente, as usinas de açúcar utilizam as cinzas leve e pesada como componentes 
para adubo, mesmo não agregando nenhuma vantagem para esse fim. Estudos recentes 
indicam que a CBCL tem potencial pozolânico, sendo assim a substituição parcial do 
cimento por CBCL pode ser viável (CORDEIRO et al 2009; CORDEIRO et al 2010). A 
figura 2 apresenta a semelhança granulométrica entre o cimento Portland e a CBCL. 

 
Figura 2: Cimento Portland (a) e Cinza Leve (b). Fonte: elaborado pelos autores. 
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Os agregados miúdo e graúdo utilizados na fabricação do concreto também causam 
impacto ambiental. A areia e brita são recursos minerais esgotáveis, não renováveis. 
Portanto, tendem a escassez à medida que se desenvolve a sua exploração (SILVA, 2007). 

Os produtos mais minerados no Brasil são os agregados da construção civil, areia e 
pedra britada. A produção anual é de 623 milhões de toneladas de agregados miúdo e 
graúdo por ano, basicamente a cargo de pequenas empresas (MANCIN, 2012). 

A extração de areia necessita de licenciamento ambiental, vinculada a leis e definições. 
Existe, porém, um alto índice de clandestinidade dessa atividade. Com isso, os impactos 
ambientais provocados são grandes e descontrolados, tais como: degradação ambiental de 
dunas e manguezais, alteração de canais naturais de rios e aspectos paisagísticos, cavas da 
extração de areia são utilizadas como bota-fora da construção civil e até mesmo como 
lixões (VIEIRA e REZENDE, 2015). 

Os efeitos ambientais causados pela produção dos agregados estão associados às 
diversas fases da exploração, como por exemplo: a abertura da cava provoca a retirada da 
vegetação, movimento de terra e modifica a paisagem local; o uso de explosivos para 
desmonte da rocha causa sobrepressão atmosférica, vibração do terreno, lançamento de 
fragmentos, poeira e ruído; o beneficiamento e transporte do minério geram poeira e ruído, 
afetando água, solo, ar e ainda a população (BACCI, LANDIM e ESTON, 2006). 

A substituição parcial dos agregados naturais por resíduos é mais uma forma de 
amenizar os impactos causados pela produção do concreto convencional. Esta pesquisa 
propõe a substituição de 30% da areia natural por cinza pesada do bagaço de cana-de-
açúcar (CBCP), subproduto da queima do bagaço de cana já apresentado na figura 1. E 
ainda, propor a substituição de 30% da brita convencional por resíduos da construção civil 
processados 

A CBCP tem composição granulométrica semelhante à areia natural como pode ser 
comprovado na figura 3.  

 
Figura 3: Areia (a) e Cinza Pesada (b). Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os resíduos gerados pela indústria da construção civil, provenientes das perdas 
ocorridas durante o processo de construção ou de demolições, aumentam ainda mais o 
impacto ambiental provocado pelo setor. A excessiva geração de resíduos e seu descarte 
irregular, em grande parte das cidades brasileiras, causam a poluição do ambiente urbano. 

Alguns exemplos negativos causados pelos resíduos da construção civil são a obstrução 
e contaminação dos leitos de rios e canais, o comprometimento do tráfego em vias públicas 
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e a degradação da paisagem das cidades, além da poluição do ar com gás carbônico 
liberado pelos veículos utilizados para realizar o transporte dos resíduos. Os resíduos da 
construção civil podem ser processados de maneira que atinjam granulometria semelhante 
à da brita 1 convencional, como apresentado na figura 4 

 
Figura 4: Brita natural (a) e RCC (b). Fonte: elaborado pelos autores. 

 

3. Materiais e Métodos 
 

Os materiais utilizados na pesquisa foram: 

-Aglomerante: O cimento utilizado foi o CP II Z – 32. A cinza leve do bagaço da cana-
de-açúcar foi fornecida por uma usina 

-Água: Utilizou-se água potável proveniente da rede de abastecimento de água da 
cidade de Maringá, PR; 

-Agregado miúdo: Areia lavada convencional de fornecedores da região de Maringá, 
PR. Já a cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar é proveniente de uma usina; 

-Agregado graúdo: utilizou-se brita 1 de fornecedores da região de Maringá. Os 
agregados graúdos reciclados foram coletados em uma usina de reciclagem; 

Realizaram-se ensaios em laboratório para determinar a massa específica dos materiais 
utilizados. Para isso seguiu-se as normas presentes na tabela 1.  

Material Norma utilizada Massa Específica (g/cm³) 

Cimento ABNT NBR NM 23: 2001 2,96 

Areia ABNT NBR 9976: 1987 2,64 

Brita ABNT NBR NM 53: 2009 2,70 

RCC ABNT NBR NM 53: 2009 2,68 

CPCL ABNT NBR NM 23: 2001 2,20 

CBCP ABNT NBR 6508: 1984 2,75 
Tabela 1: Massa específica e norma utilizada para cada material. Fonte: elaborado pelos autores. 
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O traço escolhido como referência foi o apresentado por Nunes (2009) e também 
utilizado por Hojo (2015), com consumo de cimento de 367,6 kg/m³ de concreto. As 
porcentagens de substituição de cada traço estão apresentadas na tabela 2. 

 

Traço 
Porcentagem de substituição 

Cimento pela 
CBCL  

Agregado miúdo 
pela CBCP 

Agregado graúdo 
pelo RCC 

1 - - - 

2 - 30 - 

3 - - 30 

4 - 30 30 

5 5 - - 

6 5 30 - 

7 5 - 30 

8 5 30 30 
Tabela 2: Porcentagem de substituição em cada traço. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A tabela 3 mostra os traços unitários em massa. 

 

Traço Cimento Água Areia Brita 1 CBCL CBCP RCC 

1 1 0,50 2,06 2,94 0 0 0 

2 1 0,50 1,44 2,94 0 0,62 0 

3 1 0,49 2,06 2,06 0 0 0,88 

4 1 0,49 1,44 2,06 0 0,62 0,88 

5 0,95 0,54 2,06 2,94 0,05 0 0 

6 0,95 0,55 1,44 2,94 0,05 0,62 0 

7 0,95 0,56 2,06 2,06 0,05 0 0,88 

8 0,95 0,56 1,44 2,06 0,05 0,62 0,88 
Tabela 3: Traço unitário em massa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A moldagem e cura dos corpos de prova foram realizadas em consonância com a 
ABNT NBR 5738: 2015. A figura 5 ilustra os corpos de prova recém moldados e sua 
disposição na câmara úmida  
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Figura 5: Corpos de prova moldados e em processo de cura em câmara úmida. Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

Para a moldagem dos corpos de prova, foi fixado o valor de abatimento do tronco de 
cone de 70 mm (+/- 10 mm), acrescentando a quantidade de água necessária para que o 
concreto atingisse a correta consistência, de acordo com ABNT NBR NM 67: 1998. 

Os corpos de prova foram rompidos em prensa hidráulica, conforme previsto na ABNT 
NBR 5739: 2007, a fim de determinar a resistência característica à compressão. Para cada 
traço foram produzidos 3 corpos de prova para serem rompidos com 7 dias, 6 corpos de 
prova para 28 dias e 3 corpos de prova para 56 dias. 

O ensaio de resistência a tração por compressão diametral seguiu a ABNT NBR 7222: 
2011, com o uso da mesma prensa hidráulica que o ensaio de resistência à compressão, 
porém com o uso da geratriz. Foram destinados 3 corpos de prova de cada traço para serem 
rompidos aos 28 dias. 

Para a determinação da quantidade de água absorvida pelos corpos de prova, seguiu-se 
a ABNT NBR 9778:2009. Para este ensaio foram destinados 3 corpos de prova na idade de 
28 dias. 

Foi realizado um estudo de mercado com diferentes fornecedores regionais dos 
materiais utilizados com o intuito de estimar a economia provocada pela substituição dos 
materiais tradicionais por resíduos. 

 

4. Resultados e conclusões 
 

Com o concreto no estado fresco, fez-se o abatimento do tronco de cone. Os valores 
encontrados estão presentes na tabela 4. 
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Traço T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Abatimento (mm) 70 72 63 63 65 70 65 60 
Tabela 4: Abatimento do tronco de cone (Slump Test). Fonte: elaborado pelos autores. 

A tabela 5 mostra as resistências à compressão de cada traço de concreto nas idades de 
7, 28 e 56 dias com os respectivos desvios padrões (DV).  

 

Traço 
7 dias 28 dias 56 dias 

Resistência DV Resistência DV Resistência DV 

T1 20,48 1,43 34,5 2,81 36,56 1,53 

T2 21,06 0,52 38,39 0,99 38,87 1,39 

T3 22,87 0,87 34,71 1,74 37,60 2,20 

T4 21,77 0,89 33,16 2,17 36,13 2,54 

T5 22,74 0,80 31,96 1,57 34,31 3,23 

T6 20,04 1,76 31,89 2,56 35,32 2,43 

T7 20,12 0,35 33,39 0,70 35,88 1,01 

T8 21,73 0,34 35,63 1,90 36,32 0,76 
Tabela 5: Resistência à compressão (MPa) por idade e desvio padrão (MPa). Fonte: elaborado 

pelos autores. 

 

Para melhor compreensão e comparação dos resultados, os autores apresentam na 
figura 6 a resistência à compressão de cada traço. 

 

 
Figura 6: Gráfico da resistência à compressão em MPa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os resultados da resistência à compressão dos corpos de prova aos 28 dias mostram 
que no traço T2, em que há apenas a substituição da areia normal por CBCP, houve um 
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aumento no valor da sua resistência à compressão atingindo 38 MPa. Esse resultado era 
esperado pelo fato da CBCP apresentar composição granulométrica mais fina do que a 
areia comum, preenchendo melhor os vazios do concreto devido ao chamado efeito fíller 
(empacotamento das partículas).  

Ao avaliar os resultados do traço T8, que contém a mistura dos 3 resíduos estudados, 
nota-se que a resistência à compressão encontrada foi superior ao traço de referência (T1), 
resultando em um material eficiente que proporciona redução de cimento, areia e brita. 
Sendo assim, um produto ambientalmente correto, socialmente aceito e economicamente 
viável, atingindo todos os princípios da sustentabilidade.  

Analisando os resultados obtidos dos ensaios das resistências à compressão aos 56 dias, 
pôde-se verificar que na presença da CBCL houve um aumento significativo à resistência 
aos 28 dias. Esse efeito é justificado graças à lenta atividade pozolânica da CBCL. 
Cordeiro, Toledo Filho e Fairbairn (2010), ao produzirem concreto com substituição 
parcial de cimento por cinza leve, também obtiveram maiores resistências a compressão 
em idades mais avançadas. 

Os traços que contém o RCC em sua composição também apresentam um ganho de 
resistência mecânica, justificado pela sua composição heterogênea que contém partículas 
de cal e cimento disponíveis para novas reações e partículas de materiais cerâmicos 
potencialmente pozolânicas (JIMENEZ, 2011). 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração, presente na figura 7, apresentaram 
aproximadamente 10% da resistência à compressão. Observa-se ainda que o traço T8 com 
os três resíduos em sua composição apresentou resistência superior ao traço referência 
(T1). Nota-se também que os concretos com RCC apresentaram uma diminuição na 
resistência à tração, com exceção do T8. Porém, a influencia do RCC pode ter sido 
mascarada pela CBCL e CBCP presente neste último traço. Redução nos valores de 
resistência a tração, quando utilizado RCC em sua matriz cimentícia, também foram 
observados por Rakshvir e Barai (2006). 

 

 
Figura 7: Gráfico de resistência à tração em MPa. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Analisando os resultados de absorção de água obtidos pelos traços, os quais podem ser 
vistos na figura 8, percebe-se que os mesmos mostraram pouca variação entre si, 
permanecendo próximos a 5%. 

 

 
Figura 8: Gráfico de absorção de água. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Com os presentes resultados, é possível afirmar a viabilidade em aplicar o produto 
apresentado. Proporcionando um efeito benéfico ao meio ambiente minimizando a geração 
de CO2 e dando correta destinação aos resíduos utilizados, cinzas e RCC. Substituir 
parcialmente o cimento e os agregados pelos resíduos resulta em vantagem econômica para 
os usuários.  

O concreto analisado além de atender aos 3 pilares da sustentabilidade, demonstrou 
melhor desempenho do que o concreto convencional nas características analisadas. Para a 
utilização em concreto armado, são necessários estudos complementares que avaliem o 
comportamento dos resíduos no concreto junto ao aço. No entanto, pode-se confirmar a 
eficácia deste concreto sustentável em peças não armadas, tais como: blocos de concreto, 
pavers para pavimentação, contra pisos, calçadas, subleito para pavimentação, entre outras 
aplicações. 
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Resumo 

O processo de urbanização fez com que as áreas de solo permeáveis fossem gradativamente 
diminuídas devido ao aumento das obras da construção civil. A drenagem urbana, antes idealizada 
por projetos que não visavam a sustentabilidade, passou a não comportar a demanda das cidades 
com o passar dos anos. Desse modo, tornou-se necessário incorporar aos projetos de saneamento 
básico, mais especificamente de drenagem pluvial urbana, novos mecanismos que visassem a 
integração do meio ambiente com as necessidades do meio urbano. Esse artigo visa apresentar 
mecanismos passíveis de serem aplicados em projetos de drenagem urbana utilizando o solo e 
vegetação como principais recursos para conciliar a sustentabilidade, conforto e segurança para 
habitantes dos centros urbanos. A metodologia utilizada para elaboração da pesquisa foi a revisão 
bibliográfica, objetivando apresentar uma série de elementos passíveis de serem utilizados no 
ambiente urbano com a finalidade de melhorar sua drenagem. Salienta-se que, para que tais 
concepções apresentadas na pesquisa sejam realmente postas em prática, são necessárias mudanças 
nas legislações vigentes, divulgação de projetos já executados para a população em geral, 
campanhas de conscientização e qualificação dos profissionais existentes no mercado.  

 

Palavras-chave: sustentabilidade; infiltração da água; métodos alternativos; permeabilidade; 
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Abstract 

The urbanization process made that permeable soil areas were gradually reduced due to the 
increase in civil construction. The urban drainage, once idealized by projects that did not aimed at 
sustainability, has not been able to meet the cities demand over the years. For this reason, it 
became necessary to introduce on the basic sanitation projects, more specifically in the urban 
storm drainage system, new mechanisms that aimed the integration between the environment with 
the urban environment needs. This article will present mechanisms that can be applied in urban 
drainage projects by using soil and vegetation as the main resources to conciliate sustainability, 
comfort and safety for citizens in the urban area. The methodology used to elaborate the research 
was the bibliographical review, aiming to present a series of elements that can be used in the urban 
environment in order to improve drainage. However, for such conceptions to be really put into 
practice, changes in existing legislation are necessary, dissemination of projects already done for 
the general population, awareness campaigns and qualification of the existing professionals in the 
market. 

 

Keywords: sustainability; water infiltration; alternative methods; permeability. 

 
1. Introdução 

 
A pesquisa visa apresentar um grupo de técnicas passíveis de serem aplicadas no 

ambiente urbano para obtenção de melhorias na drenagem, principalmente em grandes 
centros.  Buscou-se apresentar técnicas que fossem o mais sustentáveis possíveis, 
utilizando vegetação em seu conjunto. 

Para Herzog e Rosa (2010, p. 6) infraestrutura verde consiste em: "redes 
multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente arborizados 
(inclui ruas e propriedades públicas e privadas), interconectados que reestruturam o 
mosaico da paisagem". 

Nas áreas urbanas a alta taxa de impermeabilização dos solos, consequente canalização 
para escoamento das águas pluviais, contaminação das superfícies pelos resíduos sólidos 
gerados pela população e contaminação do ar fez com que o ciclo hidrológico sofresse 
fortes impactos (TUCCI, 2003). O autor conclui que graves problemas podem ser 
observados em países em desenvolvimento, aonde as obras de drenagem e urbanização são 
realizadas de maneira não sustentável. Além disso, Peiter e Poleto (2012) indicam que em 
decorrência da impermeabilização das superfícies houve um aumento do escoamento 
superficial, como resultado, a canalização destinada a realizar a drenagem urbana tornou-se 
ineficiente. 

A incorporação de projetos de drenagem sustentável e infraestrutura verde em centros 
urbanos são de extrema importância para a minimização de impactos ambientais. Obter 
uma drenagem urbana eficiente e conciliá-la com benefícios ao meio ambiente é o que os 
centros urbanos precisam para minimizar maiores problemas futuros e agregar outros 
inúmeros benefícios à qualidade de vida de seus habitantes. 
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Na drenagem sustentável o escoamento da água pluvial em excesso ocorre por meio da 
infiltração da mesma no subsolo, através do armazenamento temporário - permitindo o 
reuso da água ou realizando posteriormente um descarte lento da mesma, após a 
precipitação - pela evapotranspiração e evaporação -transferindo parte da água precipitada 
para a atmosfera (DIAS e ANTUNES, 2010). 

O foco principal da drenagem sustentável é acabar com os processos erosivos do solo, 
minimizar e prevenir as enchentes urbanas e perdas das atribuições das fontes de água 
(KOBAYASHI et al, 2008). Os autores apresentam algumas ações passíveis de serem 
aplicadas nesse tipo de drenagem a fim de que se obtenham bons resultados. Nisso 
incluem-se: gestão urbana (a drenagem sustentável passar a ser incluída nos planos 
diretores de cada cidade), proteção das fontes de água (evitando o desmatamento, erosões e 
assoreamento) e por fim a preservação dos recursos hídricos, mantendo-se a qualidade das 
águas subterrâneas e superficiais. É importante a ressalva da necessidade de constante 
manutenção dos métodos sustentáveis, para que os mesmos mantenham sua longevidade e 
bom funcionamento (BEUX; OTTONI, 2015). 

 

2. Metodologia 
 

Através de pesquisa bibliográfica pertinente, buscou-se apresentar alguns mecanismos 
passíveis de serem aplicados a projetos de drenagem urbana sustentável. Buscou-se expor 
o funcionamento desses métodos, aonde e como podem ser aplicados. Além disso, através 
da presente pesquisa, procurou-se apresentar e disseminar as técnicas para que as mesmas 
obtenham maior visibilidade e possam ser amplamente utilizadas nos projetos de 
engenharia e arquitetura. 

 

3. Desenvolvimento 
 

O alto tráfego de veículos e pessoas, além da presença de obras da construção civil, faz 
com que os solos urbanos sejam compactados. Além disso, há uma insuficiência ou 
inexistência de vegetação nas áreas urbanas fazendo com que a infiltração das águas 
pluviais seja reduzida (EMER, 2014). Almeida e Ferreira (2008) salientam a importância 
da vegetação nas áreas das bacias hidrográficas: interceptando parte da precipitação 
(principalmente em copas de árvores), infiltrando maior volume de água que escorreria 
superficialmente ocasionando erosões no solo ou desagregando-o, enchendo os cursos 
d'água de sedimentos e dificultando o escoamento fluvial. 

A pesquisa apresenta a seguir métodos não convencionais de drenagem urbana que 
conciliam outros benefícios ao ar, água e solo dos centros urbanos. A importância de 
aplicá-los consiste basicamente em projetar as cidades garantindo com que parte do ciclo 
hidrológico não sofra drásticas mudanças, impactando positivamente na qualidade de vida 
da população.  

 

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

3.1. Bio-retenção 
 

A bio-retenção (ou jardins de chuva) é um método que realiza o tratamento das águas 
pluviais através de um solo preparado para receber vegetação e com materiais que estejam 
dentro de uma depressão rasa filtrando o escoamento (SOUZA, 2005). Nesse sistema 
podem ser aplicados compostos ou outros insumos que aumentem a porosidade do solo, 
enquanto outros microrganismos e vegetação nele aplicados fazem a remoção de poluentes 
(CORMIER e PELLEGRINO, 2008). A figura 01 apresenta um exemplo de bio-retenção e 
esquema de funcionamento. 

 
Figura 01: exemplo de bio-retenção.  

Fonte: Cormier e Pellegrino (2008, p. 128). 

O método combina filtragem física e adsorção por processos biológicos, estimulando 
interceptação, infiltração, deposição de partículas e sólidos suspensos, evaporação, 
absorção, transpiração, evapotranspiração, assimilação de poluentes, nitrificação, 
desnitrificação, volatização, atenuação termal, degradação de componentes químicos e 
decomposição (SOUZA, 2015, p. 35). 

Existem os canteiros pluviais que tem basicamente a mesma função da bio-retenção, 
porém estão inseridos em espaços menores, conforme apresenta a figura 02. Esses 
canteiros também podem receber águas provindas das coberturas das edificações 
(CORMIER e PELLEGRINO, 2008). 

 
Figura 02: esquema de um canteiro pluvial sem infiltração.  

Fonte: Cormier e Pellegrino (2008, p.131). 
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Essa tipologia também pode dispensar a infiltração da água no solo, realizando apenas 
os processos de evaporação e evapotranspiração (BONZI, 2015). É passível de ser aplicada 
em locais nos quais se deseja evitar processos erosivos e deslizamentos, aonde é necessário 
realizar o manejo do escoamento superficial. 

 
Figura 03: esquema de um canteiro pluvial com infiltração.  

Fonte: Bonzi (2015, p.109). 

 

3.2. Telhados verdes 
 

Esse sistema trata-se de um reservatório de drenagem. Seu topo é composto por uma 
cobertura vegetal fixada em solo com composto orgânico e areia (CORMIER e 
PELLEGRINO, 2008). Quanto a sua tipologia Tassi et al (2014) apresentam que os 
telhados verdes podem ser classificados em dois tipos: extensivos (coberturas leves com 
pouca profundidade de solo -cerca de 5 a 15cm) e intensivos (com profundidade do solo de 
15 a 90cm). De um modo geral, os autores apresentam que os telhados do tipo intensivos 
são os mais indicados para o controle do escoamento pluvial, devido a sua capacidade de 
reterem mais água. No caso de telhados extensivos, a cobertura vegetal mais indicada são 
plantas de pequeno porte como sedos e gramíneas; já em telhados intensivos pode-se 
utilizar plantas de maior porte, como por exemplo, herbáceas ou arbustos (CORMIER e 
PELLEGRINO) . 

Nesse sistema, alguns pontos positivos podem ser observados, Kobayashi et al(2008) 
apresenta a ocorrência de um atraso do deflúvio superficial direto, como também benefício 
acústico para a edificação, que passa a ter uma diminuição dos níveis de ruídos vindos do 
exterior. Os autores apresentam que como pontos negativos ocorrem aumento de carga na 
estrutura e alto custo de manutenção e instalação. 

A estrutura do telhado verde é composta pelas seguintes camadas: vegetação 
(responsável pela interceptação, evapotranspiração e retenção de água), substrato (camada 
de solo que fixa a vegetação e armazena água), geotêxtil (filtro que evita a entrada de solo 
para o dreno), camada de drenagem (responsável pela detenção de parte da água pluvial), 
camada protetora (fornece proteção à membrana de impermeabilização), 
impermeabilização (protege a estrutura do contato com a água) e estrutura do telhado (tem 
a função de suportar a carga total do sistema)(PENNSYLVANIA, 2006). 
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Figura 04: exemplo de telhado verde.  

Fonte: Kobayashi et al (2008, p.5). 

 

3.3. Trincheira de infiltração 
 

Trincheiras de infiltração são mecanismos com função de armazenamento de águas 
pluviais até que ocorra sua infiltração no solo; eles são compostos por valetas preenchidas 
com material granular de porosidade de aproximadamente 40%, envolvido com filtro 
geotêxtil (DIAS e ANTUNES, 2010). Segundo as autoras, esse tipo de mecanismo permite 
a minoração da vazão de enchente máxima, reduzindo suas possíveis consequências.  

Elas também podem ser utilizadas para ligar condutores verticais de águas pluviais das 
edificações, desde que em cada um deles seja aplicado um filtro (para que não sejam 
transportados sedimentos para a trincheira) (PENNSYLVANIA, 2006). Existe uma 
variação desse dispositivo chamada “trincheira de retenção”, cuja função é levar a água 
captada para uma determinada saída. Essa variante é utilizada quando se dispõe de solos 
pouco permeáveis (SILVEIRA, 2002). 

Silveira (2002) ainda apresenta que as paredes e o topo da trincheira devem ser 
revestidos com filtro geotêxtil, a fim de evitar e entrada de finos para dentro do sistema. 
Quanto ao preenchimento da trincheira de infiltração, pesquisas realizadas por Peiter e 
Poleto (2012) indicam que os agregados que proporcionam melhor infiltração de água 
(respectivamente) são: rachão, pedra de argila, pedra britada e pedrisco.  

O manual do estado da Pensilvânia - Estados Unidos, lançado em 2006, traz algumas 
recomendações quanto a realização do projeto e execução das trincheiras de infiltração: 
investigar a capacidade de infiltração do solo do local, nivelar o fundo da trincheira e não 
projetar a mesma com inclinação menor do que 1% e instalar uma tubulação contínua em 
toda trincheira para permitir que os fluxos elevados de água sejam transportados. Essa 
tubulação deverá ter acessos em seu início, fim e intervalos apropriados que permitam a 
entrada ao interior da mesma para eventuais limpezas. 
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Figura 05: execução de uma trincheira de infiltração.  

Fonte: Pennsylvania (2006, p.45). 

 

3.4. Bacias de retenção 
 

Silveira (2002) conceitua bacia de retenção como reservatório com água permanente 
onde ocorre armazenamento temporário e infiltração das águas pluviais da área 
contribuinte da bacia. O autor esclarece que como efeito desse sistema acontecea 
diminuição e atraso do escoamento pluvial das áreas impermeabilizadas. 

Entre os benefícios adquiridos por esse tipo de sistema, podem ser observadas melhorias 
recreativas, ganhos estéticos no local de aplicação, atraso do deflúvio superficial direto, 
controle de grandes áreas de drenagem, valorização dos terrenos próximos, etc. 
(KOBAYASHI et al, 2008). A técnica possibilita melhorias na qualidade do ar, 
aumentando sua umidade devido à evaporação e evapotranspiração, assim como geram 
ambientes necessários à fauna e flora (BONZI, 2015). Para o autor, essa tipologia é 
indicada para depressões, aonde já ocorre acúmulo de água naturalmente. 

Kobayashi et al (2008) salienta alguns aspectos negativos quanto a implantação das 
bacias de retenção. Os autores observam que existem custos elevados de manutenção, 
possibilidade de crescimento intenso de algas, sedimentação no reservatório e proliferação 
de mosquitos. 

 
Figura 06: exemplo de bacia de retenção.  

Fonte: Kobayashi et al (2008, p.14). 
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3.5. Pavimentos permeáveis 
 

Esse sistema proporciona a infiltração das águas pluviais e por consequência a recarga 
do lençol freático. Todavia, dependendo do tipo de solo abaixo desse pavimento -caso seja 
muito compactado- poderá ter sua capacidade de infiltração reduzida (KOBAYASHI et al, 
2008). Alguns estudos tem demonstrado que esses sistemas são eficientes na redução de 
contaminantes como: sólidos, metais, óleo e graxas; o que os torna indicados a serem 
aplicáveis em estacionamentos (PENNSYLVANIA, 2006). 

Podem ser constituídos por blocos vazados, concreto ou asfalto. No caso de ser de 
concreto ou asfalto, o material fino é retirado da composição granulométrica da mistura, 
sendo essa sua única diferença das misturas convencionais (TUCCI, 2005). O autor 
apresenta que alguns cuidados na construção desse sistema devem ser levados em 
consideração: em ruas de elevado tráfego de veículos o pavimento pode ser deformado ou 
entupido; os pavimentos deverão ser construídos cerca de 1,20 metros do lençol freático do 
período chuvoso; sua base deverá ser drenada com canos perfurados, etc.  

Pennsylvania (2006) indica que o leito de materiais granulares abaixo do pavimento 
deverá ter um volume de vazios de pelo menos 40%. O manual prescreve que um geotêxtil 
deverá ser incluído no sistema, a fim de separar os materiais granulares do leito do solo 
subjacente impedindo a entrada de finos no sistema e posterior entupimento.Tucci (2005) 
salienta a viabilidade do sistema para solos com capacidade de infiltração superior a 
7mm/h. Além disso, enfatiza que a combinação percentual do solo que receberá o sistema 
não deverá ser superior a 30% de argila, 40% de silte e argila (combinados). 

 
Figura 07: esquema do pavimento permeável.  

Fonte: Pennsylvania (2006, p.16). 

 

3.6. Valas de infiltração 
 

Tucci (2005) apresenta que esses são dispositivos de drenagem lateral, que podem ser 
aplicados em paralelo a estradas, ruas, conjuntos habitacionais, etc. Esse sistema concentra 
determinado fluxo de uma área para qual foi projetado e proporciona a infiltração da água 
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ao longo de seu comprimento. O funcionamento do dispositivo tem por base um 
reservatório de detenção, aonde a capacidade de infiltração é inferior à drenagem que escoa 
para o valo.  

Na vala podem ser incorporadas pequenas barragens a fim de retardar o fluxo da água 
de modo a favorecer a infiltração da mesma no solo (SILVEIRA, 2002).A utilização dessa 
estrutura somente é viável em terrenos com solo permeável, Beux e Ottoni (2015) 
evidenciam a necessidade do nível médio do lençol freático ser inferior ao fundo da vala. 

 
Figura 08: vala de infiltração.  

Fonte: SUDERHSA (2002, p.51). 

 

3.7. Poço de infiltração 
 

Os poços de infiltração são dispositivos pontuais que permitem a evacuação do 
escoamento superficial para dentro do solo. Construtivamente podem estar 
estruturados por um preenchimento com brita (meio poroso) ou por um 
revestimento estrutural fixando a parede interna e possibilitando o interior vazio 
(SILVEIRA, 2002, p. 42).  

A principal aplicação desse sistema é no controle das águas pluviais provenientes das 
coberturas das edificações (BEUX e OTTONI, 2015). Quando a camada superficial de solo 
é pouco permeável, há a possibilidade de escavar até encontrar uma camada de solo 
permeável para implantar o sistema (SUDERHSA, 2002).  

 
Figura 09: poço de infiltração preenchido com brita.  

Fonte: Silveira (2002, p. 42). 
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3.8. Faixas gramadas 
 

Esse mecanismo tem efeito de desacelerar o escoamento laminar- embora não reduza 
grandemente seu pico- proveniente das superfícies impermeáveis. No caso da 
macrodrenagem, ela funciona como ponto de saída para enchentes. Atuam como filtro de 
poluentes e outras partículas (SUDERHSA, 2002). 

Quanto à infraestrutura urbana, a aplicação de faixas permeáveis nos passeios públicos 
forma uma estratégia para o aumento da infiltração da água no solo, melhoria na qualidade 
do ar e embelezamento das áreas urbanas (EMER, 2014). A arborização das cidades além 
de ser de suma importância para o ciclo hidrológico propicia: o melhoramento do conforto 
térmico (absorvendo o calor diurno e liberando o noturno), melhorias na qualidade do ar 
(na umidade e poluição) e ameniza a poluição sonora (ALMEIDA e FERREIRA, 2008). 
Silveira (2002) evidencia a função dessas faixas em fornecer uma área de escape para 
enchentes, tendo como efeito a atenuação de cheias, proporcionando áreas de infiltração de 
contribuição lateral.  

 
Figura 10: faixas permeáveis em passeios públicos.  

Fonte: DecoraçãoeProjetos (2012). 

 

4. Considerações finais 
 
Com o propósito de mitigar os efeitos causados pela crescente urbanização e 

consequente impermeabilização dos solos, atitudes provindas do poder público, população 
e profissionais da área, são necessárias. Mudanças nos códigos de obra de cada município 
ou criação de leis que abranjam tais métodos são indispensáveis, além de prever um 
aumento das áreas permeáveis obrigatórias para cada terreno. Além disso, uma fiscalização 
eficiente que controle se as áreas permeáveis realmente condizem com o mínimo previsto 
por lei/código de obras é de suma importância para a eficácia do sistema.   

A conscientização da população quanto à necessidade de periódica manutenção dos 
sistemas e implantação dos mesmos são essenciais. Com essa intenção podem ser criadas 
cartilhas por órgãos municipais abrangendo a sustentabilidade envolvendo a drenagem 
urbana, além de campanhas de maior escala para divulgação do tema para a população em 
geral.  

A qualificação e atualização dos profissionais existentes no mercado são fundamentais 
para que tais dispositivos sejam implantados nos projetos de drenagem urbana. Todavia, tal 
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assunto deve começar a ser explorado com maior ênfase também durante o período 
acadêmico. 
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Resumo 
A caminhabilidade pode ser entendida como um aspecto qualitativo do lugar que permite ao 
pedestre acessar os diferentes pontos da cidade. Desse modo, avaliar a qualidade dos percursos 
diários dos citadinos se mostra imprescindível para compreender o quão convidativo é o 
deslocamento pedonal. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados dos níveis de 
caminhabilidade de trajetos cotidianos realizados na cidade de Goiás (GO), localizada no centro-
oeste brasileiro. A revisão bibliográfica fundamentou a sistematização dos parâmetros de qualidade 
do espaço. Em um primeiro momento, certificou-se o enquadramento dos percursos a uma 
distância ideal para os deslocamentos a pé. Em seguida, os critérios de análise da qualidade 
espacial foram definidos, constituídos de cenários com possibilidade de ocorrência no meio urbano, 
valorados a uma escala de zero a cinco. Os percursos analisados foram divididos em trechos aos 
quais foram verificados os critérios analíticos. Os resultados mostram que a cidade possui 
condições desfavoráveis à caminhabilidade, com equipamentos de uso cotidiano localizados a 
distâncias pouco convidativas ao deslocamento a pé e infraestrutura pedonal subdimensionada, 
apresentando ainda pouca proteção às intempéries, oferta insuficiente de mobiliários de apoio e 
obstáculos nas calçadas, desestimulando o deslocamento a pé nessa cidade de pequeno porte.     

 

Palavras-chave: Caminhabilidade; Qualidade Espacial Urbana; Cidade de Pequeno Porte 
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Abstract 
Walkability can be understood as a qualitative aspect of space, which allows pedestrians to access 
different points of the city. Thus, evaluating the quality of the city’s daily journeys is essential for 
understanding how inviting displacement on foot is. The aim of this work is to present the results of 
walkability levels in daily paths held in Goiás city, located in Brazilian center-west region. The 
bibliographical review gave us basis for the systematization of space quality parameters. First, we 
verified the framing of those chosen trails into an ideal distance for displacement on foot. Then, we 
defined the analytical criteria for spatial quality, which were constituted by sceneries with 
possibility of occurrence into urban space, rated on a scale of zero to five. The analyzed trails were 
divided in parts, on which were verified the analytical criteria. The results show us that the city has 
unfavorable conditions for walkability, with daily use equipments located at distances that uninvite 
walk displacements. Also, the pedestrian infrastructure is undersized, offers little protection for 
weather conditions, insufficient urban furniture of support and obstacles on the sidewalks. This 
context discourages displacement on foot in this small town.            
 

Keywords: Walkability; Urban Spatial Quality; Small Town 
 

1. Introdução 
 

Caminhar é um meio de transporte, e tem a potencialidade de dar início ou criar 
oportunidade para outras atividades, fortalecendo a interação social. Muitos fatores 
influenciam no caminhar, e o projeto do espaço urbano pode ser determinante para 
promover uma boa caminhabilidade. Quando se fala de caminhabilidade, pode-se remeter a 
diversos conceitos, com variados critérios de avaliação, mas aqui ela é tratada, conforme 
apontado por Ghidini (2011, p.22), como “uma qualidade do lugar, o caminho que permite ao 
pedestre uma boa acessibilidade às diferentes partes da cidade”, sobretudo, em percursos que ele 
faz no seu dia a dia. É importante pensar os espaços urbanos do ponto de vista de seus 
usuários cotidianos; são os citadinos que levam seus filhos à escola, vão ao banco ou aos 
órgãos públicos resolverem questões pessoais, vão em busca de atendimento médico. São 
eles que saem para almoçar, beber em algum bar local, ou levar a família para um sorvete 
na praça. E como é a qualidade desses percursos?  

Pensar no ganho que se tem com espaços caminháveis no contexto urbano, 
necessariamente leva à reflexão de se trabalhar orientado ao desenvolvimento sustentável, 
que quer dizer, entre outras coisas, a redução de transportes motorizados em geral, com 
direta influência nos níveis de emissão de gases poluentes e nocivos; ganhos na área da 
saúde, reduzindo índices de obesidade ou melhorando o condicionamento 
cardiorrespiratório dos indivíduos; e a provisão de uma maior capacidade de atração de 
pedestres, aumentando o quantitativo e diversificando a uma gama mais ampla o perfil dos 
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usuários dos espaços urbanos. Esse aumento de pedestres implica em uma maior interação 
entre as pessoas, aumenta a sensação de segurança entre elas, além da ativação econômica 
que gera, uma vez que mais pessoas circulando traduzem-se em mais pessoas tendo 
experiências de troca, compra e venda.  

Esse cenário, no contexto de uma cidade de pequeno porte intensifica-se e se torna 
ainda mais propício, uma vez que por serem as distâncias reduzidas, além de todos os 
aspectos apontados, perde-se o sentido da utilização do automóvel. Nesse contexto, este 
trabalho analisou a cidade de Goiás – município com área aproximada de três mil 
quilômetros quadrados e população com pouco mais de vinte e quatro mil habitantes, 
segundo estimativa do IBGE para 2016, em relação ao censo de 2010 (PORTAL DO 
IBGE, 2016). Goiás-GO foi primeira capital do estado de mesmo nome, localizada no 
centro-oeste brasileiro, tendo surgido como resultado da exploração do ouro no interior do 
país empreendida pelos bandeirantes que colonizaram a região nos séculos XVIII e XIX. 

Goiás foi sede administrativa da Capitania e do Estado, de 1744 até 1937, quando 
ocorreu a transferência oficial da capital estadual para Goiânia. Seu conjunto urbanístico e 
arquitetônico manteve as características da trama urbana original, dos espaços públicos e 
privados, da escala e da volumetria das suas edificações.  Teve alguns de seus monumentos 
e edifícios isoladamente classificados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) em 1950, e o mesmo órgão em 1978 tombou sua paisagem cultural. Em 
dezembro de 2001, Goiás foi reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial, pela 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
Considerada, portanto, uma cidade de pequeno porte, a vida diária do município passa por 
seu centro histórico, local que remonta às primeiras construções, e onde se concentram 
bancos, instituições públicas de diversos segmentos, cartório e grande oferta de serviços, 
comércio e equipamentos de lazer.  

Apesar de seu porte, a mobilidade urbana em Goiás acontece em veículos particulares: 
há disponível apenas uma linha municipal de ônibus, gratuita, que percorre a cidade em 
horários incertos e atualmente somente um veículo oferece o serviço à população. Tal linha 
atravessa diferentes bairros da cidade e circula nas periferias da área central, sem, contudo, 
contemplá-la. Nesse contexto, é comum que os habitantes se desloquem em seus próprios 
carros e motocicletas, ou contratem os serviços de táxis e mototáxis. Há uma parcela da 
população que se desloca a pé ou, em menor quantidade, em bicicletas. Contudo, o relevo 
extremamente acidentado e as temperaturas elevadas na maior parte do tempo, são 
adversidades naturais ao deslocamento não-motorizado. 

Speck (2012) ao analisar o deslocamento de pedestres em cidades como Roma afirma 
que, a despeito de um relevo extremamente acidentado, de ruas estreitas, da ausência de 
calçadas em metade delas, da inexistência de faixa de pedestres em cruzamentos, de uma 
pavimentação desigual e esburacada, e da ausência de rampas para deficientes ou outros 
aspectos que se referem à acessibilidade, os pedestres circulam pela cidade ou por seus 
bairros mais tradicionais, favorecidos pela trama urbana. Se a trama urbana, definida por 
Speck (2012, p.10) como o “conjunto diário de ruas, quarteirões e edificações que amarram 
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os monumentos juntos” influencia na caminhabilidade, ela não pode ser tratada como o 
único aspecto a ser aferido, para se considerar tal cidade ou uma área específica 
caminhável ou não. A descrição de entraves ao deslocamento no meio urbano de Roma em 
muito se assemelha aos de Goiás, mas quais aspectos seriam necessários para garantir um 
ambiente caminhável favorável ao pedestre? Neste espectro, o objetivo deste trabalho é 
investigar os principais percursos feitos por um morador de Goiás em sua vida diária, por 
duas perspectivas: através das distâncias percorridas e sua qualidade, cujos critérios são 
abordados a seguir. 

 

2. Referencial e procedimentos metodológicos 
 

O intuito de mensurar os níveis de caminhabilidade de um determinado espaço urbano 
se iniciou com o trabalho de Bradshaw, no início dos anos 1990 (GHIDINI, 2011). No 
Brasil, algumas experiências envolvendo a mensuração da caminhabilidade também foram 
desenvolvidas. Inspirados pelas discussões da humanização do espaço urbano promovidas 
por Jan Gehl (2013), o trabalho de Barros et al. (2015), apresenta um vasto detalhamento 
de categorias de avaliação da qualidade urbana e seus respectivos indicadores.  O mesmo 
ocorre com a pesquisa empreendida por Gonçalves et al. (2015), que aplicando a 
metodologia do Núcleo de Estudos em Mobilidade Urbana – NMob da Universidade 
Federal da Bahia e a do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Sergipe, sistematiza critérios de aferição da caminhabilidade. O estudo de Nanya & 
Sanches (2015, p. 1705) é de fundamental importância por se propor a desenvolver um 
instrumental de avaliação da caminhabilidade a partir da geração de índices que poderiam 
ser aplicados em qualquer contexto urbano. 

Em suma, os trabalhos que avaliam os índices de caminhabilidade nas cidades devem, 
em primeira instância, buscar parâmetros de definição dessa qualidade de percurso. Em 
geral, há algumas categorias de análise da qualidade dos trechos de calçadas que são 
recorrentes nesses estudos: largura, condições de pavimentação, obstáculos, nivelamento 
de pisos, proteção de intempéries, mobiliário urbano, iluminação pública, usos lindeiros e 
diversidade urbana, segurança, densidade de pessoas e fluxos, integração com transporte 
público, paisagem, gabarito de edificações, desenho urbano, arborização, poluição, 
acessibilidade, sinalização, limpeza e topografia. Outro ponto que esses trabalhos possuem 
em comum são os critérios para avaliação dessas categorias, que se constituem de cenários 
que podem ser encontrados em campo, seguidos de uma pontuação que lhes é atribuída.  

A exposição dos critérios e meios de avaliação da qualidade do espaço urbano abordada 
nesses diferentes trabalhos mostra o que é comentado por Nanya & Sanches (2015, p. 
1703): “o conjunto de atributos utilizados por cada pesquisador para definir a 
caminhabilidade é muito variável e, em geral, bastante grande”. Nesse sentido, o exercício 
de designação de parâmetros para a aferição da caminhabilidade se inicia com o 
entendimento de quais são os itens pertinentes à análise nas cidades em questão. 
Igualmente, as definições dos cenários e as escalas de gradações possíveis para cada item 
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avaliado dependem das condicionantes sociais, culturais e geográficas do local. Desse 
modo, ainda que trabalhos como o de Nanya & Sanches (2015) proponham parâmetros 
gerais para avaliação, que certamente podem ser aplicados, o exercício de aferição da 
caminhabilidade se torna exclusivo a cada novo contexto, com um elenco de categorias de 
análise e cenários que surgem como objeto de reflexão da cidade real. 

O processo analítico da caminhabilidade proposto neste trabalho parte de uma primeira 
categoria de análise pouco mencionada nos estudos consultados: a distância dos percursos. 
Para a avaliação da caminhabilidade na cidade de Goiás, foram elencados cinco percursos 
em seu centro histórico, que simulam trajetos cotidianos a partir de um ponto inicial - uma 
casa -, escolhida estrategicamente em uma área de predominância residencial. Tais trajetos 
compreendem o acesso de menor distância aos exemplares mais próximos do referido 
ponto que possuem a seguinte natureza: uma escola, um espaço de lazer, um 
estabelecimento de saúde, um mercado e uma agência bancária conforme apontado na 
Figura 1. Dessa forma, o primeiro item analisado é se esses estabelecimentos, recorrentes 
no dia-a-dia do cidadão se encontram a uma distância convidativa ao deslocamento 
pedonal, favorecendo a caminhabilidade. 

 

 
Figura 1: Percursos analisados na cidade de Goiás divididos em trechos. Fonte: elaborado pelos 

autores sobre base Google. 
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Conforme mencionado por Gehl (2013, p.121), “a distância aceitável de caminhada é 
um conceito relativamente fluido”. A disposição a caminhar por trajetos maiores a pé 
depende da pré-disposição e limitações da pessoa em fazê-lo. Em um segundo plano, a 
topografia, a qualidade do percurso, da paisagem e as condições climáticas são alguns 
fatores que também podem relativizar a adoção de uma distância ideal para o deslocamento 
a pé. Porém, o que é argumentado por Gehl (2013, p.121) é que “boa parte das pessoas está 
disposta a percorrer cerca de 500 metros”. Allen & Farr (2013, p.126) também avaliam que 
o atendimento às necessidades diárias a pé em uma determinada área se torna muito mais 
conveniente e provável quando os destinos se desenvolvem de modo agrupado e a uma 
distância confortável para o acesso por caminhada. Para os autores, essa distância 
favorável é de 400 metros (ALLEN & FARR, 2013, p.126). Na ausência de consenso sobre 
a distância ideal para a caminhada, tomando como ponto de partida o postulado por Gehl 
(2013) e Allen & Farr (2013), foi considerado como um balizador da categoria analítica de 
distância, um valor intermediário aos dos autores. Desse modo, a distância desses 
percursos medida em base cartográfica por acesso remoto será considerada inadequada ao 
deslocamento pedonal quando superior à marca dos 450 metros. 

A análise da caminhabilidade pelo viés da qualidade se inicia em sequência, a partir da 
seleção dos trechos (Figura 1), aos quais serão aferidos os critérios de análise. Considera-
se como trecho cada porção de calçada localizada entre travessias. As categorias analíticas 
– num total de onze – compreendem (i) largura da calçada, (ii) condições de pavimentação, 
(iii) obstáculos, (iv) proteção de intempéries, (v) mobiliário urbano de apoio, (vi) 
iluminação pública, (vii) usos lindeiros ao trajeto, (viii) segurança e orientação, (xix) 
qualidade da paisagem, (xx) vegetação, e, (xi) topografia. Cada categoria apresenta seis 
cenários, elencados considerando as condicionantes locais de Goiás, e previamente 
valoradas entre 0 (zero) e 5 (cinco), conforme veiculados no Quadro 1. A cada trecho 
percorrido, é feito um levantamento dos cenários encontrados, dentro de cada categoria, e 
em seguida feita uma média aritmética resultando em uma nota parcial por categoria.  

Categoria       Cenário Valor 

Largura da 
calçada 

Calçada ausente 
Calçada com menos de 0,75m 
Calçada entre 0,75m e 1,0m 
Calçada entre 1,0m e 1,5m 
Calçada entre 1,5m e 2,5m 
Calçada com mais de 2,5m 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Condições de 
pavimentação 

Calçada sem pavimentação 
Calçada com pavimentação parcial 
Calçada com depressões 
Calçada com pavimentação em bom estado 
Calçada com pavimentação antiderrapante 
Calçada com pavimentação antiderrapante e com piso tátil de alerta e direcional 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Obstáculos 
 
 

Obstáculo intransponível 
Obstáculo contornável reduzindo a faixa de circulação a menos que 0,6m 
Calçada com degrau maior que 0,18m ou com rampa 

0 
1 
2 
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Obstáculos 
(cont.) 

Calçada com degraus menores que 0,18m 
Obstáculo contornável reduzindo a faixa de circulação a menos que 1,20m 
Calçada sem obstáculos 

3 
4 
5 

Proteção de 
intempéries 

Proteção inexistente 
Cobertura pontual 
Cobertura em 25% da calçada 
Cobertura em 50% da calçada 
Cobertura em 75% da calçada 
Cobertura total na calçada 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Mobiliário 
urbano de 
apoio 

Inexistência de mobiliário urbano de apoio 
Calçada com 1 item de mobiliário urbano, mas não de permanência danificado 
Calçada com 1 item de mobiliário urbano, mas não de permanência 
Calçada com 1 item de mobiliário urbano de permanência danificado 
Calçada com 1 item de mobiliário urbano de permanência em bom estado 
Calçada com mais de 1 item de mobiliário urbano de permanência em bom estado 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Iluminação 
pública 

Inexistência de iluminação pública 
Iluminação pública de automóveis com pontos de obscurecência 
Iluminação pública de automóveis em bom estado de conservação 
Iluminação pedonal com pontos de obscurecência 
Iluminação pedonal em intervalos regulares e com bom estado de conservação 
Iluminação de automóveis e pedonal com bom estado de conservação 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Usos lindeiros 
ao trajeto  
 
 

Muros e terrenos baldios 
Uso exclusivamente residencial 
Uso exclusivamente comercial e institucional 
Uso misto com poucas com pouca movimentação nas calçadas 
Uso misto com movimentação moderada nas calçadas 
Uso misto com grande movimentação nas calçadas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Segurança e 
orientação 

Ausência de faixas de pedestre e sinalização 
Faixas de pedestre e sinalização em mau estado de conservação 
Faixas de pedestre com obstrução de visão 
Faixas de pedestre em bom estado de conservação e sem rampas 
Faixas de pedestre em bom estado de conservação e com rampas 
Faixas de pedestres elevadas e com boa sinalização 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Qualidade da 
paisagem 

Construções sem diálogo com o espaço público 
Construções em mau estado de conservação e/ou abandonadas 
Construções parcialmente em diálogo com o espaço público 
Construções em bom estado de conservação e com aberturas fechadas 
Construções em bom estado de conservação e com aberturas abertas 
Construções com grandes aberturas para o espaço público ou com áreas ajardinadas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Vegetação Sem vegetação 
Vegetação insuficiente 
Vegetação de forração pontual 
Vegetação arbustiva pontual 
Vegetação arbórea em parte do trecho 
Vegetação arbórea ao longo do trecho 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Topografia 
 
 

Inclinação maior que 20% 
Inclinação 10% e 20% 
Inclinação entre 8% e 10% 

0 
1 
2 
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Topografia 
(cont.) 

Inclinação entre 5% e 8% 
Inclinação entre 1% e 5% 
Plano 

3 
4 
5 

Quadro 1: Critérios de análise da qualidade. Fonte: elaborado pelos autores. 

Para obter a nota de cada trecho, é feita uma média aritmética com as notas parciais de 
cada categoria, totalizando a nota final de caminhabilidade por trecho. Ao final, é feita 
nova média aritmética das notas dos trechos que compõem cada percurso, indicando qual 
deles é o mais e qual é o menos caminhável, a partir de características qualitativas do 
espaço urbano. 

 

3. Resultados 
 

O resultado da análise das distâncias dos percursos que simulam trajetos cotidianos a 
partir de um ponto inicial está sistematizado e ilustrado na Figura 2. Trançando um raio de 
400 metros (ALLEN & FARR, 2013), 450 metros (Autores) e 500 metros (GEHL, 2013), 
tendo o ponto de partida do percurso como centro da circunferência, ficou evidente que 
apenas o acesso ao lazer (460 m) está dentro das distâncias ao deslocamento pedonal 
estabelecidas por Gehl (2013) e os demais acessos ficando fora das distâncias que 
favorecem a caminhabilidade utilizadas neste trabalho. O resultado da primeira parte da 
pesquisa demonstra de forma simplificada que as distâncias percorridas para locais de uso 
cotidianos no centro histórico da cidade de Goiás tendem a uma menor força convidativa a 
caminhabilidade e a um possível convite a um deslocamento motorizado. 

 
Figura 2: Distâncias de caminhada. Fonte: mapa elaborado pelos autores sobre base Google. 



 
 

 

 

 

 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

Procedeu-se, portanto, ao levantamento analítico de cada um dos dezessete trechos que 
compõem os trajetos elencados, segundo as onze categorias e seus cenários, obtendo as 
notas parciais por categoria e as notas finais de cada trecho, conforme descrito no Quadro 
2. De posse dessas notas, fez-se necessária a composição das notas de cada um dos 
percursos. O percurso ‘residência-mercado’ - composto pelos trechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 
– teve nota final 1,51; o ‘residência-hospital’ - pelos trechos 1, 2, 9, 12, 15, 16 e 17 – teve 
nota 1,79; o ‘residência-lazer’ - pelos trechos 1, 2, 9 e 12 – nota 1,65; o ‘residência-banco’ 
- por 1, 2, 9, 13 e 14 – nota 1,78; e, por fim, o percurso ‘residência-escola’ – que se 
compôs pelos trechos 1, 2, 9, 10 e 11 – teve nota 1,26, conforme mostra o Quadro 3. Uma 
ilustração dos principais entraves ao deslocamento encontrados nos trechos aparece nas 
imagens que compõem a Figura 3, abaixo. 

 
Figura 3: Entraves ao deslocamento em diferentes trechos. Fonte: autores. 

 

Para cada categoria, como já explicitado, os cenários foram valorados de 0 a 5, 
correspondendo o 0 à pior condição de caminhar, e o 5, à melhor condição do 
deslocamento pedonal. Ao consolidar as notas finais, é possível confirmar a percepção 
inicial dos pesquisadores enquanto pedestres de que a caminhabilidade no centro histórico 
da cidade de Goiás é de péssima qualidade. Nenhum dos cinco percursos analisados obteve 
nota acima de 2, recebendo, o melhor deles, nota 1,79. 

Os resultados apontam que há um padrão nas ruas de Goiás, mas os cenários que, sim, 
são recorrentes, infelizmente apontam para a ausência de calçada ou a mesma com largura 
inferior a 0,75m, com pavimentação com depressões e extremamente irregular, 
apresentando obstáculos que – embora contornáveis – reduzem ainda mais a já estreita 
faixa de circulação, lançando os pedestres na via carroçável e os expondo ao risco de um 
atropelamento ou acidente qualquer. Observa-se também a pouca ocorrência de proteção 
contra intempéries, aparecendo pontualmente apenas em alguns estabelecimentos 
comerciais, mas sem continuidade ou integração entre si, e alguns em mau estado de 
conservação, assim como não se vê mobiliário urbano de apoio. A iluminação pública é a 
categoria que melhor se apresenta, com certa regularidade em todos os percursos, ficando 
apenas alguns trechos mal iluminados, enquanto no tocante à segurança e orientação, é 
quase geral a inexistência de faixas de pedestres e sinalização. Quando há, aparecem 
bastante desgastadas. 
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Categoria Tr 01 Tr 02 Tr 03 Tr 04 Tr 05 Tr 06 Tr 07 Tr 08 Tr 09 Tr 10 Tr 11 Tr 12 Tr 13 Tr 14 Tr 15 Tr 16 Tr 17 

Largura da calçada 1 2 0,5 0 1,5 0,5 3 3 1 0,5 1,5 0,5 0,5 3 0,5 0,5 2 

Condições de 
pavimentação 1,67 2,5 1,5 0 2 2 2,5 2,5 1,67 0,5 2 0 0 2,5 0 0,5 2,5 

Obstáculos 1 2,5 0,5 0 0,5 0 1,33 2,67 1 0,5 1 1,5 1,5 3 1,5 0,5 1,5 

Proteção de intempéries 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1,5 1,5 0 1,5 0 0 

Mobiliário urbano de 
apoio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 

Iluminação pública 4 4 4 4 2 2 2 2 3 1 2 4 4 4 4 1 2 

Usos lindeiros ao trajeto 2,33 2 1,5 0 1,5 1,5 5 2 2 1,5 2 5 5 5 5 1,5 2 

Segurança e orientação 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Qualidade da paisagem 4 1,67 2 5 3 2 2,5 2,5 1,67 1,67 1,67 4 4 4 4 1,67 4 

Vegetação 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 3 0 0 

Topografia 1 2 4 4 3 1 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 

Média Final do Trecho 1,36 1,52 1,27 1,68 1,3 0,82 2,12 1,97 1,21 0,79 1,42 2,5 2,5 2,32 2,5 0,79 1,73 

 

Quadro 2: Levantamento de análise da qualidade. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Percurso Trechos abrangidos Nota final 
Mercado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 1,51 

Hospital 1, 2, 9, 12, 15, 16 e 17 1,79 

Lazer 1, 2, 9 e 12 1,65 

Banco  1, 2, 9, 13 e 14 1,78 

Escola 1, 2, 9, 10 e 11 1,26 

Quadro 3: Notas finais de caminhabilidade por percurso. Fonte: elaborado pelos autores.  
No que diz respeito aos usos lindeiros ao trajeto, estes apresentam uso 

predominantemente residencial ou misto, com pouca ou moderada movimentação nas 
calçadas, e não raramente observa-se a ocorrência de longos muros e edificações sem 
diálogo com o espaço público. A qualidade da paisagem se apresenta comprometida em 
muitos pontos por edificações em mau estado de conservação, cuja volumetria e 
implantação se mostram em diálogo com o espaço público, seja na proporcionalidade que 
apresentam com as dimensões da via, seja na linguagem colonial, mas que em muitos casos 
encontram-se abandonadas. Os resultados confirmam, ainda, o que se percebe 
naturalmente ao caminhar não só nestes percursos, mas por toda a cidade: a incidência de 
uma topografia irregular, onde ruas planas se alternam com aclives de inclinação diversa, 
sendo em alguns casos de difícil transposição. 

A exceção a esse padrão acontece nas praças do Chafariz e do Coreto (trechos TR4, 
TR12, TR13 e TR15), cortadas por alguns desses percursos, que apresentam melhores 
condições de caminhabilidade, sem serem ainda, ideais, mas com a presença de mobiliário 
urbano de apoio e abundância de vegetação diversa. A iluminação pública é adequada, as 
construções predominam em uso misto e há movimentação de moderada a grande nas 
calçadas estreitas e sem proteção contra intempéries. Todos esses fatores fornecem pistas 
que justificam a inibição do deslocamento a pé e a baixa densidade de pessoas nas ruas do 
centro histórico, especialmente nas horas mais quentes do dia, onde a falta de proteção das 
calçadas e sua constituição em grande parte de pedra, acentuam a sensação desconfortante 
do calor. 

 

4. Conclusão 
 

Goiás é uma cidade de pequeno porte que poderia apresentar variados fatores 
estimulantes ao deslocamento a pé em seu centro histórico. A beleza de sua paisagem 
colonial, a estreita relação de proporcionalidade e a escala que suas edificações guardam 
com suas vielas rústicas são, por si só, um convite ao deslocamento a pé, apreciando cada 
detalhe de seu ambiente construído. Contudo, a beleza de sua paisagem cultural, 
conservada nos critérios de preservação do IPHAN, não é suficiente para a garantia de um 
índice elevado de pedestres no espaço público. A insegurança em trechos repletos de 
obstáculos, a falta de orientação visual, a tendência a uma certa monotonia da paisagem – 
muitas vezes repleta de exemplares ora abandonados, ora fechados -, retiram muitos dos 
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atributos de vitalidade urbana essenciais no conceito de caminhabilidade. O contexto de 
Goiás mostra que, mais além, há um fator característico dessa cidade do centro-oeste 
brasileiro, que não pode ser negligenciado: as altas temperaturas e as condicionantes 
geográficas que impedem a incidência de ventos. O fator humano deve estar em primeiro 
lugar no projeto de um ambiente urbano que se proponha mais caminhável, menos 
motorizado e mais vital do ponto de vista social. O desconforto e cansaço físico gerado 
pelas altas temperaturas parecem ser o ponto de maior vulnerabilidade nos quesitos de 
caminhabilidade em Goiás, traduzidos por um cenário com pouca proteção às intempéries 
e com insuficiência de mobiliário de apoio. Tal fator induz a pensar se nos estudos de 
caminhabilidade há pesos correspondentes aos variados critérios que devam ser 
mensurados, assim como os impactos que esse meio físico deficiente imprimem ao 
organismo humano. Tais questões se mostram pertinentes para o aprimoramento de estudos 
futuros e para o embasamento de diretrizes projetuais que favoreçam o florescer de uma 
cidade mais humana e mais caminhável.  
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Resumo 
O presente trabalho relata o desenvolvimento de um projeto de pesquisa que objetivou recolher o 
máximo de informações possíveis sobre o setor da construção civil para um observatório 
socioeconômico já existente e em fase de aprimoramento, a cerca da mesorregião de Chapecó/SC. 
Para a coleta dos dados foram elencadas as prováveis fontes de consulta e em seguida realizadas 
reuniões junto aos órgãos competentes. Com os dados coletados foi possivel observar o potencial 
de desenvolvimento regional e concluir o estudo propondo uma análise socioeconômica através do 
cruzamento das informações adquiridas, bem como, apresentar as expectativas oriundas do uso 
efetivo desta ferramenta digital valiosa na análise da evolução do setor da construção civil no 
âmbito local e nacional. Pretende-se com isto, gerar meios para avaliação de desempenho e criação 
de indicadores para as cidades catarinenses, em especial, para o município de Chapecó, referência 
regional como polo de crescimento social e econômico. 

 

Palavras-chave: Observatório socioeconômico; Construção civil; Coleta de dados 

 
Abstract 

This paper reports the development of a research project that aimed to collect as much information 
as possible about the civil construction sector for an already existing socioeconomic observatory, 
in the improvement phase, around the mesoregion of Chapecó / SC. For the collection of the data, 
the probable sources of consultation were listed, followed by meetings with the competent bodies. 
With the collected data it was possible to observe the potential of regional development and to 
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conclude the study proposing a socioeconomic analysis through the crossing of the information 
acquired, as well as to present the expectations derived from the effective use of this valuable 
digital tool in the analysis of the evolution of the civil construction sector at local and national 
level. The aim is to generate means for performance evaluation and creation of indicators for the 
cities of Santa Catarina, especially for the municipality of Chapecó, a regional reference as a pole 
of social and economic growth. 

 

Keywords: Socioeconomic observatory; Construction; Data collect 

 

1. Introdução 
 

Na história da construção civil, o planejamento teve início no fim do século XX, quando 
empresas do ramo buscaram uma nova concepção de mercado, em prol de produtividade e 
competitividade. A partir de então, muitos empreendimentos foram desenvolvidos e o setor 
cresceu significativamente, alavancando a economia brasileira. Nesse âmbito, tornaram-se 
necessários estudos que indicassem em números o crescimento do país, a fim de 
proporcionar parâmetros que avaliassem o desempenho brasileiro na execução de obras.  

Nas instituições de ensino, muitos pesquisadores dedicaram-se a essa área de estudo e 
se propuseram a elaborar estudos de caso para obter dados, mais tarde apresentados em 
forma de gráficos. Isso foi possível graças à evolução tecnológica, que permitiu 
incrementar ferramentas computacionais uteis na análise de desempenho dos 
empreendimentos. As empresas do ramo da construção civil perceberam então a 
importância do planejamento e do uso de dados analíticos na construção de seus edifícios. 

Na tentativa de solucionar esse problema foram desenvolvidos alguns modelos de 
observatórios socioeconômicos, os quais apresentam, geralmente em meio virtual, 
informações sobre o setor da construção civil. Deles é possível extrair dados que indicam o 
desenvolvimento de determinada região, bem como uma análise da viabilidade de 
investimentos nas proximidades e/ou no local tido como referência para coleta de dados. 

Para tanto, esse estudo objetiva sanar essa carência de informações na região de 
Chapecó, Estado de Santa Catarina, através da organização de um observatório 
socioeconômico para a construção civil, que tem por finalidade expor tendências e auxiliar 
empresas nas tomadas de decisões a cerca de seus empreendimentos. 

Quanto ao desenvolvimento desse estudo, seguiu-se um plano de atividades, executadas 
no decorrer de um ano. Inicialmente elaborou-se uma pesquisa com base em metodologias 
existentes na produção de indicadores ligados à construção civil e em seguida, buscaram-se 
os dados ditos como essenciais nos processos produtivos das empresas do mercado local, 
segundo consulta em órgãos competentes.  

É de extrema importância ressaltar que se prevê, futuramente, a divulgação dessas 
informações em um software (ainda em fase de aprimoramento) disponível numa 
plataforma digital, de modo que os dados mantenham-se atualizados automaticamente por 
meio de sistemas computacionais integrados. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

2.1 Medição do desempenho como impasse na construção civil 
 

A medição de desempenho é um assunto que vem sendo estudado e discutido por 
diversos autores nas diferentes indústrias. Observa-se, no entanto, que muitas empresas não 
possuem sistemas de medição de desempenho, ou quando possuem, existem graves 
deficiências. Essa situação é decorrente de alguns fatores, destacando-se a dificuldade das 
empresas em determinar o que medir e como medir (COSTA, 2003). 

O tempo excessivamente longo entre a coleta e análise dos dados é também uma das 
barreiras no processo de medição de desempenho, pois quando os dados retornam às 
pessoas envolvidas no processo, estes são apenas dados históricos não permitindo a 
realização de intervenção para melhoria do processo. Nesse sentido, há necessidade de 
maior agilidade no processamento da informação (LANTELME, 1994). 

Esses problemas encontram-se presentes igualmente em empresas da construção civil. 
Para solucionar essas adversidades, diversos esforços vêm sendo realizados com o intuito 
de criar propostas de sistemas de medição mais eficazes, que possam de fato ser utilizadas 
pelas firmas em questão. 

 

2.2 Gestores de empresas e comunidade acadêmica como partes interessadas 
 

Em busca de informações relevantes, úteis na tomada de decisões e nas diretrizes de 
mercado, diversos sistemas de indicadores de desempenho para construção civil vêm sendo 
desenvolvidos com a colaboração de empreendedores do ramo para auxiliar gestores de 
empresas. De fato, é evidente a falta de informações que possibilitem uma avaliação 
precisa do desempenho econômico e social dessas organizações em seus edifícios. 

Para desenvolver indicadores de desempenho que possam ser inseridos nos processos 
gerenciais chaves de uma empresa e de seus empreendimentos é preciso primeiramente, 
uma seleção dos objetivos estratégicos e dos fatores críticos dos quais essa empresa 
necessita. Esse critério de escolha deve levar em conta os indicadores mais relevantes. Para 
tanto, o sistema deve ter seus dados coletados e avaliados periodicamente, possibilitando 
análises de desempenho. 

 

2.3 Indicadores de desempenho e o uso do Balanced Scorecard 
 

No Brasil, vem crescendo a importância dos sistemas de medição de desempenho em 
empresas de construção. Algumas empresas têm investido em programas formais de 
melhoria de desempenho e certificação de sistemas da qualidade, baseados na série de 
normas ISO 9000, principalmente devido às exigências de órgãos contratantes quanto à 
necessidade de um maior controle sobre os processos. Esses programas têm uma proposta 
comum de utilização de indicadores para avaliação, planejamento, controle e melhoria do 
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desempenho, estimulando, dessa forma, o desenvolvimento de sistemas de medição 
(COSTA et al., 2002). 

Uma das abordagens mais frequentemente adotadas é o Balanced Scorecard (BSC), que 
estabelece indicadores de desempenho composto por diferentes perspectivas (financeira, 
clientes, processos internos e aprendizagem) a partir dos objetivos estratégicos da empresa. 
Esse sistema inclui medidas de resultados e medidas de tendência, ligadas através de 
relações de causa e efeito, que podem gerar um raciocínio sistêmico que podem permitir 
aos intervenientes da organização a compreensão da estratégia (KAPLAN; NORTON, 
1997).  

 
3. Modelos existentes de observatório de dados  
 
3.1 Modelos Estrangeiros 
 

Na construção civil, geralmente as regiões metropolitanas ou aquelas mais 
desenvolvidas social e economicamente são as que possibilitam a extração de um maior 
número de dados, devido à quantidade de atividades nelas concentradas que contribuem 
para o progresso local. 

Muitas são as informações que se pode obter de um conjunto de dados através de 
pesquisas relacionadas a determinado setor. Porém, ainda são poucos os modelos de 
observatórios desenvolvidos no mundo. Na atualidade, podemos citar os modelos 
estadunidense e europeu como os exemplos mais influentes. 

O modelo de observatório de dados econômicos dos Estados Unidos, Clustermapping 
(2016), está exposto em uma plataforma digital acessível a acadêmicos, instituições 
públicas e privadas, governo, economistas e pesquisadores em geral. Nela, as informações 
são disponibilizadas para cada grupo de empresas de um mesmo setor, localizados numa 
mesma região – os chamados clusters.  

Já o modelo europeu, Clusterobservatory (2016), revela-se mais complexo, uma vez que 
abrange o continente como um todo. Embora muito semelhante no que se refere à 
apresentação dos dados, disponibiliza as informações para cada setor e para cada país da 
Europa. Apresenta ainda em seu meio digital, o ranking dos clusters e as redes de inovação 
ligadas a cada um, bem como um espaço dedicado a sala de aula, com exposição de vídeos 
sobre o tema e uma biblioteca virtual.  

 
3.2 Modelos brasileiros  
 

No Brasil também foram desenvolvidos alguns observatórios socioeconômicos. Dentre 
eles, o sistema desenvolvido pela FECAM (Federação Catarinense de Municípios) revela-
se ainda como o mais completo em termos de estatísticas, uma vez que fornece a seus 
usuários informações relevantes a cerca do âmbito social, econômico e ambiental. A 
consulta ao banco de dados possibilita ao visitante escolher para um tema em específico a 
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abrangência das informações coletadas, permitindo um comparativo do crescimento entre 
os níveis estadual, regional e municipal, através de uma serie histórica entre os anos de 
2012 a 2014.  

Convêm neste caso citar também a fonte Data Viva como um dos bancos de dados mais 
significantes no desenvolvimento socioeconômico do país, a qual fornece taxas de 
crescimento e dados numéricos de diversas profissões, inclusive, da construção civil. 

Há ainda outros observatórios de caráter exclusivamente social, com foco voltado à 
melhoria e à transparência dos processos de gestão publica, a exemplo do Observatório 
Social de Maringá e do Observatório Social do Brasil. 

 
4. Elaboração de um observatório para a construção civil 
  

A inexistência de indicadores socioeconômicos tem demonstrado ser um empecilho à 
alocação de investimentos públicos e privados no setor da construção civil, dificultando 
tomadas de decisões importantes nesse meio, principalmente quando relacionadas a 
questões de planejamento e estatísticas de um mercado muitas vezes imponderável como 
tal. Nestas circunstâncias, torna-se eminente a necessidade do setor em distender pesquisas 
voltadas ao âmbito socioeconômico, alternativas à solução de inconvenientes e passíveis de 
perscruta.  

A idealização de um observatório socioeconômico para a construção civil vem a suprir 
essa carência de informações, na medida em que se torna uma fonte útil e eficaz para a 
consulta de dados, usufruída por sindicatos, conselhos, empresas, instituições de ensino, 
órgãos vinculados ao setor e sociedade em geral, cujos venham a despertar interesse por 
notícias oriundas à execução de obras. 

Em defesa deste contexto, teve origem a concepção do projeto de pesquisa que 
fomentou o tema construção civil no Observatório Socioeconômico da Mesorregião Oeste 
de Santa Catarina, mantido pelo curso de Graduação em Ciências Econômicas da 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, a fim de expor dados 
profícuos para os municípios do oeste catarinense, em especial, para o crescimento social e 
econômico da cidade de Chapecó/SC.  

 
5. Metodologia 
 

5.1 Critérios adotados na definição dos dados 
 
Para dar inicio à pesquisa, primeiramente, fez-se necessário definir quais dados coletar 

para compor o observatório socioeconômico da construção civil, estes, elencados com base 
nos aspectos de maior interferência no setor a âmbito regional e que notadamente 
apresentavam carência de informações. Para isto, firmou-se uma parceria com o Sindicato 
da Indústria da Construção de Artefatos de Concreto Armado do Oeste – Sinduscon de 
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Chapecó, o qual evidenciou desde o princípio o interesse e apoio no desenvolvimento da 
pesquisa e colaborou no levantamento dos dados expondo suas necessidades.  

Por sucessivas reuniões realizadas entre os colaboradores do projeto, levantaram-se as 
informações necessárias e suas possíveis fontes de consulta. Algumas destas puderam ser 
acessadas de forma digital, em endereços eletrônicos facilmente obtidos. Outras, porém, 
necessitaram de contato direto e presencial com representantes de entidades e órgãos 
públicos vinculados ao setor, devido a procedimentos burocráticos por tais exigidos, 
resultando nos encontros em prefeituras, secretarias e alguns conselhos específicos de 
Chapecó.  

A Tabela 1 elenca a proposta inicial idealizada pelo Sindicato para a pesquisa dos 
dados. 

 
Parâmetro a ser pesquisado Fonte Provável 
Empresas de construção civil, incorporadoras e afins Prefeitura Municipal 
Obras em andamento e suas características  Prefeitura Municipal 
Obras residenciais (multifamiliares) existentes Prefeitura Municipal 
Projetos de engenharia (área) CREA 
Número de profissionais técnicos CREA 

Número de funcionários na construção civil Ministério do Trabalho, 
CAGED 

Contratações e demissões no mês Ministério do Trabalho 
Seguro desemprego liberado  SINE 
Número de acidentes na construção civil INSS 
Imóveis financiados Caixa Econômica Federal 
Velocidade de vendas de imóveis Sinduscon/RS 
Número de empreendimentos sustentáveis (*) Prefeitura Municipal 
Número de construções que possuem certificação 
ambiental (*) 

Prefeitura Municipal, 
CREA, CAU 

Quantidade mensal de resíduos gerados pelo setor (*) ABRELPE, CETRIC 
Consumo mensal de água e energia em obras da cidade (*) CASAN e CELESC 
(*) Dados adicionais não coletados. 

Tabela 1: Sugestões dos dados a serem pesquisados. Fonte: SINDUSCON CHAPECÓ (2015). 
 

Após definidos os dados de maior necessidade partiu-se à busca dos mesmos. Para cada 
uma das informações de interesse ao desenvolvimento do observatório, a solicitação foi 
feita via e-mail e segundo parâmetros formais de comunicação. Depois de requeridas as 
informações procederam-se na maioria dos casos, às reuniões com as entidades para 
consentimento do uso dos dados solicitados. Em cada reunião com as possíveis fontes de 
obtenção das informações estiveram presentes todas as partes interessadas pela 
consolidação do projeto. Nestas ocasiões foram esclarecidos os motivos e justificada a 
necessidade de se extrair cada um dos dados. Na mesma oportunidade foi acordada a 
periodicidade de cada coleta, de acordo com a medição efetuada pela fonte.  

De maneira geral, os dados foram recebidos em planilhas de excel, salvo algumas 
exceções em que foram obtidos impressos. 
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5.2 Processo de implantação dos dados no observatório  
 
Todo conteúdo obtido com a pesquisa encontra-se arquivado à espera de implementação 

no observatório, depois de finalizada a configuração do mesmo. A Figura 1 demonstra a 
tela do observatório já existente, desenvolvido pela universidade e que está em fase de 
aprimoramento, em que futuramente pretende-se incluir todos os dados coletados com este 
projeto de pesquisa.  

 

 
Figura 1: Tela inicial do observatório desenvolvido pela Unochapecó. Fonte: UNOCHAPECÓ (2016). 

 

Almeja-se em longo prazo a concretização do observatório por meio de um sistema 
integrado de informações, que possibilite a criação de indicadores de desempenho junto a 
elementos gráficos de comparativos do crescimento socioeconômico da mesorregião de 
Chapecó, em especial para a referida cidade, através do cruzamento dos dados por este 
estudo obtidos.  

 

6. Resultados e discussão 
 

Como resultado das reuniões realizadas com as diversas fontes de coleta dos dados 
obteve-se, demasiadamente, as informações essenciais à pesquisa, algumas extraídas de 
entidades de caráter público e outras diretamente por acesso digital.  

 Informações como o número de empresas e quantidade de empregados da construção 
civil foram colhidas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, através de consultas 
eletrônicas à RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), em acesso ao ano de 2014. Já 
o número de profissionais técnicos do setor foi obtido em consulta ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), cujo contabilizou até maio de 
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2016, o cadastro ativo de 592 trabalhadores com nível de ensino superior e 60 com nível 
médio.  

Para a extração da maioria dos demais dados, elencou-se a Prefeitura Municipal de 
Chapecó como a principal fonte de coleta, visto que a ela incumbe o processo de aprovação 
dos projetos de obras civis executadas dentro da cidade. Contudo, foi necessário 
primeiramente reestruturar a temática de recolha dos dados contabilizados pela instituição, 
prática esta sucedida através do anexo de novas informações ao processo, as quais estão 
listadas na Tabela 2.  

 

Alvará de Licença Residencial Comercial Outros 
Isolada Prédio Isolada Prédio Isolada Prédio 

Quantidade       
Área       
Zoneamento        
Porte da Construção       
Nº de pavimentos       
Nº de dormitórios       
Nº de banheiros       
Nº de vagas       
Bairro       
Tipo de edificação       

Alvará de Habite-se Residencial Comercial Outros 
Isolada Prédio Isolada Prédio Isolada Prédio 

Quantidade       
Área       
Zoneamento       
Porte da Construção       
Nº de pavimentos       
Nº de dormitórios       
Nº de banheiros       
Nº de vagas       
Bairro       
Tipo de edificação       

Tabela 2: Especificação dos alvarás liberados por mês na cidade de Chapecó – SC.  
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Como anteriormente o órgão não demandava deste controle de dados - apenas o possuía 
para fins de arquivamento no acervo interno, este quadro passará a ser implantado ainda no 
ano de 2016, com periodicidade de coleta prevista mensalmente. 

Já os dados relacionados à saúde dos trabalhadores foram obtidos no Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST de Chapecó, em meio impresso. O 
documento apresenta informações referentes ao número de acidentes ocorridos e a 
gravidade dos mesmos, durante o período de 2012 (ano em que os dados começaram a ser 
cadastrados) até o primeiro semestre de 2016, sendo que a entidade alimenta seu sistema 
pelas ocorrências registradas nas secretarias de saúde, hospitais, prontos socorros e 
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unidades de pronto atendimento. Neste caso, são listados o código do município, a 
especificação do tipo de acidente de trabalho e a quantidade de notificações efetuadas a 
cada ano.  

A Tabela 3 exibe abaixo os dados encontrados para a cidade de Chapecó no ano de 
2015. 

 
Município/Código IBGE: Chapecó/420420 Ano: 2015 

Acidentes de Trabalho - Especificações Quantidade de 
Notificações 

Acidente de Trabalho Fatal 04 
Acidente de Trabalho com Mutilações 02 
Acidente de Trabalho em Menores de Idade 01 
LER/DORT 08 
Acidente de Trabalho Não Especificado 03 
Agravos Bucais Relacionados ao Trabalho 01 
Acidente de Trabalho Leve 274 
Acidente de Trabalho Grave 81 
Acidente por Animais Peçonhentos 02 

Total no ano: 376 
Tabela 3: Notificações de agravos à saúde do trabalhador no ano de 2015 para Chapecó.   

Fonte: Adaptado de CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (2016). 
 

Em montante a isto, foram recolhidos outros dados apresentáveis em determinado 
tempo histórico, a exemplo dos obtidos com a Caixa Econômica Federal, de onde foram 
extraídas as informações da maioria das cidades de Santa Catarina, entre os anos de 2010 a 
2015, pertinente aos imóveis financiados pelo programa social Minha Casa Minha Vida, de 
onde obtemos o valor total de cada financiamento e os aportes oriundos do Orçamento 
Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Na Tabela 
4 são apresentadas as cotações de Chapecó no ano de 2015. 

 

Cidade Quant. Valor (R$) 
Financiado 

Subsídio 
FGTS 

Subsídio 
OGU 

Valor (R$) 
Total 

Chapecó 953 92.187.840,67 16.015.604,48 5.338.534,83 113.541.979,97 
Tabela 4: Imóveis Financiados em Chapecó no ano de 2015.  

Fonte: Adaptado de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2015). 
 

Salienta-se que todas as informações obtidas e dados coletados, sendo estes adquiridos 
em formato digital e/ou impresso manter-se-ão guardados à espera de implantação depois 
de formalizado o observatório, o qual está sendo configurado concomitantemente ao 
desenvolvimento da pesquisa.  

Contudo, para prosseguir ao implante destes dados no observatório da construção civil, 
é necessário primeiramente formatá-los no modelo adequado ao sistema concebido pela 
universidade.  
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Quanto aos dados sugeridos no inicio da pesquisa, a Tabela 5 apresenta os dados 
efetivamente obtidos e as respectivas fontes de extração dos mesmos, além do status em 
que se encontram. Para a velocidade de venda de imóveis de Chapecó, não foi possível a 
obtenção do parâmetro devido à inexistência de meios para consulta.  

 
Parâmetros obtidos Fonte de obtenção Status dos dados 

Empresas de construção civil, 
incorporadoras e afins Prefeitura Municipal Obtido 

Obras em andamento e suas 
características Prefeitura Municipal À espera de 

implantação pela fonte 
Obras residenciais (multifamiliares) 
existentes Prefeitura Municipal Obtido  

Projetos de engenharia (área) Prefeitura Municipal Obtido  
Número de profissionais técnicos CREA Obtido 
Número de funcionários na construção 
civil RAIS Obtido 

Contratações e demissões no mês CAGED Obtido 
Número de acidentes na construção civil CEREST Obtido 
Imóveis financiados Caixa Econômica Federal Obtido 
Velocidade de vendas de imóveis Não identificado por falta de fonte para coleta. 

Tabela 5: Identificação, fonte e status dos dados obtidos com a pesquisa.  
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Com relação à elaboração de indicadores e cruzamento de informações que servirão 
como guias para estudos e pesquisas sobre o setor da construção no munícipio, sugere-se 
confrontar informações como as descritas na Tabela 6, dentre outras mais. 

 

Sugestões para comparação de dados da construção civil 
Número de empresas de construção civil x Número de profissionais do ramo 
Número de edificações  x Número de habitantes 
Área construída x Número de acidentes da construção civil 
Número de imóveis financiados x Número de habitants 

Número de acidentes da construção civil x Número de empregados formais do setor 
de construção 

Número de alvarás de licença x Número de alvarás de habite-se 
Número de imóveis residenciais x Número de alvarás de licença 
Número de obras de arte  x Número de obras licitadas 
Número de perícias e avaliações de obras x Número de obras embargadas 
Número de obras fiscalizadas x Número de acidentes da construção civil 
Custo médio de empreendimentos  x Custo Unitário Básico – CUB 
Número de obras com selo ambiental x Volume de resíduos da construção civil 
Volume de resíduos da construção civil x Área construída 
Custo médio de água e energia por obra x Custo médio de empreendimentos  

Tabela 6: Proposta de cruzamento de dados para a análise socioeconômica de Chapecó.  
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Quanto às adversidades registradas na busca das informações, uma das dificuldades 
encontradas no decorrer da pesquisa foi a periodicidade dos dados coletados, visto que 
muitos deles procedem de anos diferentes, impossibilitando assim a concepção de índices 
de desempenho, bem como uma análise mais precisa da evolução anual de cada um e de 
parâmetros comparativos.  

Além do que, muitas vezes questões políticas acarretam o desenvolvimento de 
pesquisas como esta, revelando-se como uma das variáveis que mais interferem neste tipo 
de problema, juntamente com a prioridade que se dá a estudos deste gênero.  

 
7. Considerações finais 
 
A medição e o uso de indicadores de desempenho para empresas e comunidade em geral 

revela-se uma necessidade premente do setor da construção civil, percebível de carência no 
cenário nacional e regional. Muitos são os estudos realizados a cerca do tema, mas poucos 
os casos sucedidos.  

A organização de um conjunto de dados, através da inclusão destes por meio digital 
demonstra ser uma ferramenta útil, pratica e confiável, que vem a auxiliar na compreensão 
de um mercado imprevisível como o da construção civil, sob a ciência de que os dados que 
se tem atualmente são, na maioria das vezes, muito dispersos e não permitem uma 
avaliação mais coerente da realidade.  

Conclui-se ainda que este estudo resulta na obtenção de dados e informações 
importantes para a análise do desenvolvimento da mesorregião de Chapecó, os quais tão 
logo ao termino da formatação e configuração técnica do observatório socioeconômico, 
serão implantados e disponibilizados virtualmente, tendo em vista que o uso da tecnologia 
contribui na difusão do conhecimento através da interação entre sistemas, o que permite 
uma análise mais precisa das informações.  

Algumas dificuldades foram encontradas durante o decorrer da pesquisa, impedindo a 
extração de um maior quantitativo de dados dentro do prazo estimado para a realização do 
projeto, porém, não o bastante para inviabilizar o estudo.  
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Resumo 
A sustentabilidade de um edifício não baseia-se tão somente na análise global da 

sustentabilidade. É importante verificar a procedência dos materiais utilizados na obra, analisando a 
forma com que são produzidos e o impacto causado na produção. A certificação do bloco de solo-
cimento-resíduo oferece uma análise pormenorizada do produto, mostrando seu ciclo de vida, a 
origem da matéria-prima e a gestão de resíduos. Por meio de uma revisão bibliográfica, foram 
identificadas as características do produto que preenchem os requisitos formais necessários para a 
certificação LEED V4. A grande quantidade de matéria-prima reaproveitada ou reciclada e de 
origem sustentável no bloco de solo-cimento-resíduo faz com que o material consiga grande 
pontuação em todos os requisitos exigidos para a concessão de certificação de Materiais e 
Recursos, atendendo a anseios dos produtores e consumidores finais. 

 

Palavras-chave: Certificação; Materiais; Sustentabilidade; Resíduos; Solo-cimento. 

 

 

Abstract 

The sustainability of a building is not only based on the global analysis of sustainability. It is 
important to verify the origin of the materials used in the work, analyzing the way in which they are 
produced and the impact caused in the production. The certification of the soil-cement-waste block 
offers a detailed analysis of the product, showing its life cycle, raw material origin and waste 
management. Through a literature review, the characteristics of the product have been identified 
that meet the formal requirements required for LEED V4 certification. The large amount of raw 
material recycled or recycled and of sustainable origin in the soil-cement-waste block means that 
the material achieves a high score in all the requirements required for the certification of 
Materials and Resources, taking into account the desires of the producers and Consumers. 
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Keywords: Certification; Materials; Sustainability; Waste; Soil-cement. 

 
1. Introdução 

 

A relação homem-natureza vem se modificando ao longo da história. Inicialmente, essa 
relação era mais harmoniosa e equilibrada, quando o homem respeitava a natureza. Com o 
passar do tempo e com a intensa modernização dos meios de produção, o homem começou 
a fazer com que a natureza se curvasse às suas vontades, degradando de forma devastadora 
e rápida o ambiente em que se vive e colocando o planeta e a existência em risco. 

É nesse cenário que se inicia uma forte campanha de conscientização das pessoas, 
pregando o uso inteligente do meio ambiente (PARENTE, 2010). Houve uma modificação 
no pensamento de uma parcela da população e o surgimento de uma preocupação no 
desenvolvimento de tecnologias verdes que podem solucionar problemas atuais. O objetivo 
é preservar e reduzir a agressão ao meio ambiente. Esse movimento trouxe uma 
consciência ambiental aos consumidores que incitou nos meios de produção uma 
preocupação ambiental na escolha de produtos e serviços oferecidos. 

Segundo SANTOS (2002), para incentivar essas iniciativas verdes surgiram as 
certificações, que atestam a sustentabilidade de edifícios, empresas ou produtos. Esses 
certificados são oferecidos de forma imparcial por entidades autônomas que verificam se a 
empresa ou o produto preenche critérios previamente estabelecidos.  

Uma dessas iniciativas, o bloco de solo-cimento com a incorporação de resíduos, 
aparece nesse cenário como uma alternativa barata, acessível e principalmente sustentável 
para a construção civil. Assim, certificar esse material se torna imprescindível, inclusive 
para que possa ser reconhecido e amplamente utilizado pela sociedade em geral. 

Diante deste cenário, este artigo apresenta parte da pesquisa que intenciona enquadrar o 
bloco de solo-cimento-resíduo nos requisitos necessários para sua certificação através de 
revisões bibliográficas, bem como viabilizar seu uso na construção civil para programas 
sociais do governo e para pessoas de baixa renda em geral. Visa ainda a afirmação da 
sustentabilidade desse material e as formas de popularização de seu uso em construções 
habitacionais de baixo custo. 

 

2. A construção sustentável 
 

Hoje, para que um produto seja competitivo no mercado, não basta apenas um preço 
atraente. O consumidor exige novas experiências, qualidade de vida, preocupação social e 
principalmente ambiental. Esse novo comportamento faz com que cada dia mais, as 
empresas se preocupem em atender à essas exigências, modificando a construção civil em 
sua essência, trazendo a sustentabilidade para o centro das discussões.  

O objetivo da construção sustentável é equilibrar técnicas construtivas e a preservação 
do meio ambiente, evitando danos à natureza. O foco deve ser a eficiência hídrica, 
energética e ainda um gerenciamento rigoroso de resíduos. Para que isso seja possível é 
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necessária a utilização de materiais sustentáveis e de menor impacto ambiental, utilizando-
se da tecnologia à favor da sustentabilidade. 

Um edifício sustentável é produzido e operado em longo prazo para não afetar 
negativamente o meio ambiente. Assim, alguns elementos devem ser observados na 
construção sustentável, tais como respeito ao ambiente, à comunidade local, planejamento 
sustentável, aproveitamento dos recursos naturais, gestão de água, resíduos, uso racionais 
dos materiais, etc. 

É necessário observar o consumo de energia e recursos utilizados durante a construção 
da obra, que pode ser mais elevado que o próprio consumo usual da edificação depois de 
pronta. Por este motivo, deve-se utilizar materiais que favoreçam a sustentabilidade e 
consumam menos recursos. Soluções criativas estão sendo desenvolvidas para tornar os 
materiais mais sustentáveis, harmonizando os interesses do mercado imobiliário, os anseios 
da população e a preservação do meio ambiente. 

 

3. Bloco de solo-cimento-resíduo como material sustentável 
 

As perdas na construção aumentam o consumo de materiais e a geração de resíduos. De 
uma forma geral, as perdas não podem ser desprezadas, seja do ponto de vista ambiental 
seja do econômico: estima-se que, na ausência de sistemas de gestão do consumo de 
materiais, ocorra uma perda média de 25% dos materiais utilizados na produção de 
edifícios de múltiplos pavimentos com estrutura de concreto (SOUZA &DEANA, 2007). 

A geração de resíduo de construção e demolição - RCD no Brasil tem sido bastante 
discutida e está regulamentada pelas resoluções do Conama n. 307 e n. 348. Nesse sentido, 
o bloco de solo-cimento com incorporação de resíduos deve ser analisado para se 
determinar suas qualidades técnicas e vantagens socioambientais. Trata-se de um material 
interessante, mas ainda não há dados suficientes para submetê-lo à uma avaliação 
socioambiental.  

A análise de sua composição mostrará que não apresenta qualquer componente tóxico 
ou inadequado e a pesquisa poderá determinar os parâmetros de qualidade e resistência do 
material, seu ciclo de vida e impacto ambiental, todos fatores indispensáveis para a 
concessão do certificado ambiental (MARASCA, 2014). 

Além disso, os blocos de solo-cimento incentivam o uso de materiais e mão de obra 
locais, aquecendo a economia e reduzindo o custo com frete. Também diminuem o 
desperdício e aceleram o processo construtivo. Como resultado, tem-se a construção de 
habitações de boa qualidade, disponíveis para um maior número de pessoas. A utilização 
desse material também possibilita ainda que haja construção de novas casas mesmo quando 
o país estiver enfrentando crises políticas ou econômicas.  

Promover sustentabilidade social impulsiona, consequentemente, a sustentabilidade 
como um todo e vice-versa (BARRON & GAUNTLETT, 2002). A utilização de materiais 
que utilizam resíduos como matéria-prima tem um enorme potencial para reduzir o 
impacto associado às atividades de extração e, algumas vezes, diminuir o impacto de 
fabricação. 
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Os resultados experimentais disponíveis mostram que os agregados reciclados 
apresentam excelente desempenho neste tipo de emprego, inclusive com ganho de 
capacidade de suporte ao longo do tempo (MOTTA, BERNUCCI & MOURA, 2004), 
possivelmente por reações de hidratação pozolânicas ou de partículas de cimento. 

 

4. Procedimentos metodológicos 
 

O presente trabalho é baseado em referenciais teóricos, realizando o estudo de literatura 
já existente e trazendo pesquisas bibliográficas e descritivas desenvolvidas por outros 
autores. 

Através de revisão bibliográfica, foram coletadas informações que possibilitaram a 
aplicação dos requisitos necessários para a certificação LEED V4 ao bloco solo-cimento-
resíduo, especialmente por meio de estudos e análises de teses e dissertações, além de 
outras fontes de pesquisa, embasadas na sustentabilidade e viabilidade de materiais. 

Cada dia mais as construções estão se utilizando de um design sustentável, em 
decorrência disso, a necessidade de informações sobre os materiais de construção e seus 
recursos sustentáveis também crescem. Ao avaliar os atributos dos materiais de construção, 
deve-se levar em consideração a forma como o produto é confeccionado, utilizado e 
eliminado (ASSOCIATION, 2015). O atendimento a itens obrigatórios e classificatórios 
determinarão os níveis de desempenho na certificação LEED (COSTA & MORAES, 
2013). 

Todavia, em razão da ausência de metodologia técnica, o uso do bloco solo-cimento 
ainda não está tão amplamente difundido como se gostaria. Seria necessário o estudo de 
novos elementos adaptados a um sistema construtivo mais moderno, aumentando o índice 
de resistência do bloco (FILHO, 2014). A fabricação ainda não é feita dentro de conceitos 
técnicos predefinidos, aplicando a tecnologia para transformar o bloco de produto artesanal 
para tecnológico e normatizado.  

Assim, as estratégias utilizadas para tornar o material mais sustentável e certificável 
partiram, primeiramente, da consulta de livros, revistas científicas especializadas, artigos e 
trabalhos científicos.  

 
5. A certificação do bloco de solo-cimento-resíduo 
 

Quando se fala em certificação de materiais, há uma grande dificuldade em razão da 
precariedade de parâmetros para avaliação. Todavia, o caminho para a valorização de 
empreendimentos e redução dos impactos ambientais começa com o uso de matéria-prima 
e materiais certificados.  

A certificação é importante pois identifica as informações relevantes, verifica e compara 
os aspectos ambientais e o índice de conforto dos materiais de construção. Indica também 
as potencialidades e deficiências do produto, desde à viabilidade financeira, até o 
desempenho ambiental. Avalia ainda se o material atende às normas técnicas brasileiras e, 
em caso de ausência, às normas estrangeiras (FUSP, 2010). 
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Para obter o selo ecológico, os materiais têm de passar por auditorias periódicas que 
verificam toda a cadeia de produção. O reaproveitamento de resíduos é prática importante 
avaliada pelos responsáveis em conferir os selos. 

Assim, deve-se transformar as informações obtidas com a pesquisa em resultados, 
verificando se o bloco de solo-cimento com incorporação de resíduos se enquadraria nos 
requisitos necessários para ser certificado como material sustentável. 

Importante frisar também que o reconhecimento do material como sustentável e 
eficiente através de certificação, facilita a concessão de financiamentos ou programas de 
repasse realizados pelos bancos públicos, especialmente a Caixa Econômica Federal - 
CEF. 

 

6. LEED V4 
 

Inicialmente desenvolvido pelo U.S. Green Building Council – USGBC –, o LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) traz orientações para certificação 
ambiental de edificações com foco na sustentabilidade. Hoje é utilizado em mais de 143 
países, oferecendo recomendações que garantirão pontos para a edificação (GBC BRASIL, 
2016). 

São avaliados o design, a construção e a manutenção do edifício, otimizando o uso dos 
recursos naturais, estratégias de restauração e regeneração do meio ambiente, minimizando 
os danos da construção civil e melhorando a qualidade dos ambientes internos para os 
ocupantes dos prédios certificados (USGBC, 2016). A última versão da certificação LEED, 
a V4, aumentou as exigências para a obtenção de pontos que podem variar de 40 pontos, 
nível certificado a 110 pontos, nível platina. 

 

6.1 Materiais e recursos  
 

Uma das categorias analisadas e de maior importância para este artigo trata de Materiais 
e Recursos, que pontua edifícios que utilizam materiais de baixo impacto ambiental e 
controle de resíduos. Nessa categoria podem ser alcançados 13 pontos, distribuídos da 
seguinte maneira (CHMIELEWSKI, 2014):  

• Armazenamento e coleta – pré-requisito; 

• Planejamento de gestão de resíduos na construção e demolição – pré-requisito; 

• Redução do impacto no ciclo de vida do edifício – 2 a 5 pontos; 

• Declaração ambiental do produto – 1 a 2 pontos; 

• Origem da matéria-prima – 1 a 2 pontos; 

• Composição do material – 1 a 2 pontos; 

• Gestão de resíduos de construção e demolição – 1 a 2 pontos. 
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O pré-requisito de armazenamento e coleta é voltado para baterias, lâmpadas de 
mercúrio e resíduos eletrônicos, não se aplicando ao bloco de solo-cimento com 
incorporação de resíduos. Já o segundo pré-requisito, planejamento de gestão de resíduos 
na construção e demolição, requer um projeto estabelecendo a quantidade de resíduos 
produzida e seu destino. Nesse tópico, a produção do bloco de solo-cimento com 
incorporação de resíduos propõe a reutilização dos resíduos na mesma área em que foram 
produzidos, tratando-se de material que diminui os danos causados ao meio ambiente tanto 
na sua fabricação, quanto no processo construtivo (LIMA, 2014). Assim, percebe-se que 
toda a lógica da produção do material é baseada na gestão de resíduos, fazendo deste pré-
requisito a essência de todo o projeto. 

O primeiro requisito e o que mais oferece pontos é a redução do impacto no ciclo de 
vida do edifício. Deve-se demonstrar uma redução na utilização de novos materiais 
analisando seu ciclo de vida ou reutilizar recursos de construção preexistentes. Existem 04 
formas de se conseguir essa pontuação: reuso de edifícios históricos; renovação de edifício 
abandonado ou arruinado; reutilização de materiais ou edifícios e avaliação do ciclo de 
vida de todo o edifício (USGBC, 2016).    

O bloco de solo-cimento-resíduo é fabricado à partir da reutilização de materiais, 
podendo a mistura de solo com resíduo chegar até a 60% de toda a composição do bloco 
(LIMA, 2014).  O alto índice de reaproveitamento de materiais estabelece uma boa relação 
entre preservação ambiental e baixo custo de fabricação, garantindo a qualidade da obra e 
uma alta pontuação nesse requisito. 

Um dos requisitos que passou a ser exigido mais recentemente, é a declaração ambiental 
do produto ou Environmental Product Declaration (EPD). Trata-se do requisito de maior 
dificuldade a ser preenchido até o momento, por falta de uma padronização nos meios de 
produção e na própria matéria-prima, que apesar de sustentável é formada por materiais 
diversos. A declaração analisa os seguintes aspectos do material: 

a) Utilização de materiais regionais, alcançados num raio de até 800km do local da 
obra e recicláveis (USGBC): o bloco solo-cimento-resíduo é fabricado reutilizando terra e 
resíduos da construção civil de locais bem próximos ao de sua fabricação, sendo 
confeccionado com materiais em sua quase totalidade regionais e reciclados. 

b) Certificação de terceiros sobre os ingredientes utilizados que demonstram a origem, 
a forma de extração e o descarte conforme disposto em diversas normas ISO (SUSTENTA 
AQUI, 2016): a certificação será emitida de acordo com a análise do ciclo de vida do 
material, que conforme já informado anteriormente, comprova o comprometimento com os 
mais altos padrões de sustentabilidade e eficiência energética. Todavia, necessita de um 
estudo mais pormenorizado para a emissão da rotulagem ambiental tipo III da ISO 14025. 

A origem da matéria-prima pontua de duas maneiras para a certificação LEED, através 
de um relatório de origem e extração de matérias primas e liderança em práticas de 
extração. O relatório deve ser feito pelo fabricante e conter os locais de extração e um 
compromisso a longo prazo para um uso ecologicamente responsável do solo e redução 
dos danos ambientais da extração e da fabricação (USGBC, 2016).  

Os materiais estruturais representam até 30% da pontuação total dos materiais utilizados 
na obra. Para atribuição da pontuação, é considerado 100% do custo de todo material 
reutilizado e reciclado. Para os produtos com origens até 160km de distância da obra, serão 
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considerados 200% do custo (USGBC, 2016). Toda a produção do bloco de solo-cimento 
com incorporação de resíduos é feito de forma ecologicamente responsável, minimizando 
danos ao meio ambiente, com matérias primas dominantes reutilizadas, recicladas e de 
baixo impacto ambiental, baixo consumo energético, de transporte e manutenção (LIMA, 
2014). Todo o material é obtido de locais próximos à obra, atribuindo uma alta pontuação 
para certificação LEED V4.  

Assim, como na declaração ambiental do produto, o que falta quanto ao requisito da 
origem da matéria-prima é a verificação por terceiros dessa origem, o que aumentaria a 
quantidade de pontos alcançados pelo material. 

Para a composição do material, a exigência é que haja um relatório dos ingredientes, os 
chamados Relatórios de Sustentabilidade Corporativos – CSR. Estes demonstram a 
composição química, identificadas por nome e número de registro químico. É necessária 
também uma declaração de saúde do produto com a apresentação completa dos riscos 
conhecidos (SUSTENTA AQUI, 2016). Em razão da reutilização de resíduos de diferentes 
locais, é difícil atestar a procedência dos produtos utilizados. Todavia, testes laboratoriais 
poderão apontar a composição, os elementos químicos presentes naquelas amostras e ainda 
os riscos da utilização deste material. Neste caso, seria mais viável para a pontuação 
utilizar o segundo critério de avaliação da composição do material, que trata da otimização 
dos ingredientes e materiais utilizados no projeto, utilizando documentos que comprovem 
que os materiais não contêm substâncias prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.  

Outra solução seria uma pré-seleção das obras fornecedoras de resíduos, permanecendo 
apenas aquelas que já se utilizem de materiais seguros e que não ofereçam risco à saúde. 
Assim, seria iniciada uma cadeia construtiva que utiliza apenas materiais com verificação 
ambiental, que informem de forma clara e verdadeira quais ingredientes químicos foram 
utilizados na produção (USGBC, 2016). 

Por fim, o último requisito é a gestão de resíduos de construção e demolição. A intenção 
da certificação é pontuar os produtores que reduzem os resíduos na construção civil através 
do reuso e reciclagem de materiais não perigosos. Os cálculos podem utilizar peso ou 
volume para atribuir a pontuação. A gestão de resíduos deve identificar os materiais que 
serão reutilizados e reciclados. O solo não é considerado para o cálculo da pontuação. O 
percentual mínimo a ser reaproveitado é de 50%.  

A proposta do bloco solo-cimento-resíduo é justamente a absorção dos resíduos da 
construção civil, evitando o descarte do entulho no meio ambiente. Os materiais 
geralmente encontrados em maior quantidade nos resíduos, tais como restos de argamassa, 
concreto e materiais cerâmicos, são a base do material utilizado para fabricação do bloco, o 
que torna este material uma solução na gestão de resíduos e na redução dos impactos 
ambientais (LIMA, 2014). 

 

7. Discussões 
 

A certificação é cada dia mais um elemento importante para atestar a qualidade 
construtiva e ambiental dos materiais. Há uma preocupação com a sustentabilidade, 
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fazendo com que arquitetos tomem decisões de projeto baseadas na escolha desses 
materiais, de modo a minimizar o impacto ambiental (PARODE, 2014). 

Nesse cenário, a certificação LEED v4 torna-se ferramenta essencial para atestar a 
preocupação com a preservação ambiental. Cabe agora aos projetistas especificarem 
materiais sustentáveis, tais como o bloco solo-cimento-resíduo, e aos fornecedores 
oferecerem o bloco com desempenho ambiental exigido para certificação.  

Além de todos os testes de resistência e viabilidade do bloco solo-cimento-resíduo, 
importante que seja feita a declaração ambiental e a ficha técnica. Além disso, a utilização 
de matéria-prima regional é ajuda importante na concessão de créditos no processo de 
certificação LEED v4.  

Para se conseguir a certificação, deve-se comprovar a origem dos materiais através de 
documentos. A grande dificuldade é encontrar empresas que reaproveitem de forma 
satisfatória os resíduos da construção civil, com informações claras sobre a matéria-prima 
utilizada e do processo de fabricação. Como o processo de certificação ainda é pouco 
difundido entre os fornecedores de material de construção, há grandes problemas para que 
se conseguir a documentação comprobatória da origem e o número do certificado na nota 
fiscal do produto.  

 

8. Conclusão 
 

Devido às exigências do mercado e dos próprios consumidores, a certificação de 
materiais de construção está se tornando uma necessidade para os produtores. Ainda há 
muitas dificuldades para conseguir esse tipo de certificação, em razão da exigência de 
relatórios oferecidos por entidades reconhecidas, que no Brasil, ainda são poucas. Assim, é 
importante iniciar-se um esforço no sentido de compartilhamento de informações, estudos 
e análises dos materiais para que uma consciência ecológica comece a se fortalecer entre os 
construtores. O conhecimento sobre os materiais certificados e ambientalmente mais 
eficazes facilitará a escolha de produtos melhores.  

Esse é exatamente o caso do bloco solo-cimento-resíduo, que se utiliza de ingredientes 
em sua maioria reutilizados, reciclados e não prejudiciais. Esse material preenche os 
requisitos para uma alta pontuação na certificação LEED, podendo atingir o total de 13 
pontos oferecidos nesse requisito, trazendo uma solução sustentável, segura e de baixo 
custo para a construção de edificações.   
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Resumo 

O acelerado avanço tecnológico e à prática consumista imposta à sociedade tem causado a 
obsolescência dos equipamentos eletrônicos em um curto espaço de tempo, tornando o lixo eletrônico 
um grande problema cada vez mais aparente na sociedade atual. Quando não descartado de forma 
correta, este pode causar sérios danos à saúde e ao meio ambiente. O lixo eletrônico também é 
conhecido como “e-lixo”, conceituado como todo e qualquer resíduo de equipamentos eletrônicos 
que chegam ao final de sua vida útil, ou foram descartados antes de atingir o seu tempo de vida útil. 
Este artigo objetiva descobrir quais são as consequências causadas pelo lixo eletrônico e os impactos 
destes, bem como o descarte correto dos resíduos tecnológicos e dentro do possível, que este seja 
reaproveitado para que assim não ofereçam riscos as pessoas e ao meio ambiente, pois o 
gerenciamento adequado de resíduos provocado pelo descarte incorreto é hoje uma das questões 
cruciais a ser solucionadas nas cidades pelo mundo. 

Palavras-chave: Lixo eletrônico; Inclusão digital; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

The accelerated technological advancement and consumer practice imposed on society has caused 
the obsolescence of electronic equipment in a short time, making e-waste a big problem increasingly 
apparent in today's society. When not disposed of properly, this can cause serious damage to health 
and the environment. Junk e-mail is also known as "e-waste", regarded as any waste electronic 
equipment reaching the end of its useful life, or were discarded before reaching their lifetime. This 
article aims to find out what the consequences caused by electronic waste and the impacts of these, 
as well as the proper disposal of technological waste and where possible, this to be reused so that 
do not offer risks to people and the environment, because management adequate waste caused by 
incorrect disposal is today one of the crucial issues to be solved in cities around the world. 

Keywords: Electronic junk; Digital Inclusion; Sustainability 
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1. Introdução 

 
Nos últimos anos, vem ocorrendo mudanças na indústria eletrônica, os equipamentos 

eletrônicos estão sendo fabricados em grande escala e sofrendo cada vez mais evoluções 
tecnológicas, o que ocasiona o consumo e descarte em curtos períodos de tempo em razão 
da diminuição do tempo de vida destes equipamentos. 

Segundo a Organização das Nações Unidades (ONU) o lixo eletrônico cresce três vezes 
mais que o lixo convencional e a maior parte deste resíduo não têm uma destinação 
adequada, contaminando desta maneira o solo e lençóis freáticos, pois possuem em sua 
composição elementos químicos, inclusive metais pesados como chumbo, cádmio, mercúrio 
entre outros que podem prejudicar nossa biosfera por meio da manipulação das placas 
eletrônicas e de outros equipamentos, de forma direta ou indireta. Um risco para o meio 
ambiente e a saúde, pois o lixo eletrônico em sua grande maioria é jogado em locais 
impróprios como lixões, aterros sanitários entre outros, sendo essa forma a mais utilizada 
pelas empresas. 

Segundo (Celinski et al. 2011) o lixo eletrônico também é conhecido como “e-lixo”, 
conceituado como todo e qualquer resíduo de equipamentos eletrônicos que vai desde 
eletrodomésticos como celulares, aparelhos de cd, computadores, televisores que chegam ao 
final de sua vida útil, ou foram descartados antes de atingir o seu tempo de vida útil. 

Conforme (Leite 2013), a logística reversa, trata-se de recolher equipamentos obsoletos 
e dar a estes o tratamento correto. Algumas organizações estão se especializando no 
recolhimento para retirada das matérias químicas e outras no reuso dos componentes. Ao 
iniciar um novo ciclo de uso para os equipamentos obsoletos, a vida útil destes é prolongada, 
economizando recursos de produção de novas máquinas e retardando o descarte. O processo 
de recuperação de computadores permite o reaproveitamento máximo de partes e peças. 

Tudo parece sucata, porém esses equipamentos são recuperados e ganham peças novas, 
como mouse e teclados e são doados a instituições de caridade na qual encontram nos 
“velhos” computadores uma forma de reutilizá-los da melhor maneira possível, como por 
exemplo, em tarefas de reforço escolar, iniciação de digitação e a inclusão à informática a 
alunos carentes da sociedade. 

 
2. Metodologia 

 

Sob o ponto de vista de sua natureza, este trabalho pode ser classificado como pesquisa 
aplicada. A pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para a aplicação 
prática dirigida a solução de problemas específicos. Neste contexto, este trabalho teve como 
objetivo a formação de conhecimentos para a identificação das principais variáveis a serem 
discutidas sobre o descarte e destinação do lixo eletrônico. 

Sob o ponto de vista dos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória. A 
pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 
torná-lo explícito ou a construir hipóteses (SILVA e MENEZES, 2005). Inicialmente, para 
a identificação das principais variáveis a serem discutidas sobre o descarte e destinação do 
lixo eletrônico, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto para definição 
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e entendimento do problema proposto por meio de livros, teses, dissertações e artigos de 
periódicos e de conferências científicas. A partir da elaboração das hipóteses, foram 
estabelecidos critérios, métodos e técnicas para a construção da pesquisa. 

 
3. Fundamentação teórica 

  

As mudanças que vêm ocorrendo no clima do planeta e a tardia preocupação com o meio 
ambiente contribuíram para o surgimento de diversos movimentos que vêm buscando 
abordar causas orientadas para a defesa do meio ambiente, a busca de produtos que causem 
menos danos ao meio ambiente e uma preocupação quanto ao ciclo de vida deste produto. 

Segundo (Rosa, 2007), a indústria da informática é uma das quais mais colaboram com a 
degradação do meio ambiente. A cada ano surgem novas tecnologias que diminuem a vida 
útil de certos equipamentos que por consequência acabam acumulando e aumentando o 
número de lixo eletrônico encontrado nos lixões. 

Quando estes produtos não possuem mais utilidades, normalmente são despejados no lixo 
junto a resíduos sólidos comuns. A maioria da população não tem conhecimento dos reais 
danos que o lixo eletrônico pode causar ao meio ambiente como um todo, sendo assim não 
se preocupam com o destino correto que deveria ser dado a ele e tampouco preocupam-se 
em buscar informações sobre o assunto. Na Tabela 1 demonstra os principais metais pesados 
encontrados na composição de eletrônicos e os riscos à saúde que estes podem provocar. 

 

 
Tabela 1: Resíduos Perigosos encontrados em componentes Eletrônicos. 
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Segundo (Sommer, 2009), o problema do lixo eletrônico é crescente nos últimos anos e 
gera discussão mundial sobre como proceder o seu descarte, manipulação e coleta dos 
resíduos. Estes estão presentes na composição de diversos equipamentos eletroeletrônicos, 
que na maioria das vezes acabam jogados em lixões. 

� Chumbo: Provavelmente o elemento químico mais perigoso. Acumula-se nos ossos, 
cabelos, unhas cérebro. Age no sistema nervoso, renal e hepático; 

� Cobre: Causa intoxicações; afeta o fígado; 
� Mercúrio: Altamente tóxico, é de fácil absorção por via cutânea e pulmonar, sendo 

seu efeito cumulativo provocando lesões no cérebro; 
�  Bário: Tem efeito vasoconstritor, eleva a pressão arterial e age no sistema nervoso 

central; 
� Alumínio: Favorece a ocorrência do mal de Alzheimer e tem efeito tóxico sobre as 

plantas; 
� Arsênio: Acumula-se nos rins, fígado, baço, pulmões, ossos e unhas. Pode provocar 

câncer de pele e dos pulmões; 
� Cromo: Acumula-se nos pulmões, pele, musculo e tecido adiposo, podendo causar 

anemia. Afeta o fígado e os rins; 
� Níquel: Tem efeito cancerígeno. É um gás altamente tóxico, causando irritações nos 

pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas, ataques asmáticos e problemas no 
fígado e no sangue. 

� Prata: Tem efeito cumulativo. 10g de nitrato de prata são letais ao ser humano.  
 

Os eletrônicos descartados de forma incorreta representam o tipo de resíduo solido que 
mais cresce no mundo, e um dos grandes problemas dessa variação de resíduos é justamente 
as substâncias toxicas não biodegradáveis em sua composição, que aumenta a 
responsabilidade de um correto descarte.  Todos os anos a evolução e o desenvolvimento 
tecnológico agravam a questão do lixo eletrônico no mundo. Segundo a Organização das 
Nações Unidades (2013) Até 2020 haverá um aumento considerável desses materiais, 
podendo chegar a 500% em diversos países, incluindo o Brasil. 

Segundo (Silva, Ferreira e Galdino, 2013) a reciclagem é a alternativa mais viável hoje 
para o lixo eletrônico. Consiste em separar os materiais que compõem um objeto e prepará-
los para serem usados novamente como matéria-prima dentro do processo industrial. Nem 
sempre a reciclagem se destina à reinserção dentro do mesmo ciclo produtivo: um 
computador reciclado pode gerar materiais que vão ser utilizados em outras indústrias. E o 
material que não dá para ser aproveitado é enviado para locais que se desfazem do 
equipamento que não pode ser utilizado, sem que cause danos ao meio ambiente, evitando 
problemas futuros como câncer e outras doenças. 
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4. Conclusão 

  

As ações empreendidas com este projeto visou comprovar que desenvolver e implantar o 
gerenciamento de resíduos eletrônicos aliado a manufatura reversa (recolher equipamentos 
obsoletos e dar a estes o tratamento correto) é um desafio possível, pois trata-se de uma ação 
economicamente viável visto que a matéria prima é tratada como lixo, necessitando apenas 
um destino final adequado. A reciclagem do e-lixo permite a recuperação de muitos 
materiais, incluindo metais preciosos, o que compatibiliza crescimento econômico e 
desenvolvimento sustentável. Outro benefício pode ser obtido pelo reuso de componentes, 
com ganhos em termos de responsabilidade social. Além disso, foi possível divulgar e 
conscientizar os cuidados com o meio ambiente e o descarte correto dos equipamentos, 
possibilitando a inclusão digital e social da comunidade na região. Por fim, o projeto foi 
ambientalmente correto, pois contribuiu para minimizar a contaminação ambiental e o risco 
à saúde pública decorrentes de um descarte inadequado de lixo tecnológico fortalecendo a 
responsabilidade social enquanto instituição de ensino, pois foram recolhidos 
aproximadamente uma tonelada em componentes eletrônicos. Deste montante, 869 Kg 
foram encaminhados para a reciclagem e o restante resultou em microcomputadores em 
condições plenas de uso, aos quais foram doados para entidades carentes visando a inclusão 
digital e a responsabilidade social.  
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Resumo 

Desde 1970 com o “Novo Ambientalismo”, a questão ambiental tem sido cada vez mais abordada na 
sociedade pela preocupação com a preservação de recursos naturais e redução da degradação feita 
pelo homem no meio em que vive. Um dos maiores problemas enfrentados atualmente é a geração 
de resíduos sólidos. A Gestão Integrada deste remete à destinação adequada e minimização dos 
resíduos através da redução na fonte geradora, além de novas tecnologias para o reaproveitamento e 
a reciclagem dos resíduos, fundamentais para o progresso dessa gestão. Com isso, o presente Projeto 
de Extensão visa promover a partir da Educação Ambiental, a redução e reutilização dos resíduos 
gerados. O enfoque na Gestão despertou grande interesse por parte do público-alvo gerando uma 
boa dinâmica nas oficinas, proporcionando um melhor desenvolvimento do tema, trazendo 
contribuições de suas experiências para que atuem como multiplicadores, ao estender as práticas às 
suas residências ou comunidades do entorno. 
 

 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Gestão Integrada; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
Educação Ambiental; Coleta Seletiva. 
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Abstract 

Since 1970 with the "New Environmentalism", the environmental issue has been a subject 
increasingly addressed in society due to the concern with the preservation of natural resources and 
reduction of the degradation made by man in the environment in which he lives. One of the biggest 
problems facing countries today is the generation of solid waste. Its Integrated Management refers 
to the proper disposal and minimization of solid waste generation through reduction in the 
generating source, as well as new technologies for the reuse and recycling of waste, which are 
fundamental for the progress of this management. With this, this Extension Project aims to promote, 
from Environmental Education, the reduction and reuse of waste generated. The focus on Solid 
Waste Management has aroused great interest among the target public, generating a good dynamics 
in the workshops, providing a better development of the theme, bringing contributions from their 
experiences to act as multipliers, by extending the practices to their homes or communities of the 
environment. 

Keywords: University Extension; Integrated management; Solid Waste Management; 
Environmental Education; Selective collect. 
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1. Introdução 
Com a Revolução Industrial no século XVIII, a capacidade da humanidade de interferir 

na natureza dá um grande e crescente salto. Por conta do desenvolvimento nas áreas 
urbanas, e a relação homem e natureza passou a ser mais do que uma questão de 
sobrevivência. Isto provocou grandes danos ambientais, principalmente no uso de recursos 
finitos como os combustíveis fósseis e, como não havia uma ameaça imediata de 
esgotamento dos recursos, fez com que retardasse a adoção de técnicas e procedimentos 
mais sustentáveis (GUIMARÃES & CAMARGO, 2011).  

Conforme Leite e Araújo (s/d), justamente no período do século XVIII houve o 
aumento da produção de diversos bens, intensificando o consumo e trazendo consigo a 
grande geração de resíduos sólidos que há atualmente, em que a maioria é de difícil 
decomposição. Isto posto, a reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado 
pela deterioração constante do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma 
necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental 
(JACOBI,2003). 

No Brasil, o primeiro grande passo acerca dos resíduos sólidos é recente. Em 2010, foi 
instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2010) que é definida 
como: “um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.”  

Conforme a PNRS (2010), “resíduos sólidos” são definidos como: “Material, 
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível” (BRASIL, 2010). 

Além do conceito de resíduo, é importante destacar também a definição de rejeito 
também que segundo a PNRS (2010): “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada”. Com isso, estes deveriam ser os únicos tipos de resíduos 
destinados aos aterros sanitários (BRASIL, 2010). 

A temática dos resíduos sólidos urbanos (RSU), hoje, constitui um desafio importante 
para a gestão das cidades em direção à sustentabilidade. Entretanto, os fenômenos e os 
impactos relacionados à prevenção, geração, coleta, disposição e reaproveitamento dos 
RSU têm sido tratados setorialmente, de maneira desarticulada, obstruindo uma visão 
sistêmica do problema e refletindo-se em políticas públicas fragmentadas. Para os gestores 
públicos de todo o mundo, o gerenciamento de resíduos sólidos tornou-se, nas últimas 
décadas, um tema de preocupação. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
atual geração de resíduos no mundo gira em torno de 12 bilhões de toneladas/ ano e, até 
2020, o volume previsto é de 18 bilhões de toneladas/ano (DIAS, 2012). 
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A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos são um dos principais 
causadores dos impactos socioambientais, entre eles a degradação do solo, a exposição dos 
corpos d’água e mananciais, enchentes, contribuição para a poluição do ar, proliferação de 
vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em condições insalubres nas 
ruas e nas áreas de disposição final (JACOBI & BENSEN, 2011). 

Desta forma, o debate sobre o tema “Educação Ambiental” se torna uma importante 
ferramenta para conscientizar os humanos que a manutenção da biodiversidade é 
fundamental para a nossa sobrevivência, para que ajam de modo responsável, conservando 
o meio ambiente para presente e o futuro, assim trazendo o equilíbrio da relação humana 
em conjunto com a natureza (PEREIRA, 2014). 

De acordo a Politica Nacional de Educação Ambiental – Lei nº 9795/1999, Art 1º, 
"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade." Dito isso, a Educação Ambiental além de 
ser um processo de modificação de valores referente a questões ambientais, sociais, 
culturais, econômicas, políticas e éticas, em que parte de informações transparecendo ao 
homem seu real papel em relação ao meio ambiente, pode estimular a solidariedade e 
respeito aos direitos humanos (PEREIRA, 2014). 

Para que de fato a Educação Ambiental faça a transformação de valores nocivos, que 
contribuem para degradação do meio ambiente através da falta de gerenciamento dos 
resíduos sólidos, é necessário uma educação permanente e continua. Logo, a preparação 
para as mudanças necessárias consiste na compreensão coletiva do funcionamento do meio 
ambiente, de como dependemos dele, como o afetamos, como podemos promover a 
sustentabilidade e esclarecer que a natureza não é fonte inesgotável de recursos, 
conjuntamente nas crises que ameaçam o futuro do planeta (DIAS, 1992).  

Desta forma, o presente Projeto de Extensão implica no mapeamento dos resíduos 
sólidos gerados no Colégio de Aplicação Pio XII, seguido de uma gestão ambiental 
adequada através do desenvolvimento de novos mecanismos, enfatizando o 
reaproveitamento dos mesmos, na qual são capazes de auxiliar quanto às adaptações as 
legislações e políticas ambientais, fazendo com que haja o compartilhamento de realidades 
diferentes e de fomentar o ensino e a aprendizagem mútua, que levam a mudança e a ação 
transformadora, propiciando autonomia na comunidade e despertando nos envolvidos 
maior consciência para as questões sociais. 

O Projeto de Extensão conta com a participação de um professor extensionista e com 
dois alunos bolsistas extensionistas da Faculdade de Engenharia Ambiental, em que a 
Gestão de Resíduos Sólidos está interligada e relacionada com o projeto pedagógico do 
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da PUC Campinas. Além disso, tem a 
participação direta do público-alvo, aproximadamente 20 alunos do sétimo ano do Ensino 
Fundamental Colégio de Aplicação Pio XII de Campinas - SP com a preocupação de 
melhorar o seu conhecimento e o meio em que vivem, proporcionando uma maior 
conscientização sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, trazendo contribuições de 
suas vivências e experiências e que de forma geral, atuem como multiplicadores, ao 
estender as práticas às suas residências ou comunidades do entorno. Isso segue um 
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pensamento de Freire (2006), em que diz: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

O objetivo é desenvolver atividades socioeducativas com o público-alvo visando 
ampliar a conscientização e percepção em relação à gestão integrada de resíduos sólidos 
gerado pelo consumo desenfreado. 

 

2. Metodologia 
Foram realizadas oficinas quinzenais com duração de duas horas com a participação do 

público-alvo em que houve a preocupação do desenvolvimento de atividades de 
mobilização e participação comunitária visando uma maior conscientização da comunidade 
para a questão dos resíduos sólidos no Colégio, principalmente, viabilizando a implantação 
de um sistema de gestão integrado para todos os resíduos gerados, sejam eles orgânicos ou 
recicláveis. 

As oficinas se iniciaram com a realização da pegada ecológica individual, uma 
metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações 
humanas sobre os recursos naturais, para análise de consumo e reflexão acerca de 
conceitos relacionados ao seu cotidiano como, por exemplo, a reciclagem em suas 
residências. Após a realização das oficinas, foi realizada uma nova pegada ecológica 
individual, que serviu  como comparativo com a realizada no inicio do Projeto. 

Nas oficinas desenvolvidas, o tema Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi abordado 
a partir da realização de uma Composteira, elaborada por cada aluno participante do 
Projeto a partir de garrafas PET que seriam descartadas e o composto feito com terra 
vegetal, resíduos orgânicos, serragem e água. A cada semana, o composto foi analisado 
para a identificação de seu processo biológico (decomposição dos resíduos), verificação da 
temperatura, aparência, odor do composto e formação do liquido formado pelo processo. 
Acerca desse tema, a Coleta Seletiva, em que os alunos desenvolveram um organizador 
utilizando caixas de papelão e tecidos, materiais estes que seriam descartados, fazendo com 
que fossem reaproveitados. Além disso, também houve a oficina de reciclagem de papeis, 
material este que também seria descartado, a partir da trituração deste em um liquidificador 
industrial e moldagem em peneiras e formas de silicone em diversos formatos, dando assim 
outro destino final aos resíduos.  

 

3. Resultados e Discussão 
Na oficina denominada “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos” (Figura 1), o público-

alvo desenvolveu Composteiras individuais com o objetivo de reduzir os resíduos sólidos 
orgânicos de suas residências. Assim, com os conceitos abordados na prática, a redução de 
resíduos sólidos individuais será melhor compreendida para a realização no cotidiano. 
Após quatro semanas, o composto estava finalizado e adequado para a sua utilização como 
adubo orgânico a partir do liquido produzido pela ação biológica de decomposição. Por 
isso, foi possível o plantio de sementes que foram levadas para a casa de cada um, 
envolvendo assim seus familiares e outras pessoas acerca do tema Compostagem. 
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Figura 1: Desenvolvimento das Composteiras Individuais – Montagem das Composteiras e preparação 

do composto utilizado no processo. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após a finalização do processo de Compostagem, o público-alvo com a orientação dos 
alunos bolsistas extensionistas com a supervisão do professor responsável, os alunos foram 
conduzidos ao laboratório de informática onde, a partir de pesquisas nos computadores, foi 
possível a elaboração de um material-informativo simples, de fácil entendimento e de 
caráter pedagógico acerca do tema Compostagem (Figura 2). Neste material há 
informações referentes a todo o processo, desde o conceito de Compostagem, como montar 
e manutenção de uma composteira a dicas básicas para manter o composto com odor 
agradável e o que fazer com o composto finalizado. 

Além do material informativo, foi elaborado também um panfleto com informações 
resumidas acerca do tema Compostagem. Este panfleto foi distribuído para os participantes 
do Projeto para que estes sejam multiplicadores do conceito de redução de resíduos sólidos 
orgânicos.  

 
Figura 2: Materiais Informativos acerca do tema Compostagem, cartilha e panfleto, respectivamente 

com os alunos participantes do Projeto. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Já com o tema de Coleta Seletiva, os alunos desenvolveram individualmente um 
organizador de objetos (Figura 3) a partir de caixas de papelão e tecidos variados, materiais 
estes que seriam descartados, fazendo com que fossem reaproveitados de forma educativa, 
criativa e simples. 
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Figura 3: Alunos participantes do Projeto de Extensão desenvolvendo o organizador de objetos e este 

finalizado. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Além do organizador e dentro do tema Coleta Seletiva, também foi realizada a oficina 
de reciclagem de papel, em que os alunos reduziram estes resíduos a partir da trituração 
com água, coloração e moldagem deste material, seja esta em peneiras para a confecção de 
folhas de papel ou em formas de silicone, tornando-o um material decorativo (Figura 4). 

 
Figura 4: Reciclagem de papel – trituração, coloração e moldagem do resíduo em folhas de papel 

coloridas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após o término das oficinas, o público-alvo foi conduzido novamente ao laboratório de 
informática onde, elaboraram mais dois materiais informativos simples (Figura 5). Nestes 
materiais há informações referentes à Coleta Seletiva, tema este tratado em conjunto com a 
oficina do organizador de objetos e a Reciclagem de papel, abordado na oficina seguinte.  

Todos estes materiais irão ajudá-los na compreensão desse tema no futuro, além de ter 
um forte motivador para a continuidade do Projeto.  
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Figura 5: Materiais Informativos acerca do tema Coleta Seletiva e Reciclagem de Papel, 

respectivamente Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após a realização das oficinas foi feito um levantamento em relação à mudança de 
comportamento por parte do público-alvo. De 20 alunos participantes, 13 apresentaram 
mudanças significativas no seu comportamento em relação aos temas abordados. Esses 
dados foram obtidos a partir de uma nova realização da analise de consumo “pegada 
ecológica”, comparando o primeiro resultado dos alunos com o novo resultado obtido, foi 
possível realizar a montagem de um gráfico a respeito do comportamento do público-alvo. 

  
Gráfico 1: Gráfico referente à mudança de comportamento do público-alvo Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Os materiais elaborados pelo público-alvo estão colaborando para a compreensão desses 
temas atualmente. Dos 20 alunos participantes do Projeto, cerca de 12 começaram a 
realizar a Compostagem e a separação de resíduos sólidos gerados em suas residências. 
Sendo assim, cerca de 60% dos alunos já estão contribuindo com a redução dos resíduos 
sólidos (no caso, orgânicos) gerados que seriam destinados aos aterros sanitários (Gráfico 
2). 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

  
Gráfico 2: Gráfico em pizza referente a porcentagem de alunos que estão reduzindo os resíduos sólidos 

em suas residencias a partir da Compostagem. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

4. Considerações Finais 
A partir da realização das oficinas ao longo do Projeto de Extensão, está sendo possível 

a conscientização dos envolvidos desde a infância, sendo de extrema importância para seu 
processo de socialização e para a formação de um pensamento crítico acerca do meio 
ambiente, do consumo e da importância de preservá-lo pelo bem da coletividade. Isso pode 
ser notado a partir dos resultados obtidos nas oficinas, em que os alunos começaram a 
realizar os conceitos aprendidos em suas residências, permitindo que as crianças tenham 
consciência e responsabilidade nos seus atos, tornando pessoas mais críticas, capazes de 
refletirem sobre as realidades e sobre os fatos para melhorar a qualidade de vida, pessoal e 
da comunidade, podendo ser transmitido para as presentes e futuras gerações.  

Por isso, a Educação Ambiental é fundamental para a formação do individuo. A partir 
do incentivo na infância de pequenos atos de sustentabilidade é possível mudar o 
pensamento do individuo, fazendo com que ele reflita antes de consumir algo de forma 
desenfreada, por exemplo. 

Além disso, os materiais informativos gerados, com informações práticas, além de ser 
um fator desafiador para o público-alvo, estão permitindo um efeito multiplicador ao serem 
divulgados aos conhecidos dos participantes. 
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Estudo de Viabilidade Regulatória de Implantação de Sistemas 

Comunitários de Geração Distribuída Solar Fotovoltaica no Brasil 
 
 

Legal Feasibility for Community Solar Deployment in Brazil 
 
 
Juliane Silva de Almeida, Profª, M. Eng., UFSC 
 

Resumo 
Sistemas Comunitários de Geração Distribuída Solar Fotovoltaica (SCFV) são empreendimentos de 
Micro ou Minigeração Distribuída (MMD) organizados por mais de uma Unidade Consumidora 
(UC). Os SCFV que compõe o empreendimento podem ser compostos de MMD centralizada ou de 
pequenos sistemas de MMD de propriedade das UCs associadas. A energia gerada pelos módulos 
fotovoltaicos do SCFV é compartilhada entre as UCs da associação. Desta forma, as UCs do SCFV 
podem participar do Sistema de Compensação de Créditos de Energia (SCCE). No Brasil, a 
Resolução Normativa (RN) 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
regulamenta o SCCE pelo sistema de Net Metering. A revisão da RN em 2015 possibilitou a 
implantação de SCFV. O presente artigo visa avaliar a viabilidade legal de modelos de SCFV 
descritos na literatura técnica, por meio de análise da regulação vigente do setor elétrico brasileiro. 
Atualmente, é possível implantar modelos de geração comunitária centralizada no Brasil. 

 

Palavras-chave: Sistemas Comunitários de Geração Distribuída Fotovoltaica; Resolução 
Normativa 482/2012; Net Metering. 

 

 

Abstract 

Community Solar (CS) are an electricity utility consumers association of share energy produced by 
photovoltaics systems on-grid. Electricity utility consumers that intend to participate in share 
photovoltaic energy production and in Credits Energy System Rewards (CESR) can compose the 
CS joint venture. In Brazil, the Regulatory Agency of Electrical System (ANEEL) regulates the 
CESR by the Normative Instruction (RN) 482/2012, which adopted the Net Metering system. RN 
482/2012 has reviewed in 2015. Despite that, RN 482/212 brought some concepts that allows 
deploying CS business models.  This paper is going to show the legal feasibility of some CS models 
described in literature, according to the Brazilian laws, by regulatory analysis. Nowadays it is 
possible the centralized CS deployment in Brazil. 

 

Keywords: Community Solar; RN 482/2012; Net Meetering. 
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1. Introdução 
 

 

A Geração Solar Fotovoltaica (GSF) tem sido a modalidade de geração de energia 
elétrica de maior crescimento no mundo, segundo dados da International Energy Agency 
(IEA) (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2016), em virtude da redução dos custos 
de fabricação de materiais e instalação necessários à sua implantação, e também devido às 
facilidades de se integrar à arquitetura das edificações das Unidades Consumidoras de 
Energia Elétrica (UCs) (RÜTHER, 2004). Além das facilidades citadas, a viabilidade de se 
conectar a GSF à rede de energia elétrica permitiu avanços de implantação de geração de 
energia na forma de Micro ou Minigeração Distribuída (MMD). Em razão deste último 
fator, os custos de transmissão de energia elétrica são reduzidos (MITSCHER; RÜTHER, 
2012). 

Por meio da MMD, é possível injetar a energia elétrica excedente da geração para a rede 
elétrica. Desta forma, afere-se o balanço de geração da MMD e enquadrar a UC dotada de 
MMD em sua edificação, em um Sistema de Compensação de Créditos de Energia 
(SCCE), determinado pela regulação do setor elétrico da área de abrangência do sistema de 
GSF.  

No Brasil a regulamentação referente à MMD é determinada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução Normativa (RN) 482, de 2012 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012). Tal RN determina também 
as diretrizes para o SCCE, que utiliza o sistema de Net Metering (NM). O NM consiste na 
compensação da geração excedente de energia por meio de créditos a serem abatidos do 
faturamento de energia elétrica da UC.  

Segundo a RN 482/2012, somente as edificações dotadas de MMD poderiam participar 
do SCCE. Entretanto, após a revisão da RN 482, por meio da RN 687/2015, permitiu-se 
também que UCs desprovidas de MMD pudessem participar do SCCE, através da 
participação de tais UCs em Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras 
(EMUC), Geração Compartilhada (GC), ou por meio do Autoconsumo Remoto (AR) 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). Os dois primeiros conceitos 
remetem aos modelos de negócios presentes no conceito de Community Solar (CS), 
originado nos Estados Unidos, ou Sistemas Comunitários de Geração Solar Fotovoltaica 
Distribuída (SCFV) (ASMUS, 2008; FUNKHOUSER et al., 2015). Há sistemas de CS 
similares aos modelos americanos presentes também na Alemanha e Austrália, por meio de 
fazendas solares. O primeiro país foi o pioneiro neste modelo de negócio, através da 
implantação de fazendas solares por meio de associações de UCs em cooperativas (JAPP; 
DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS UND RAIFFEISENVERBAND E., 2016). 

SCFV, ou CS como é conhecido este conceito mundialmente, são empreendimentos de 
MMD em que ocorre o compartilhamento da energia gerada entre as UCs participantes 
(ASMUS, 2008). A energia gerada nos SCFV é proveniente de empreendimentos de GSF 
centralizada, organizados pelas UCs participantes do SCFV, ou por meio de uma 
associação de Autoprodutores de Energia (APE), dotados de MMD em suas UCs. Os 
SCFV apresentam-se como uma alternativa para participação de UCs que possuem 
características arquitetônicas desfavoráveis à implantação de GSF em suas edificações, ou 
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que desejam reduzir os custos de investimento na GSF (COUGHLIN et al., 2012; 
FUNKHOUSER et al., 2015).  

O presente trabalho consiste num artigo de análise teórica embasada na literatura 
internacional sobre CS (SCFV) e na legislação do setor elétrico brasileiro. O artigo tem a 
finalidade de verificar se alguns dos modelos de SCFV referidos na literatura são 
compatíveis com a regulamentação brasileira vigente para o setor elétrico e legislação 
complementar.  

 
 

2. Metodologia 
 

Em primeiro lugar serão apresentados os modelos de negócio de SCFV referenciados na 
literatura a serem avaliados neste artigo. Optou-se por avaliar os modelos descritos nos 
trabalhos de “Coughlin et. al. (2012)” e “Funkhouser et. al. (2015)” por serem os que 
apresentam maiores informações na literatura técnica quanto à sua estrutura administrativa 
(COUGHLIN et al., 2012; FUNKHOUSER et al., 2015). Dentre os quais estão os modelos 
de Utility Scale Community Solar (USCS), Special Purpose Entities (SPE), e CS aplicados 
a Entidades sem Fins Lucrativos (ESFL).  

Em seguida, será referenciada a legislação brasileira relacionada aos modelos de SCFV 
citados anteriormente para as características de cada modelo de SCFV. A análise 
regulatória contempla pontos relativos às formas de associações e organizações societárias, 
assim como a legislação e documentação referente ao SCCE.  

Após a pesquisa acerca da regulamentação para os SCFV, serão indicadas as 
características e condições de implementação dos modelos de negócios viáveis no Brasil. 
Por fim, serão levantadas as conclusões do trabalho. 

 

3. Sistemas Comunitários de Geração Solar Fotovoltaica Distribuída (SCFV)  
 

Os SCFV foram difundidos após a realização de um levantamento do National Research 
Energy Lab (NREL), dos Estados Unidos, realizado em 2008, constatar que somente pouco 
menos de 30% das edificações americanas possuem características favoráveis à integração 
arquitetônica para implantação de sistemas de GSF, na modalidade de MMD (COUGHLIN 
et al., 2012). Tal constatação serviu de motivação para criação de novos modelos de 
negócios para a GSF, a fim de disseminar seu uso (ASMUS, 2008).  

Além das características de integração arquitetônica, há outros motivos interessantes 
para as UCs participarem de um SCFV, entre estes, os custos referentes ao projeto, 
instalação, manutenção, e eventuais tributos, relacionados à tarifa de energia. Os SCFV, 
segundo “Funkhouser et. al.” oferecem oportunidades de negócios às concessionárias de 
energia. Dependendo da legislação local e do modelo de negócio adotado, a concessionária 
oferece serviços destinados ao gerenciamento dos SCFV (FUNKHOUSER et al., 2015). 

Dentre os modelos de negócios referenciados na literatura para SCFV estão os modelos 
citados na Seção 2 deste artigo, USCS, SPE, e empreendimentos para entidades sem fins 
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lucrativos. A classificação dos modelos de SCFV ocorre por meio da organização da 
estrutura administrativa do sistema, e também quanto ao modelo de compartilhamento da 
geração de energia elétrica (COUGHLIN et al., 2012; FUNKHOUSER et al., 2015). Tais 
modelos serão especificados a seguir.  

 

3.1 USCS 
 

Sistemas com estrutura administrativa do modelo USCS são sistemas de propriedade ou 
administrados pela concessionária de energia elétrica de localização das UCs participantes 
do SCFV.  

Os USCS podem ser administrados pela própria concessionária de energia ou por uma 
empresa terceirizada especializada, contratada pela concessionária. As UCs participantes 
do sistema são selecionadas por meio de um processo seletivo promovido pela 
concessionária de energia ou por meio de adesão voluntária das UCs. Cabe a 
concessionária de energia formalizar o acordo de participação da UC no SCFV por meio de 
contrato que apresente a regulamentação com o tempo de carência de participação da UC 
no sistema, e a aplicação do NM. 

Há dois modelos de USCS referenciados na literatura. O primeiro consiste na geração 
centralizada, em que a concessionária implanta uma GSF a fim de atender uma área de 
consumidores. O outro modelo se refere ao compartilhamento da GSF proveniente de UCs 
individuais, selecionadas pela concessionária, com as UCs da vizinhança (COUGHLIN et 
al., 2012).  

O modelo USCS aplica o SCCE por meio do NM, com distribuição de cotas declaradas 
pela UC à concessionária, ou por meio de um mecanismo conhecido como NM Virtual, em 
que se calculam as cotas de participação do NM regular para as UCs que prestam serviço 
de fornecimento de energia por meio da MMD, e valor médio do balanço de energia das 
UCs enquadradas na situação descrita anteriormente, para as UCs participantes que não 
possuem MMD. 

 

3.2 SPE 
 

O SPE consiste num modelo de negócio de SCFV organizado por entidades privadas e 
UCs pessoas físicas ou jurídicas que constituem uma associação de UCs. Os sistemas de 
GSF do empreendimento de SPE são de geração centralizada. É necessário solicitar 
autorização para a concessionária de energia em que a GSF encontra-se instalada para 
permitir a conexão à rede elétrica.  

Uma vantagem do empreendimento de SPE diz respeito à captação de recursos para 
implantação da GSF. É possível adotar empréstimos como consórcio ou linhas de crédito 
especiais de financiamento para implantação do empreendimento. Além disto, a 
administração, projeto, manutenção, e operação podem ser terceirizadas ou realizadas 
pelos participantes do sistema.  
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Outra vantagem se refere à aplicação do SCCE. A aplicação do SCCE pode ser na 
forma de NM ou ainda na forma de pagamento das concessionárias às UCs participantes do 
SPE. Cada UC recebe um montante referente à sua cota de participação do sistema. A 
definição das cotas de participação pode ser pelo montante investido por parte de cada 
integrante da SPE ou ainda por meio de acordo definido no estatuto que contém o 
regulamento do empreendimento (COUGHLIN et al., 2012; FUNKHOUSER et al., 2015). 

  
3.3 ESFL 

 
Os ESFL consistem em um modelo de negócio similar ao modelo descrito para a SPE, 

porém com restrições quanto às empresas participantes no tocante ao papel que estas 
desempenham no empreendimento e também quanto à captação de recursos para o 
empreendimento. A GSF deve ser implantada e administrada por uma entidade filantrópica 
ou de caráter social, sem fins lucrativos. Esta entidade também é responsável pela gestão e 
captação dos recursos necessários ao projeto, instalação, manutenção e operação do 
sistema. A captação de recursos pode ser feita por meio de doações ou por meio de 
projetos de crowdfounding (COUGHLIN et al., 2012). 

Os demais integrantes da ESFL são compostos das UCs participantes do SCCE e dos 
doadores do empreendimento, que podem se enquadrar na primeira função. UCs 
localizadas nas áreas vizinhas também podem participar, como consumidores participantes 
do SCCE. Quanto à aplicação do SCCE, este se aplica na forma de NM, com sistema de 
participação de cotas. 

 
4. Regulamentação Brasileira para SCFV 

 
A regulamentação para projetos de MMD é fornecida pela ANEEL, por meio da RN 

482/2012 e dos Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição da Energia Elétrica 
(PRODIST). A RN 482/2012 estabelece às diretrizes centrais referentes à MMD e ao 
mecanismo de SCCE (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012). Cabe 
frisar que a RN 482/2012 apresenta regulamentação para MMD de fontes renováveis de 
energia, e não apenas de GSF.  

Após a revisão da RN 482/2012, por meio da RN 687/2015 foi possível viabilizar, de 
forma legal, a implantação de SCFV no Brasil. Tal revisão foi proposta, em virtude do 
grande número de questionamentos na Audiência Pública 026/2015, organizada pela 
ANEEL, acerca da implantação de MMD por meio de associações de UCs como 
consórcios, cooperativas e condomínios, e do funcionamento do SCCE (CORREIA, 2015).  

Com a revisão da RN 482/2012 foram incluídos os conceitos de EMUC, e GC. A 
EMUC consiste em um empreendimento de geração centralizada, de propriedade de pessoa 
jurídica e composto por múltiplas UCs de pessoas físicas. Já a GC consiste em um 
empreendimento de geração centralizada de propriedade de UCs de pessoas físicas ou 
jurídicas, associadas em cooperativa ou consórcio, localizado próximo ou distante das 
UCs. Outro conceito que trouxe contribuição relevante à RN 687/2015 é a definição de 
Autoconsumo Remoto (AR), em que é possível compartilhar os créditos de energia entre 
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mais de uma UC de um mesmo proprietário, seja pessoa física ou pessoa jurídica 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). Cabe ressaltar que os 
créditos provenientes da geração remota podem ser originados somente de MMD 
localizada na mesma área de concessão das UCs contempladas pelos créditos do SCCE.  

Os conceitos apresentados formalizam a possibilidade de implantação dos seguintes 
empreendimentos: 

x USCS de geração centralizada; 
x SPE por meio de cooperativa; 
x SPE por meio de consórcio; 
x Condomínio com GSF. 

Algumas considerações acerca da adaptação dos modelos referenciados na literatura 
devem ser destacadas, como a aplicação do SCCE. A RN 482/2012, mesmo após a revisão 
e se tornar RN 687/2015, permite somente a aplicação do sistema de NM. Modelos de 
negócios que apresentem SCCE calculados por meio de NM Virtual ou remuneração 
monetária da UC não possuem viabilidade de aplicação no Brasil atualmente, de acordo 
com a legislação vigente.  

A sessão seguinte irá fornecer os argumentos legais que justificam a viabilidade de 
cada modelo citado anteriormente. 

 
4.1 Modelos com Viabilidade de Implantação 

 
4.1.1 USCS de geração centralizada 

 
Com base nos conceitos apresentados na RN 687/2015 da ANEEL, é possível aplicar o 

modelo de USCS no Brasil por meio de criação de prestação de serviços por parte da 
concessionária de energia local. De acordo com os modelos vigentes nos Estados Unidos, 
as concessionárias de energia elétrica podem ser operadoras do sistema ou proprietárias 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015; COUGHLIN et al., 2012; 
FUNKHOUSER et al., 2015).  

O modelo de negócio de USCS mencionado é viável, do ponto de vista regulatório, 
caso a concessionária de energia elétrica pertença a uma holding, prática recorrente das 
empresas do setor elétrico brasileiro. Isto ocorre, pois, a regulamentação do setor elétrico 
estabelece a segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica. Os serviços referentes à operação de MMD não são permitidos, de acordo com a 
RN 414/2010. Esta resolução estabelece que os serviços prestados pelas concessionárias de 
distribuição e transmissão de energia elétrica se restringem somente a serviços de 
comissionamento relacionados às solicitações de conexão, reforços e melhorias na rede de 
distribuição (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2010).  

Em consequência desta regulamentação, as concessionárias de energia elétrica no 
Brasil, passaram a constituir grupos de grandes empresas, conhecidas como holdings, com 
o objetivo de atuar nos três segmentos de atividades citados anteriormente. É o que ocorre 
com as empresas CPFL, Celesc, Copel, entre outras. Uma alternativa para a holding 
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proprietária da distribuidora consiste em criar empresas prestadoras de serviços de 
comissionamento e operação de GSF.  

Quanto ao modelo de USCS com compartilhamento de MMD das UCs de uma 
determinada área de concessão com sua vizinhança não há viabilidade jurídica para 
aplicação, uma vez que a RN 687/2015 não contempla este modelo (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015).  

 
4.1.2 SPE por meio de cooperativa 
 

O modelo de SPE por meio de cooperativas consiste numa aplicação dos conceitos de 
GC e AR, mencionados na RN 687/2015. Cabe destacar que a associação em cooperativa 
pode ser composta por UCs de propriedade pessoas físicas, jurídicas ou ambos, conforme 
declarado no Parecer 00433/2016, dado pela Procuradoria Jurídica da ANEEL 
(COORDENAÇÃO DE OUTORGAS E TARIFAS; PROCURADORIA FEDERAL 
JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012). A cooperativa 
deve constituir pessoa jurídica que será a responsável pela UC em que a GC encontra-se 
vinculada.  

Um ponto importante deste modelo de negócio é a definição das cotas de participação 
da GC definida por cada integrante. A ANEEL não estabelece regras quanto à elaboração 
do sistema de cotas de participação na GC. Porém as cotas devem ser fornecidas à 
concessionária com pelo menos 60 dias de antecedência do período de faturamento da 
energia. As cotas de participação devem ser definidas por meio do estatuto que contém as 
diretrizes do empreendimento de SCFV. 

Outra vantagem dos empreendimentos de SPE por meio de cooperativas está 
relacionada à captação de recursos para implantação da GSF. Há no Brasil modalidades de 
linhas de créditos especiais, destinadas à MMD para cooperativas, oferecidas por 
cooperativas de crédito e bancos. 

Hoje no Brasil, este é um modelo que apresenta grande viabilidade de implantação para 
das cooperativas de eletrificação rural, entidade que consiste numa associação de UCs de 
área rural para oferecer serviços de fornecimento de energia elétrica (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, [s.d.], 2002). 

 
4.1.3 SPE por meio de consórcio 

 
O modelo de SPE por meio de consórcio difere do modelo de cooperativa devido a 

algumas restrições quanto à formação do grupo de sociedade. Segundo o Parecer 
00433/2016 da Procuradoria Jurídica da ANEEL, o consórcio deve ser constituído somente 
de pessoas jurídicas. Além disto, apesar do consórcio não possuir personalidade jurídica, 
ou seja, as empresas integrantes respondem suas obrigações individualmente, o Parecer 
00443/2016 estabelece que esta condição seja necessária, com base na Instrução Normativa 
1.634/2016, da Receita Federal do Brasil, que determinou a criação de Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) para consórcios (COORDENAÇÃO DE OUTORGAS E 
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TARIFAS; PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA, 2012). 

Tanto o modelo de negócio de SPE por consórcio, quanto o modelo de negócio de SPE 
por cooperativa utilizam do conceito de GC, descrito na RN 687/2015, em que a GSF deve 
ser centralizada e vinculada à pessoa jurídica representativa da associação, porém não 
necessariamente localizada na UC de propriedade da pessoa jurídica que constitui a 
associação. Da mesma forma que a GC na SPE para cooperativas, deve-se estabelecer o 
percentual de cotas de participação no NM por meio de estatuto e informar à 
concessionária de energia com 60 dias de antecedência ao período de faturamento. 

 
4.1.4 Condomínio com GSF 

 
O modelo de negócio de condomínio com GSF consiste em uma SPE formada por uma 

associação de pessoas físicas, caso o condomínio seja residencial, ou pessoas jurídicas, 
caso o condomínio seja formado por empresas. A associação deve obedecer às condições 
descritas no código civil, para associação em condomínio (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 2002). 

O modelo de negócio é similar aos dois modelos anteriormente. Porém o condomínio 
enquadra-se no conceito de EMUC, definido pela RN 687/2015, em que a GSF deve ser 
instalada na edificação em que as UCs da associação e UC das áreas comuns se encontram 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015).  

A EMUC, segundo os votos da Audiência Pública 026/2015, que originou os conceitos 
da RN 687/2015, é caracterizada pelo fato de estar localizada em áreas contíguas, sem 
ocorrência de conexão subterrânea da GSF à UC participante da associação e utilização de 
vias públicas para tal conexão (CORREIA, 2015). Com base neste conceito, pode-se 
afirmar que para loteamentos residenciais o modelo de negócio de SPE mais adequado 
para implantação seria o modelo de cooperativa, para loteamentos residenciais, e consórcio 
para loteamentos empresariais.  

 
5. Conclusões 
 
O presente artigo procurou introduzir e apresentar aspectos conceituais referentes aos 

SCFV, e a viabilidade de implantação no Brasil dos modelos de negócios de SCFV, 
referenciados na literatura, do ponto de vista regulatório. Para isto, o artigo apresentou 
argumentos embasados nos termos das RN 482/2012 e RN 687/2015 da ANEEL, e 
legislação complementar. 

A análise regulatória conclui que nem todos os modelos de negócio presentes na 
literatura, em sua maior parte, consolidados nos Estados Unidos, apresentam-se viáveis do 
ponto de vista regulatório no Brasil. Dentre estes foram avaliados, os modelos USCS, e 
SPE.  

Há viabilidade de implantação de modelos de USCS e SPE referenciados na literatura, 
dentre os quais, USCS desde que integre uma das empresas da holding que administra a 
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concessionária de energia, SPE para prestação de serviços de operação para sistemas 
condominiais e também os SPE gerenciados por cooperativas e consórcio. No contexto das 
SPEs associadas por cooperativas e consórcios, as primeiras atualmente são adequadas à 
prestação de serviço de fornecimento de energia para o consumidor rural, em virtude do 
fato de existir cooperativas de eletrificação rural no Brasil. Já as SPE de associação por 
consórcio são interessantes para aplicação em empreendimentos de entidades privadas, ou 
pessoas físicas.  

Os modelos de USCS compostos de GSF de várias UCs individuais que compartilham 
geração à vizinhança não são viáveis por não serem respaldados pela regulamentação da 
ANEEL.  

Cabe ressaltar que a viabilidade de implantação de SCFV no Brasil ainda carece de 
mais estudos, entre estes, estudos de viabilidade técnica e econômica, tais como análise de 
impacto na rede elétrica e viabilidade financeira.  

É importante destacar, também, a ocorrência futura de audiências públicas para a 
revisão das RN 687/2015 e 482/2012 no ano de 2019, de acordo com o documento que 
apresenta os votos da RN 687/2015 (CORREIA, 2015). Neste contexto, há possibilidade 
de novas propostas de regulamentação para SCFV no Brasil, que permitam a viabilidade de 
outros modelos de negócio, além dos viáveis atualmente. Eventualmente, modelos 
referenciados na literatura como inviáveis podem servir de base para tais propostas, caso 
haja condições favoráveis de viabilidade técnica que permitam a implantação.  

 
Referências 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Cooperativas de Eletrificação 
Rural. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/visualizar_texto.cfm?idtxt=1429>. 
Acesso em: 3 mar. 2016.  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO ANEEL No 012, 
DE 11 DE JANEIRO DE 2002Ministério de Minas e EnergiaGoverno Federal, , 2002. 
Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/legislacao/leg_servicos_publi
co/leg_sp_energia/Resol-Aneel-12-02.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2017 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa no 414, de 9 
de Setembro de 2010BrasíliaGoverno Federal - Ministério de Minas e Energia, , 2010. 
Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf>. Acesso em: 10 abr. 
2015 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução no 482, de 17 de Abril 
de 2012BrazilGoverno Federal, Ministério de Minas e Energia, , 2012. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf> 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa no 687, de 24 
de novembro de 2015Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, 2015. 
Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf>. Acesso em: 26 jan. 
2017 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

ASMUS, P. Exploring New Models of Solar Energy Development. The Electricity 
Journal, v. 21, n. 3, p. 61–70, 2008.  

COORDENAÇÃO DE OUTORGAS E TARIFAS; PROCURADORIA FEDERAL 
JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PARECER n. 
00433/2016/PFANEEL/PGF/AGUBrasíliaAdvocacia Geral da União, , 2012. Disponível 
em: 
<http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/503439/RESP
OSTA_PEDIDO_Parecer 0433_2016.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2017 

CORREIA, T. DE B. Votos Resolução Normativa 687 de 2015 ANEELBrasíliaAgência 
Nacional de Energia Elétrica, , 2015. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2015687_1.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2017 

COUGHLIN, J. et al. A Guide to Community Shared Solar: Utility , Private , and 
Nonprofit Project Development. National Renewable Energy Laboratory, p. 1–68, 2012.  

FUNKHOUSER, E. et al. Business model innovations for deploying distributed 
generation: The emerging landscape of community solar in the U.S. Energy Research & 
Social Science, v. 10, p. 90–101, 2015.  

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. WORLD ENERGY TRENDS: AN 
OVERVIEW Global trends Figure 1. Global annual change in energy production by 
fuel. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.iea.org/t&c>. Acesso em: 27 jan. 2017. 

JAPP, C.; DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS UND RAIFFEISENVERBAND E. 
Cooperativismo como Oportunidade na Geração Distribuída: Experiência na 
Alemanha.FlorianópolisInstituto Ideal, , 2016. Disponível em: 
<https://issuu.com/idealeco_logicas/docs/7energia_limpa_dgrv_camila_japp> 

MITSCHER, M.; RÜTHER, R. Economic performance and policies for grid-connected 
residential solar photovoltaic systems in Brazil. Energy Policy, v. 49, p. 688–694, 2012.  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei no 10.406,de 10 de Janeiro de 2002.Casa 
CivilGoverno Federal, , 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 31 jan. 2017 

RÜTHER, R. Edifícios Solares Fotovoltaicos. 1. ed. Florianópolis: LabSolar, 2004.  

 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

 

Agenda 21 Local e Urbanismo Tático: Uma abordagem sobre o direito à 
cidade 

 
 

Local Agenda 21 and Tactical Urbanism: An approach to the right to the 
city 

 
 
Michelle Lima de Carvalho Silva, mestranda em desenvolvimento urbano, UFPE e 
pós-graduanda em reabilitação sustentável, UnB 
michellelima.arq@gmail.com 

Rômulo José da Costa Ribeiro, doutor em planejamento e desenho urbano, UnB 
rjcribeiro@gmail.com 

 

 
Resumo 

A definição de cidadania, originalmente associada ao habitante da cidade, transformou-se ao longo 
da História, entretanto nunca se dissociou da intrínseca relação com a urbe. Atualmente, o conceito 
aproxima-se da noção de democracia e da promoção dos direitos cidadãos, entre eles, o próprio 
direito à cidade. Henri Lefèbvre, idealizador desta acepção, a traduzia como o direito à liberdade, à 
socialização, ao habitat e ao habitar. No Brasil, esta amplitude democrática culminou, na 
Constituição de 1988, com o Estatuto das Cidades que, todavia, é bastante criticado. Paralelamente, 
vêm surgindo iniciativas fundamentadas no denominado “empoderamento cidadão”, dentre as 
quais se destacam a Agenda 21 Local e o Urbanismo Tático. Assim, a pesquisa explora os diversos 
mecanismos de que se utilizam os dois modelos destacados, afim de neles encontrar indícios da 
promoção do direito à cidade. Para tal, utiliza-se do método dialético, para elucidar experiências 
que revelam as diretrizes norteadoras dessas experiências. 

 

Palavras-chave: Participação popular; Agenda 21 Local; Urbanismo Tático; Direito à cidade; 
Empoderamento cidadão. 

 

Abstract 

The definition of citizenship, originally associated with the inhabitant of the city, has been 
transformed throughout history, nevertheless never dissociated from the intrinsic relation with the 
city. Today, the concept is approaching the notion of democracy and the promotion of citizens' 
rights, including the right to the city itself. Henri Lefèbvre, who created that conception, explained 
it as the right of freedom, socialization, to habitat and to inhabit. In Brazil, this democratic 
amplitude is sown after the Constitution of 1988, with the Statute of Cities which, however, is much 
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criticized. Meanwhile, new initiatives appear, based on citizen empowerment, and among which the 
Local Agenda 21 and Tactical Urbanism stand out. In this sense, the research explores the 
different mechanisms used in the two models highlighted, in order to find evidence of the promotion 
of the right to the city. On that way, the dialectical method is used to elucidate experiences that 
reveal the directives guiding these experiences. 

 

Keywords: Public participation; Local Agenda 21; Tactical Urbanism; Right to the city; 
Community empowerment. 
 
 

1. Introdução 
 
 É no final do século XX, com a intitulada crise urbana, que os rumos do Urbanismo 
são questionados e repensados afim de romper com os fracassados paradigmas modernos. 
Diante da complexidade e diversidade das grandes megalópoles, que começavam a 
conformar-se à época, nasce com veemência entre os estudiosos, o conceito de direito à 
cidade, de Henri Lefèbvre (2001). Desde então, tal conceito estabeleceu-se entre os 
preceitos democráticos, como meio de tornar as decisões urbanas mais próximas daqueles 
que convivem diariamente com seus efeitos, os cidadãos: “[...] O direito à cidade se 
manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na 
socialização, ao habitat e ao habitar[...]” (LEFÈBVRE, op. cit., p. 135).  

 Nesse diapasão, surge, no contexto brasileiro do planejamento e gestão urbanos, o 
Estatuto da Cidade, como instrumento para normatização daquele direito. Entretanto, 
muito tem-se questionado a respeito da capacidade efetiva dessa norma em prover o debate 
coletivo sobre as problemáticas do espaço urbano, e sobretudo, em introduzir este discurso 
cidadão como elemento decisório nas definições políticas sobre os rumos das cidades 
brasileiras. Deste cenário, desdobram-se práticas arbitrárias de gestão, engendradas no 
tecnocratismo e na dissimulação da participação (SOUZA, 2013).  

 Em contrapartida, vêm surgindo, a partir do final do século XX e paralelamente às 
estratégias urbanas convencionais, iniciativas fundamentadas, essencialmente, na 
promoção do que vem sendo denominado “empoderamento cidadão”. Dentre essas, 
destacam-se os planos de ação da Agenda 21 Local e do Urbanismo Tático, os quais visam 
alçar a um novo paradigma urbano, pautado no desenvolvimento social das cidades.  

 Neste panorama, a pesquisa visa a explorar os diversos mecanismos de que se 
utilizam os dois modelos de iniciativas destacados, a fim de neles encontrar indícios da 
promoção do direito à cidade. Para tal, são desenvolvidas as temáticas da Agenda 21 e do 
Urbanismo Tático sob escopo conceitual, para averiguar características que possam ser 
reconhecidas como implementos do direito à cidade. Destarte, debate-se, ao final, as 
associações encontradas que fundamentam a hipótese de que a Agenda 21 Local e o 
Urbanismo Tático podem ser consideradas iniciativas complementares, visto que atuam em 
frentes diversas, mas estão alicerçadas sob o mesmo preceito: promover cidades mais 
humanas e participativas. 
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2. Problematização 
 

Os debates sobre as maneiras para garantir a concretização do direito à cidade 
avançaram significativamente nas últimas décadas, e acabaram por conduzir inúmeras 
publicações no meio acadêmico e algumas convenções internacionais, como a Carta 
Mundial pelo Direito à Cidade. Entretanto, constata-se que boa parte de tais publicações, 
traz o conceito em tela como um slogan publicitário, um sinônimo restrito à participação 
popular formulada com critérios que pouco se relacionam aos preceitos fundamentais, 
teorizados por Henri Lefèbvre (SOUZA, 2010). 

No Brasil, este discurso culminou com a implementação dos artigos 182 e 183, da 
Constituição da República de 1988, através do Estatuto da Cidade. Esse diploma legal 
define um novo elemento na política para o desenvolvimento das cidades brasileiras − a 
participação popular − e a classifica sumariamente como “obrigatória e significativa” 
(BRASIL, 2001, art. 45º).  

Tal definição elusiva e inoperante, que permite a aplicação da participação tanto aos 
moldes de um aporte complementar do diagnóstico técnico final, quanto a de um caráter 
decisório, tem sido bastante criticada. Kapp afirma: 

[...] esse efeito estava quase pré-programado no Estatuto porque, 
paradoxalmente, a mesma legislação federal que estabelece a função social da 
propriedade torna sua aplicação inteiramente dependente das instâncias 
legislativas e executivas municipais (e aos agentes privados capazes de 
influenciá-las localmente), dando-lhes poder suficiente para procrastinar tal 
aplicação por mais algumas décadas. [...] (KAPP, 2012, p. 467) 

Assim, percebe-se a preponderância dos agentes estatais no processo de fixação de 
políticas urbanas, ainda que legalmente esteja instituído o direito à cidade para todas as 
pessoas. Com efeito, o que se vê é apenas a maior burocratização dos novos planos 
diretores constituídos a partir das diretrizes do Estatuto, cujos cunhos participativo e 
democratizante resumem-se ao acréscimo nas pautas governamentais de esporádicos 
encontros consultivos de líderes comunitários, com resultados irrisórios, junto às decisões 
dos especialistas técnicos. Souza aponta este formato de gestão como “tecnocratismo de 
esquerda”, visto que este se ocupa primordialmente dos produtos técnicos legais, como 
planos, leis e seus instrumentos, sem relacioná-los com a implementação efetiva de 
processos participativos decisórios (SOUZA, 2013). 

Ainda sobre os métodos tradicionais de gestão urbana, tem-se constatado a inadequação 
do planejamento em larga escala e a longo prazo, frente à diversidade demográfica e social 
das cidades contemporâneas, muitas vezes cotejada como um collage de fragmentos 
articulados entre si. Sá (2014) ressalta que é importante conceber as cidades “dentro de um 
processo constante de mudança em que as etapas aconteçam e atualizem umas às outras 
simultaneamente”.  

Segundo Spirn (1988), numa sociedade e cultura em contínua transformação, boa parte 
das intervenções grandiosas, quando finalizadas, acabam por não representar mais as 
necessidades do presente. 

Tal constatação ratifica, com veemência, o desajuste entre o planejamento urbano 
institucionalizado, com fortes raízes na tecnocracia, e a realidade cambiante das cidades.  
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Este cenário não é peculiaridade exclusiva do panorama brasileiro atual ─ em boa parte 
dos países ocidentais, tem-se questionado a respeito da capacidade dos órgãos 
institucionais em fomentar o debate coletivo sobre os espaços que compõem as metrópoles, 
e garantir que este seja crucial para gestão urbana. Afinal, como Kapp acrescenta, o direito 
à cidade não se resume à compreensão de participação popular tal qual promove-se nas 
democracias representativas atuais, mas ao que se denomina “autonomia socioespacial, isto 
é, possibilidades para que diferentes coletividades adquiram o direito e a capacidade de 
definir a produção do espaço, em contraposição à heteronomia ou à definição dessa 
produção por instâncias alheias” (KAPP, 2012, p. 468).  

Nesta perspectiva, iniciativas peculiares de intervenção no espaço urbano vêm 
repercutindo nos últimos anos, como alternativas ao modelo tradicional de urbanismo, e 
destacam-se, sobretudo, pelo caráter local, engajado e popular de suas ações. Dentre essas, 
a pesquisa propõe-se a compreender os conceitos e mecanismos de atuação da Agenda 21 
voltada à aplicação local (A21L), e do Urbanismo Tático.  

A escolha de tais abordagens deu-se, sobretudo, em razão de ambas enaltecerem o 
conceito de participação popular, enquanto lema e princípio-chave das transformações 
urbanas. É, nas diretrizes da Agenda 21, que o envolvimento cidadão aparece, 
pioneiramente, enquanto instrumento essencial de políticas urbanas para o futuro. Já 
recentemente, o Urbanismo Tático coloca-se enquanto movimento engajado com a cidade 
e com seus cidadãos, proclamando a ideia do “Do it Yourself – DIY”, isto é, do fazer com 
as próprias mãos.   

A meta é, portanto, confrontá-los aos preceitos teóricos do conceito de direito à cidade, 
a fim de responder à seguinte questão: a Agenda 21 Local e o Urbanismo Tático podem ser 
considerados eficientes na promoção do direito à cidade? Assim, faz-se mister uma 
aproximação conceitual e embasamento teórico dos temas abordados para que se possa 
delinear, com mais clareza, os campos de estudo. 

Desse modo, inicia-se com uma compreensão explanatória do direito à cidade, segundo 
a concepção do próprio teórico, Henri Lefèbvre, e dos entendimentos e interpretações 
posteriores ao escrito original. Salienta-se os pontos de destaque do conceito, que serão 
posteriormente melhor investigados, e conformarão o painel teórico para fundamentação 
da análise proposta. 

Além deste tema, também são explorados os contextos da Agenda 21 Local e do 
Urbanismo Tático, a fim de ressaltar as características essenciais de cada abordagem e 
encontrar semelhanças ou distinções, a serem analisadas na etapa subsequente.  

 
3. Panorama Conceitual 
3.1 Direito à cidade – Evolução do conceito 

 
Com forte influência nos princípios dos direitos humanos (ONU, 1998), a acepção do 

direito à cidade nasceu, inicialmente, nos escritos do filósofo francês Henri Lefèbvre 
(2001), em meio a uma série de motins estudantis que ocorriam na Paris de 1968, e ganhou 
bastante notoriedade. A partir de então, a terminologia difundiu-se entre os círculos 
acadêmicos, sendo profundamente debatida e reinterpretada até a contemporaneidade.  
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De acordo com Mitchell (2003), a concepção lefebvriana cria um novo paradigma que 
põe em cheque as estruturas políticas e sociais capitalistas no século XX. Para Lefèbvre, a 
cidade havia sido tomada pela mercantilização, isto é, o valor de uso dos espaços fora 
substituído pelo seu valor de troca (especulação imobiliária, gentrificação, entre outros 
exemplos), e apenas através do direito à cidade seria possível garanti-la novamente aos 
seus cidadãos.  

Na teoria de Lefèbvre, os citadinos teriam o direito de participar no uso e produção do 
espaço urbano, pois o valor social deste deveria ser equivalente ao valor monetário. Banir 
tal direito, seria suprimir todo potencial da vida urbana de um lugar (PURCELL, 2014). 
Depreende-se disto, o domínio público, coletivo, e essencialmente heterogêneo, que esta 
teoria confere à cidade. Segundo Harvey (2003) interpreta, Lefèbvre traduzia a 
urbanização como um conjunto de relações sociais e suas interações, que refletem a 
sociedade como um todo.  

Nesse sentido, Lefèbvre teoriza, ainda que de maneira genérica, dois princípios básicos 
para se alçar o direito à cidade: o direito à participação e o direito à apropriação do espaço 
urbano. Tais princípios seriam atingidos por meio do exercício da cidadania, habilidade 
intrínseca aos habitantes da cidade. A participação permitiria acesso às decisões na 
produção do espaço urbano, enquanto a apropriação garantiria o direito de ingressar, 
ocupar, usar o espaço e criar novos que atendam às demandas dos cidadãos (LEFÈBVRE; 
KOFMAN; LEBAS, 1996). 

 [...] O aspecto do valor de uso do espaço urbano deve ser, portanto, a componente primordial 
nas decisões que produzem o espaço urbano. A concepção do espaço urbano como propriedade 
privada, como mercadoria a ser valorizada (ou usada para valorizar outras) pelo processo de 
produção capitalista, é especificamente contra a qual o direito à apropriação se opõe. [...] 
(PURCELL, 2002, p. 103, tradução nossa) 

Dessa forma, Lefèbvre é categórico ao conferir um papel central, decisivo e direto aos 
cidadãos junto aos rumos da cidade, que descredita a habitual participação popular filtrada 
e reticente, empregada por liberais-democráticos. Para ele, o direito à apropriação está 
vinculado à noção de autogestão, visto que as pessoas deveriam ter o poder de decisão 
sobre suas vidas e, logo, sobre o lugar onde vivem, a cidade. Na sua visão marxista, 
congregar as pessoas a conduzirem seus destinos seria a melhor forma de opor-se à 
supremacia do Estado e do capital (PURCELL, 2014).   

Apesar disso, ele não esclarece efetivamente como dar-se-ia tal gestão independente, 
frente às instituições estatais, ou mesmo se essas últimas deveriam ser extintas. A ausência 
de um arquétipo preestabelecido, ou mesmo de elucidações empíricas desses conceitos, 
tornara-os susceptíveis a inúmeras interpretações e associações às mais diversas políticas e 
iniciativas urbanas, que acabaram por banalizar e corromper a teoria lefebvriana (SOUZA, 
2010). 

 
3.2 A Agenda 21 Local 
 

A partir dos anos 1970, começa a ser esboçado um novo conceito de desenvolvimento, 
buscando um equilíbrio entre homem, natureza e crescimento econômico. Diversos debates 
entre os membros da Organização das Nações Unidas (ONU) evoluem mais à frente, em 
1987, no Relatório Brundtland (DESA, 1999). Tal documento estrutura a primeira 
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definição do desenvolvimento sustentável apoiada sobre o tripé: ecologia, sociedade e 
economia ─ essas três áreas de interesse humano deveriam ser trabalhadas de maneira 
equitativa e colaborativa, afim de promover um desenvolvimento consciente. 

A Agenda 21 surge em meio a este viés sustentável, no intuito de estabelecer diretrizes 
para que todo globo alçasse, gradativamente, a tal condição de equilíbrio e 
desenvolvimento. Um panorama que resulta da realização, em 1992, da Cúpula Mundial da 
Terra, promovida pela ONU, no Rio de Janeiro, em cuja grande reunião mundial é 
publicado um plano de ação global pactuado entre as diversas nações-membro. Ressalta-se 
em tal plano, a amplitude que é vislumbrada ao conceito de “desenvolvimento 
sustentável”, envolvendo aspectos políticos, econômicos, sociais, geográficos, e sobretudo, 
urbanos – além do viés claramente ecológico.  

Dentre as inúmeras proposições da Agenda 21, destaca-se dos princípios sustentáveis, a 
veemência da necessidade de “ação local”. Segundo o plano de ação citado (ONU, 1993), 
seria apenas através da participação ativa das comunidades locais, que os objetivos globais 
poderiam ser angariados. Tal ênfase é notória na Declaração sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento do Rio (1992), que sintetiza uma série de preceitos para o 
desenvolvimento sustentável e aborda, em um capítulo exclusivo, a temática do 
envolvimento popular.  

Neste capítulo, são dadas diretrizes essenciais para formulação de um modelo de 
governança, abalizada na consonância entre os diversos atores, em nível urbano: a Agenda 
21 Local (A21L). Assim, a A21L é idealizada como uma reforma gradativa e consensual 
nas estruturas tradicionais de gestão, em escala da municipalidade (COENEN, 2008). 

O arcabouço da A21L insere-se, portanto, a partir da iniciativa das autoridades locais 
em empreender tal reforma e, assim, liderar a abertura do diálogo, entre todos os grupos da 
sociedade, a respeito de estratégias integradas para o desenvolvimento, buscando uma 
visão comum para o futuro da localidade. O alcance desse consenso seria angariado através 
dos diversos mecanismos de participação − consultas, entrevistas, workshops, grupos de 
trabalho cidadão, reuniões públicas, a depender do grau de interação entre a população, 
grupos de interesse privado e os entes públicos.  

Neste âmbito, Coenen (2008) sinaliza que o implemento da participação como 
instrumento dos processos da A21L é vantajoso sob diversos aspectos, sobretudo, 
funcionais. Segundo ele, o envolvimento popular nas decisões públicas garantiria a 
legitimação dessas, visto que passariam a representar, senão uma opinião unânime, os 
valores locais e um consenso. Além disso, tal qual enfatiza a Carta de Aalborg 
(EUROPEAN COMMISSION, 1994), o fato de envolver toda a sociedade no debate 
urbano, agregando grupos variados, possibilitaria a emancipação social de setores 
comumente marginalizados das decisões, enriqueceria as discussões, trazendo novos 
pontos de vista, e garantiria decisões melhores, mais adequadas.  Ainda sob o aspecto 
social, Coenen (2008) afirma que o discurso ideal da A21L deveria ser embasado sobre o 
conceito de cooperação, a fim de despertar a consonância sobre as ações do plano e o senso 
de partilha das responsabilidades e dos trunfos, decorrentes da implementação das 
estratégias traçadas naquele.  

Apesar de não haver um guia ou protocolo específico que determine as etapas e 
mecanismos de implementação do processo participativo de uma A21L, as inúmeras 
experiências que surgiram, desde a publicação da Agenda 21, em muito diferem dos 
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preceitos idealizados. Dados da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CSD, 
2002) e do Conselho Internacional de Iniciativas Locais Sustentáveis (ICLEI, 1997) 
indicam que 27% dos processos, ao longo do globo, das A21L não incluem sequer alguma 
forma de participação dos atores interessados. Assim, percebe-se que as diversas 
implementações da A21L, por todo mundo, apresentam-se em variados estágios de 
envolvimento popular, que transcorrem desde um nível de avaliação genérica de 
necessidades, à geração de ideias e planos de ação, associada a ações de capacitação, além 
do monitoramento e avaliação dos planos implementados (WHO, 2002).   

Estudos comparativos das várias experiências de implementação constatam que a 
adoção de mecanismos para participação em estágios iniciais da A21L traduz-se em maior 
envolvimento (Figura 1), com a possibilidade dos interessados sugerirem e analisarem 
novas propostas, e na definição de estratégias mais profícuas e visionárias (COENEN, 
2008).  

Figura 1: Formas de Planejamento / Processos da A21L na escala local.  
Fonte: COENEN, 2001. 

É relevante destacar que o estágio de participação de uma comunidade reflete fatores 
bastante peculiares, como cultura, interações políticas e históricas do lugar. Dessa forma, 
Freeman; Littlewood; Whitney (1996, p.68) são categóricos: “Autoridades locais devem 
responder ao desafio de reconhecer e incorporar mecanismo flexíveis para atender às 
necessidades e desejos das pessoas, e construir um processo que funcione com diferentes 
meios de participação, integrando o conjunto” (tradução da autora). 

Dessa forma, compreende-se o conceito da Agenda 21 Local, sobretudo, enquanto 
reforma participativa dos sistemas político e institucional tradicionais das cidades, com a 
introdução de ferramentas inovadoras, no planejamento urbano. Nesse preâmbulo, todo o 
conjunto de decisões permanece concentrado no poder das instituições, ainda que pautadas 
no diálogo e consenso popular. De maneira geral, depreende-se que as A21L devem ser 
percebidas como processos participativos contínuos e gradativos de planejamento aberto 
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das cidades, nos quais os planos de ação avançam, concomitantemente, à evolução do 
envolvimento popular. 

 
3.3 O Urbanismo Tático 
 

O termo “Urbanismo Tático” (UT) foi utilizado, pioneiramente, nas publicações de 
Mike Lydon (2011), em que ele descreve um conjunto de intervenções urbanas de caráter 
transitório e espontâneo, conduzidas por pessoas comuns. Assim, o conceito em referência 
conduz à ideia de ações de curto prazo, baixo custo, organizadas de forma voluntária e 
autônoma, com o desígnio de melhorar as condições do bairro ou da rua, através de 
intervenções de pequena escala.  

As intervenções táticas, em regra geral, pretendem promover a interação, a colaboração 
e a partilha de conhecimento entre os pares, almejando desenvolver nos cidadãos, o senso 
de cumplicidade e pertencimento ao espaço urbano. Ainda, segundo Lydon (2011), as 
intervenções táticas pressupõem algumas características essenciais: (1) uma abordagem 
deliberada e faseada para incitar mudanças; (2) comprometimento a curto prazo e 
expectativas realistas; (3) baixo risco, com alta possibilidade de recompensa; (4) o 
desenvolvimento do capital social entre os cidadãos e a construção da capacidade 
organizacional entre instituições público-privadas, sem fins lucrativos, e civis. Assim, 
percebe-se que tal abordagem possui um caráter, nomeadamente, experimental, voltada à 
promoção de transformações no espaço, à mudança de percepção deste pelos seus usuários, 
e à criação de estruturas alternativas de governança.  

Além disso, essas experiências demonstram uma intrínseca relação com o espaço 
público, pois partem do pressuposto de que estes são lugares onde a vivacidade urbana 
emerge com maior afinco, quando há envolvimento ativo dos citadinos. Dessa forma, as 
ações pautadas sobre tal raciocínio propõem-se a atrair pessoas, atividades e valorar 
lugares esquecidos ou marginalizados no tecido urbano, apropriando-se dos preceitos de 
Jacobs (2013): “As cidades tem a capacidade de proporcionar algo para todos somente 
porque e somente quando, são criadas por todos. ”.  

Nesse contexto, depreende-se da visão de Steffens e Vergara (2013): “a inclusão da 
cidadania na criação do espaço urbano é essencial para enfrentar os complexos desafios da 
nova era urbana”. Assim, verifica-se que o cerne das experiências de Urbanismo Tático, 
embora não vislumbrados enquanto objetivos práticos das operações, encontra-se, 
essencialmente, em promover a aprendizagem dos princípios democráticos e despertar o 
senso coletivo sobre os interesses públicos.   

Também é peculiar das experiências de Urbanismo Tático, a inexistência de diretrizes 
ou protocolos preestabelecidos que restrinjam a diversidade de ações propostas. Algumas 
características consonantes, como as já referidas, são utilizadas como guia conceitual para 
experiências futuras. Isto é possível constatar através da análise da literatura existente 
sobre o tema que apresenta, de maneira geral, a roupagem de guias, prospectos de atuação, 
manifestos. A intenção envolta nesse desígnio é promover o maior número possível de 
abordagens e experimentos urbanos, desprendido do formalismo e das restrições 
usualmente encontradas nas instituições de planejamento público.  
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Assim, encontra-se facilmente uma série de nomenclaturas, Open-source, Pop-up, 
Guerrilla Urbanism, Urbanismo emergente, entre outros, que demonstram a variedade de 
novas iniciativas, com envolvimento cidadão enquanto essência. Tais abordagens 
apropriam-se destes ambientes urbanos, sítios vazios ou inoperantes, e congregam diversos 
atores, formais ou informais, na busca por uma proposta de espaço compartilhado.  

 Na maioria dos exemplos, não há qualquer intervenção dos governos. Todo o 
processo é conclamado e gerido pelos cidadãos comuns, usuários ou interessados. Isto 
demonstra o caráter de auto-gestão dessas ações táticas, inspirado, em grande parte, pela 
descrença nos processos participativos usuais. De acordo com o conceito de Urbanismo 
Tático, toda a sociedade deveria tomar parte nas decisões que concernem ao seu habitat. 
Lydon (2012) argumenta: 

[...] na busca de um progresso equitativo, os cidadãos são tipicamente convidados a 
participar de um processo que está, fundamentalmente, quebrado: ao invés de ser solicitado a 
contribuir para a mudança incremental no nível de vizinhança ou do bloco, os moradores são 
convidados a reagir a propostas que muitas vezes não entendem, e em uma escala para a qual 
eles têm pouco controle. [...] Superar os desafios inerentes a esses processos ‘públicos’ 
continua a ser difícil. Felizmente, as cidades nem sempre foram feitas desta maneira. Nós 
temos alternativas. [...] (LYDON et al., 2012, p. 7, tradução nossa) 

Nesse sentido, é sugerida, em certa medida, a transgressão do sistema de controle 
governamental para que cada cidadão, unido aos seus pares, assuma as decisões sobre seu 
ambiente urbano imediato de convivência. Verifica-se, assim, que o modelo de gestão 
proposto se baseia no sistema botton-up, em que todos contribuem decisivamente para 
construção das estratégias urbanas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Ilustração contrapondo o modelo de participação botton-up, emergente (à esquerda) ao 

modelo top-down, tradicional (à direita). Fonte: http://www.ciudademergente.org/. 

 

4. O direito à cidade na Agenda 21 Local e no Urbanismo Tático 
 

Diante do exposto, é possível, naturalmente, deparar-se com inúmeras semelhanças 
entre os protótipos de iniciativas urbanas discutidos e a compreensão do direito à cidade. 
De maneira geral, percebe-se claramente que há uma certa unanimidade quanto à 
investidura na participação e envolvimento cidadãos, como força-motriz para a construção 
de novos paradigmas urbanos e superação das dificuldades de gestão e planejamento 
tradicionais.  

Tal consenso condiz, fortemente, com o cerne conceitual do direito à cidade de 
Lefèbvre, o qual argumentava pela urgência de cidadãos ativos e participativos. Lefèbvre 
afirmava também que a transformação da sociedade deveria partir da presunção de 
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domínio coletivo do espaço pelos seus habitantes e da participação permanente das partes 
interessadas, ainda que com seus anseios mais diversos (LEFÈBVRE, 1996 apud 
PURCELL, 2014).   

Nesse sentido, as estratégias da Agenda 21 Local demonstram sinergia ideológica com o 
filósofo, pois destacam a importância de gerir as dificuldades com base na escala local, da 
municipalidade, e promover as tomadas de decisões urbanas, como resultado do diálogo, 
colaboração e acordo entre todos. Assim, para promoção da justiça social, a 
heterogeneidade é um imperativo, ainda que efetivamente a Agenda 21 não atinja, até o 
momento, os níveis idealizados de excelência em participação e comprometimento cívico 
em boa parte das localidades (CSD, 2002). 

Tal dissonância entre conceitos e a prática, parece ser efeito, sobretudo, da dificuldade 
de superação dos entraves burocráticos inerentes às tradicionais estruturas governamentais 
─ conforme afirma Julia Sors (2001), a simplificação e transparência nos processos 
participativos ainda aparentam ser insuficientes para garantir a compreensão das temáticas 
pelos comuns e a motivação desses em participar e apoderar-se dos seus direitos, enquanto 
cidadãos. Soma-se a elas, a descrença no comprometimento governamental, em prover 
benfeitorias visando, fundamentalmente, à qualidade de vida dos seus habitantes.  

Em contrapartida, o Urbanismo Tático, como afirmam Groth e Corjin (2005), parece ser 
capaz de criar planos de ação locais com uma maior consciência dos “particulares”, os 
quais habitualmente, não seriam reconhecidos no planejamento governamental. No 
entanto, o caráter temporário das intervenções que busca evitar a burocratização e 
vinculação com órgãos institucionais parece angariar, juntamente com a celeridade dos 
processos, a brevidade dos seus efeitos.  

Conjectura-se, assim, se tal desconexão entre as duas iniciativas seria reflexo imediato 
do padrão de abordagem que cada qual emprega na tentativa de promover um novo 
protótipo urbano. Enquanto a Agenda 21 Local apresenta diretrizes específicas para a 
reformulação de estratégias urbanas e planejamento a longo prazo, o Urbanismo Tático 
visa a intervir no cotidiano das pessoas, de maneira emergente e flexível.  

Sobre tal aspecto, De Certeau (1984, p. 28-29) faz uma valiosa contribuição ao 
comparar estratégias e táticas, a “produtores” e “consumidores”, respectivamente. Segundo 
ele, as instituições e estruturas produzem estratégias e, a partir dessas, os “consumidores”, 
os usuários desenvolvem táticas para gerar mudanças na sua experiência urbana. 
Analogamente, Lefèbvre (1991) diferencia os conceitos de “representações do espaço” e 
“espaços representativos”, que correspondem, respectivamente, ao espaço construído e à 
resposta dos que fazem uso do primeiro.  

Diante deste contexto, é pertinente supor que haja uma condição de complementaridade 
entre as duas iniciativas estudadas, visto que, a priori, o direito à cidade não parece ser 
plenamente concretizado em qualquer das abordagens, quando consideradas isoladamente. 

Entretanto, entende-se que os cenários de atuação, seja da Agenda 21 Local ou do 
Urbanismo Tático, interferem de forma diversa nos rumos da cidade contemporânea. 
Assim, as lacunas existentes em um deles, parecem ser solucionadas com a 
complementaridade do outro ─ as experiências do Urbanismo Tático demonstram imensa 
capacidade de prover a participação e apropriação dos espaços urbanos pelas pessoas, 
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conforme predizia Lefèbvre, porém não possuem a aderência política e institucional 
inerente às estratégias da Agenda 21, que legitimam o direito à cidade.  

 

5. Conclusão 
 

A abordagem do direito à cidade voltada à compreensão de duas temáticas bastante 
notórias entre os meios acadêmico e público, a Agenda 21 Local e o Urbanismo Tático, 
permitiu constatar, sobretudo, o progresso na concepção do urbano e de suas 
particularidades. Há um consenso de que novas formas de gestão e planejamento urbanos 
devam surgir para atender às várias demandas implicadas pela cidade contemporânea. 
Assim, acredita-se que possibilidades e soluções comungadas, como as duas abordadas, 
auxiliarão no objetivo de tornar as cidades, um lugar de todos e para todos. 

Ademais, destaca-se também a relevância e atualidade dos escritos de Henri Lefèbvre 
que, pioneiramente, advertia sobre a necessidade de dialogar sobre o urbano e antepor os 
cidadãos, isto é, os habitantes da cidade, no centro dos discursos sobre aquela. Ele 
pressagia: 

[...] O novo contrato político que proponho será apenas um ponto de partida para 
iniciativas, ideias e até interpretações. Este não é um texto dogmático. O que é importante é 
que esta ideia de cidadania contratual dê origem a uma renovação da vida política: um 
movimento que tem raízes históricas, raízes na revolução, no marxismo, na produção e no 
trabalho produtivo. Mas o movimento deve ir além da ideologia, para que novas forças entrem 
em ação, se unam e sigam a ordem estabelecida. [...] (LEFÈBVRE, 1990 apud PURCELL, 
2014, p. 7, tradução nossa) 
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RESUMO 

O desenvolvimento sustentável é uma das questões mais debatidas na atualidade. O 
marketing verde interfere no comportamento de compra dos consumidores, que estão cada 
vez mais conscientes acerca das questões socioambientais. Neste contexto, surgem 
oportunidades de inovação e expansão dos negócios, mas que devem observar limites éticos. 
Este artigo discutiu o papel da autorregulação publicitária no combate aos apelos falaciosos 
à sustentabilidade em anúncios e rótulos no Brasil. Procurou responder à seguinte questão 
de pesquisa: Como restringir a lavagem verde (ou greenwashing) na publicidade comercial?  
Para tanto, realizou-se uma revisão narrativa da literatura acerca do tema greenwashing e um 
estudo de caso a partir de oito decisões do Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (CONAR) em procedimentos instaurados ante denúncias de consumidores, 
julgados entre os anos de 2014 e 2016. A coleta de dados envolveu dados secundários. A 
abordagem adotada é qualitativa. A natureza do objetivo é exploratória. Verificou-se que a 
alegação mais recorrente é a de falta de provas dos benefícios socioambientais alegados 
pelos fornecedores. Apesar de não ter poder punitivo, o CONAR, através de suas 
recomendações, contribui para inibir a prática de greenwashing no Brasil.  

Palavras-chave: Greenwashing, Autorregulamentação Publicitária, Sustentabilidade.  
 
 
ABSTRACT  

Sustainable development is one of the most debated issues today. Green marketing affects 
the behavior of consumers, which are becoming more aware of environmental issues. In this 
context, there are opportunities for innovation and business expansion, but firms must 
observe ethical boundaries. This paper aims to discuss the role of advertising self-regulation 
in fighting the claims to sustainability in Brazilian ads and labels. It sought to answer the 
following research question: How to prevent greenwashing in commercial advertising? 
Therefore, a narrative review of the literature about greenwashing was conducted. It was 
also conducted a case study from eight decisions of the National Council of Advertising Self-
Regulation (CONAR) in proceedings initiated by consumer’s complaints, judged between 
the years 2014 and 2016. The data-collection involved secondary data. This research uses 
a qualitative approach. Regarding the nature of its goal, this is an exploratory research. It 
was found that the most frequent complaint is the lack of evidence of the environmental 
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benefits claimed by suppliers. Although it has no punitive power, CONAR, through its 
recommendations, helps to inhibit the practice of greenwashing in Brazil. 

Keywords: Greenwashing, Advertising Self-Regulation, Sustainability.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O ambiente coorporativo moderno é dinâmico e intensamente competitivo em todos 

os níveis, sendo a inovação um objetivo das empresas (TIDD; BESSANT, 2009). O 

desenvolvimento sustentável, por ser um tema pujante na atualidade, atrai a atenção de 

organizações e indivíduos (ERTURGUT; SOYSEKERCI, 2009; KOLK; TULDER, 2010; 

HESSELBARTH; SCHALTEGGER, 2014; LIBONI et. al, 2016). É própria do senso 

comum a noção de que as organizações progridem às custas da comunidade ao seu redor 

(PORTER; KRAMER, 2011), razão pela qual, na sociedade do risco vivenciada 

modernamente, o ambiente natural deve ser incluído entre as preocupações estratégicas dos 

gestores, sob pena de serem responsabilizadas as organizações, aos olhos dos stakeholders, 

pelos problemas ambientais (SANDHU, 2010; DICLE & KOSE, 2014). 

Diversos estudos apontam que o marketing verde interfere na decisão de compra dos 

consumidores (BURKE et. al, 1993; DICKSON, 2005; LEONIDOU et. al, 2010; MEGICKS 

et. al, 2012, BALDASSARRE; CAMPO, 2016), razão pela qual muitas inovações em 

produtos vêm sendo implementadas no sentido de torna-los mais sustentáveis. 

A demanda real por produtos ecologicamente corretos vem crescendo global e 

significativamente nos últimos anos e as empresas passaram a oferecer seus produtos como 

sustentáveis (OSMAN et. al, 2016), impulsionando uma transformação na forma de 

consumir (UL, 2010), sobretudo, em economias emergentes como a China e o Brasil (SHEN, 

2015).  

Um consumidor verde é aquele que considera os efeitos de seu comportamento de 

compra no ambiente ao seu entorno, procura evitar produtos que possam, de alguma forma, 

prejudicar o equilíbrio do meio ambiente, seja durante seu processo produtivo, no uso ou 

descarte (ELKINGTON, 1994; MAINIERI et al., 1997; PATEL, 2015).  

A ausência, em geral, de regulamentação internacional sobre questões 

socioambientais pode ser considerada tanto um problema como uma oportunidade para as 

empresas multinacionais (KOLK; TULDER, 2010). Há oportunidades de mercado em longo 
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prazo para empresas socialmente responsáveis, que criam valor aos acionistas e stakeholders 

(PORTER; KRAMER, 2002; FALCK; HEBLICH, 2007; PORTER; KRAMER, 2011).  

O marketing verde ou green marketing surgiu nesta conjuntura. Polansky (1995) 

define o marketing verde como uma tentativa das organizações de desenvolver estratégias 

voltadas aos consumidores conscientes das questões socioambientais. Para Zhu e Sarkis 

(2016), green marketing é a integração das questões ambientais na estratégia corporativa de 

marketing, especialmente nos quatro ‘P’, além do consumo verde. A sustentabilidade, 

porém, apenas pode ser uma ferramenta de marketing para as empresas quando estas 

acreditam em sua realização e, efetivamente, transcendem do nível moral para a operação 

verde (BALDASSARRE; CAMPO, 2016).  

O termo da língua inglesa greenwashing, lavagem verde ou maquiagem verde em 

português, em acepção ampla, é uma atuação desleal, enganadora. Refere-se a uma ação de 

marketing voltada a promover uma imagem ecologicamente responsável de uma empresa, 

mas que representa um desvio da organização no tocante ao seu compromisso de 

implementação de boas práticas socioambientais, porquanto apresenta somente uma 

roupagem ecológica, um subterfúgio publicitário a fim de atingir um determinado público 

consumidor (RAMUS; MONTIEL, 2005; PARGUEL et al. 2011; URIBE-

SALDARRIAGA, 2014; DU, 2015). LYON; MAXWELL (2011) definem greenwashing 

como sendo a divulgação seletiva de informações positivas sobre o desempenho 

socioambiental corporativo, enquanto retendo informações negativas sobre estas dimensões. 

Esta prática é condenável sob o ponto de vista ético e pode prejudicar o desempenho 

da empresa, uma vez que os consumidores reagem negativamente a comportamentos 

irresponsáveis por parte das organizações (GRAPPI et. al, 2013).  A maquiagem verde pode 

ocorrer, ainda, quando um fornecedor mascara o custo social de sua produção, exaltando os 

benefícios do produto sem atentar para seus possíveis efeitos danosos (v. g. VAIL, 2012).  

No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), vanguardista na 

América Latina, criou no ano de 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o qual 

amplia a compreensão do mercado sobre sustentabilidade, propiciando meios de análise 

comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA no que tange à 

sustentabilidade, alicerçada na eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa (BM&FBOVESPA, 2016). 
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Conforme mencionado, pesquisas (v.g. Greendex) apontam que o consumidor 

brasileiro leva em consideração o respeito ao meio ambiente ao tomar suas decisões de 

compra (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2014). De acordo com estudo realizado em 2014 pela 

agência Market Analysis, no Brasil, em menos de cinco anos, os produtos que se declaram 

verdes cresceram cerca de quatrocentos e setenta e oito por cento e o número de embalagens 

a indicar produtos ecologicamente corretos triplicou. A prática nociva da lavagem verde 

afeta oito em cada dez produtos oferecidos no mercado e a distorção mais cometida nas 

embalagens é o pecado da incerteza. Mais de quarenta por cento dos produtos nacionais 

analisados provoca algum tipo de dúvida no consumidor, o que contribui para que sua 

percepção acerca da disponibilidade e benefício dos produtos sustentáveis seja cada vez mais 

crítica (MARKET ANALYSIS, 2014).  

Alguns agentes não governamentais ou mesmo veículos da imprensa podem assumir 

o papel de monitoramento do mercado, investigando e publicando listas de anúncios que 

pratiquem a lavagem verde (MILLER, 2006). A exposição desta prática tende a abalar a 

credibilidade das organizações que dela se utilizam (DU, 2015).  

A autorregulamentação publicitária privada, de origem voluntária, corresponde ao 

reconhecimento de uma autoridade supervisora por parte dos agentes do mercado, que 

aderem a suas normatizações (MOREIRA, 1997). Os autorregulados teriam, em tese, 

melhores condições de estabelecer normativos eficazes para sua atividade, uma vez que 

detém maior conhecimento da área (TRINDADE; SANTOS, 2009).  

No Brasil, a Lei Federal n. 4.685/65, a qual dispõe sobre o exercício da profissão de 

Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras providências, em seu artigo 17, 

legitima a autorregulação publicitária mediante os princípios e normas dos códigos de ética 

da atividade (BRASIL, 1965).  

Neste contexto, depara-se com a seguinte questão de pesquisa: Como restringir a 

lavagem verde na publicidade comercial?  

Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar o papel da autorregulação publicitária 

no combate ao falacioso apelo de sustentabilidade.  Para tanto, realizou-se uma revisão 

narrativa da literatura acerca do tema greenwashing e um estudo de caso a partir de decisões 

do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) em procedimentos 

instaurados ante denúncias de consumidores, julgados entre os anos de 2014 e 2016. Esta 

pesquisa justifica-se pela importância, originalidade e viabilidade (CASTRO, 1977).  
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Não se pretende abordar a questão da liberdade de expressão na publicidade 

comercial, sob o ponto de vista jurídico. Insta consignar que se parte da premissa de que não 

existem direitos fundamentais absolutos (MORAES, 2007), sobretudo, considerando que a 

publicidade comercial está submetida às normas atinentes ao direito do consumidor e ao 

direito ambiental, dentre outras disciplinas.  

O artigo está dividido em quatro partes. Além desta introdução, que abrange o 

referencial teórico adotado, na seção dois é descrito o método utilizado, na seção três 

apresenta-se a análise das decisões do CONAR e, finalmente, as conclusões do estudo. 

Optou-se por estrutura-lo desta maneira para que o texto seja mais fluido e a descrição dos 

achados mais objetiva.   

 
2. MÉTODO  

O enquadramento metodológico, a partir dos ensinamentos de Richardson (2010), 

contempla as seguintes escolhas: Quanto à natureza da pesquisa, cuida-se de um estudo de 

caso, com vistas a analisar uma situação real, qual seja, a atuação do CONAR em casos de 

denúncias de falso apelo à sustentabilidade. No que tange à natureza do objetivo é 

exploratória, pois pretende expandir o conhecimento sobre o tema.  

A abordagem do problema, por sua vez, é qualitativa, uma vez que as escolhas do 

pesquisador foram determinantes ao enfoque. Para Kirk e Miller (1986), um estudo é 

qualitativo quando o pesquisador procura verificar um fenômeno através da observação e 

análise do mesmo. A coleta de dados envolveu dados secundários consistentes em 

documentos divulgados ao público. Foram analisadas decisões quanto a reclamações 

dirigidas ao CONAR por apelos de sustentabilidade no período compreendido entre os anos 

de 2013 e 2016, julgados entre 2014 e 2016. Para fins de análise, foram consideradas as 

noções oriundas da revisão bibliográfica preliminar.  

3. SUSTENTABILIDADE E AUTORREGULAÇÃO PUBLICITÁRIA: 
ANÁLISE DE DECISÕES DO CONAR 

Em uma tentativa de atrair consumidores conscientes dos problemas 

socioambientais (POLANSKI, 1995), muitas vezes os arranjos publicitários visam explorar 

aspectos do produto atrelados ao bem-estar do entorno.  

De acordo com o relatório The Sins of Greenwashing 2010 (UL, 2010), sobre os 

apelos ambientais no mercado norte americano, em 2010 o número de produtos verdes 
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ofertados cresceu em setenta e três por cento comparado a 2009 e, embora as práticas de 

greenwashing ainda sejam um problema recorrente, sobretudo, no tocante à rotulagem 

ambiental; há indícios de que as organizações estão melhorando seus processos. O relatório 

define sete distorções da lavagem verde (a que se refere como sete pecados), que podem ser 

verificados no quadro abaixo, e aponta o crescimento, em 2010, das distorções relativas à 

falta de provas e à falsa rotulagem (UL, 2010).  

Quadro 1 - Os sete pecados da lavagem verde de acordo com o Relatório The Sins of Greenwashing 
2010 

Pecado do trade-off oculto (ou custo socioambiental camuflado): cometido ao sugerir que um produto 
é "verde" com base em um conjunto excessivamente estreito de atributos sem 
atenção para outras questões ambientais importantes (ex.: emissão de gases no processo produtivo, uso 
excessivo de água ou energia).  
Pecado da falta de prova: ocorre quando um apelo de sustentabilidade não pode ser verificado por 
informações facilmente acessíveis ou por uma certificação confiável.  
Pecado da vagueza: apelos de sustentabilidade imprecisos, mal definidos, de modo que seu significado 
pode ser interpretado de forma incorreta pelo consumidor, induzindo-o em erro (ex.: nem tudo o que é 
natural é um produto verde).  
Pecado da irrelevância: a declaração do fabricante pode até ser verdadeira, mas é irrelevante ou inútil 
ao consumidor. Não significa que o produto contém um diferencial no tocante à sustentabilidade. 
Também pode induzir em erro o consumidor, que pode optar por consumir o produto do fabricante no 
intuito de estimular suas boas práticas, quando na realidade não há qualquer medida diferente tomada 
por ele (ex.: livre de CFC, quando o uso de CFC é proibido).  
Pecado do menor de dois males: diz respeito aos apelos ecológicos que até podem ser verdadeiros dentro 
da categoria do produto, mas apenas distraem o consumidor de um impacto maior da categoria como um 
todo (ex.: cigarros orgânicos).  
Pecado da falsidade ou mentira: consistente em fazer afirmações inverídicas em rótulos ou campanhas.  
Pecado do culto à falsa rotulagem: quando um rótulo, por imagens ou palavras, tramite a impressão de 
qua endossa determinado comportamento, quando, na realidade, não o faz. Em síntese, rotulagem falsa.  

Fonte: Adaptado de The Sins of Greenwashing: Home and Family Edition, 2010 (UL, 2010, p. 10). 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), com sede na 

capital do Estado de São Paulo, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, com 

natureza jurídica de associação, fruto da organização de profissionais do setor.  

Não se pode confundir autorregulação com censura. Os freios éticos são inerentes à 

publicidade comercial num Estado democrático de Direito. O princípio da informação é uma 

diretriz tanto do direito do consumidor quanto do direito ambiental brasileiros.  (Leite, 2007). 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XIV, assegura a todos o acesso à 

informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional 

(Brasil, 1988).  

O CONAR, visando a esclarecer a opinião pública sobre a atuação regulamentadora 

e normas éticas aplicáveis à publicidade mercantil, rege-se por seus estatutos e pelo Código 

Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP), o qual estabelece padrões éticos de 
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atuação, zelando pela comunicação comercial (CONAR, 2016).  O modelo autorregulatório 

também é adotado em outros países (v.g. ASRC, 2016).  

Dentre os princípios do aludido Código, concebido como autodisciplina da atividade 

publicitária, impende mencionar a respeitabilidade, a decência, a honestidade e, 

especificamente, o princípio da poluição e ecologia, trazido no artigo 36 do normativo, de 

acordo com o qual a publicidade deve espelhar as preocupações da humanidade com a 

problemática da qualidade de vida e a proteção ambiental, merecendo ser combatida a 

publicidade comercial que estimule condutas contrárias à tutela do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

O normativo ético do Conselho Nacional, apesar de não ter natureza de lei 

imperativa, não é ignorado pela jurisprudência pátria, servindo, inclusive, de norte 

interpretativo (v. g. STJ, Agravo em Recurso Especial n. 816.386/PR, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, julgado em 01/12/2015; STJ, REsp 1.377.911-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 02/10/2014). 

Considerando a crescente utilização de indicativos ecológicos nas publicidades 

comerciais, o CONAR observa a veracidade, exatidão, pertinência e relevância das menções. 

As informações ambientais prestadas pelas organizações devem ser verdadeiras e passíveis 

de comprovação. Motivado por estabelecer um limite ético ao que se pode atribuir a 

qualidade de sustentável ou ecologicamente correto, o Anexo U do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária define princípios a serem observados no tocante aos 

apelos de sustentabilidade (CONAR, 2016).  

No quadro abaixo consta a descrição dos princípios instituídos pelo Conselho 

Nacional:  

Quadro 2 - Princípios do Anexo U do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária 
Concretude: As alegações de benefícios socioambientais devem corresponder a práticas concretas 
adotadas, evitando-se vagueza e ambiguidade. O apelo à sustentabilidade deve ser precedido da efetiva 
adoção ou formalização de tal postura por parte da organização. Caso a publicidade propague ação 
futura, é imprescindível revelar esta condição no anúncio. 
Veracidade: As informações e alegações veiculadas deverão ser verdadeiras, passíveis de verificação e 
de comprovação. Estimula-se a disponibilização de informações detalhadas sobre as práticas anunciadas 
por meio de outros canais.  
Exatidão e Clareza: As informações veiculadas deverão ser exatas e precisas, expressas de forma clara 
e em linguagem compreensível, não induzindo o receptor a erro. 
Comprovação e Fontes: Os responsáveis pelo anúncio de que trata o Anexo U deverão dispor de dados 
comprobatórios e de fontes que os amparem. 
Pertinência: É aconselhável que as informações socioambientais tenham relação lógica com a área de 
atuação das empresas, e/ou com suas marcas, produtos e serviços, em seu setor de negócios e mercado. 
Não são pertinentes apelos que apenas noticiam o estrito cumprimento de deveres legais ou normativos. 
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Relevância: Os benefícios socioambientais comunicados deverão ser significativos em termos do 
impacto global que as empresas, suas marcas, produtos e serviços exercem sobre a sociedade e o meio 
ambiente - em todo seu processo e ciclo, desde a produção e comercialização, até o uso e descarte. 
 Absoluto: Tendo em vista que não existem compensações plenas, que anulem os impactos 
socioambientais produzidos pelas empresas, a publicidade não comunicará promessas ou vantagens 
absolutas ou de superioridade imbatível. Cada ação particularizada não pode evidenciar a 
sustentabilidade global da organização.  
Marketing Relacionado a Causas: A publicidade explicitará claramente a causa e entidade oficial ou do 
terceiro setor envolvido na parceria com as empresas, suas marcas, produtos e serviços. O anúncio não 
poderá aludir a causas, movimentos, indicadores de desempenho nem se apropriar do prestígio e 
credibilidade de instituição a menos que o faça de maneira autorizada. As ações socioambientais e de 
sustentabilidade objeto da publicidade não eximem anunciante, agência e veículo do cumprimento das 
demais normas éticas dispostas no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. 

Fonte: Adaptado de CONAR (2016).  
 

O Conselho recebe denúncias de consumidores e entidades de defesa do consumidor 

contra determinados anúncios e, sobretudo, em razão de questionamentos em rotulagem de 

produtos. Foram analisadas as decisões em oito casos julgados pelo CONAR entre os anos 

de 2014 e 2016, as quais estão particularizadas no quadro 3. 

Quadro 3 - Representações ao CONAR em casos de Apelo à Sustentabilidade 
Representação Data do 

Julgamento 
Anunciante Caso Decisão Fundamentos “Pecado” 

analisado 
036/16 Maio/2016 SAMARCO É sempre bom 

olhar para 
todos os lados 

Alteração e 
Advertência 

Artigos 1º, 3º, 
6º, 27, 36 e 

50, letras "a" 
e "b" do 
Código e 
Anexo U 

Não 
comprovação 

das fontes, 
Incerteza  

048/16 Maio/2016 CARREFOUR Guardanapos 
de Papel –  

100% Fibras 
Naturais 

Alteração Artigos 1º, 6º, 
27, 36 e 50, 
letra "b" do 

Código e seu 
Anexo U 

Não 
comprovação 

das fontes, 
Incerteza 

069/16 Maio/2016 SANTOS 
EMBALAGENS 
E PRODUTOS 

PROMOCIONAIS 

Sacos de Lixo 
Santos 

Biodegradável 

Sustação Artigos 1º, 3º, 
6º, 36 e 50, 
letra "c" do 

Código e seu 
Anexo U 

Não 
comprovação 

das fontes, 
Incerteza  

049/16 Junho/2016 FOBRAS Fósforo 
Paraná - 

Ecológico 

Alteração Artigos 1º, 6º, 
27, 36 e 50, 
letra "b" do 

Código e seus 
Anexo U 

Não 
comprovação 

das fontes, 
Incerteza  

045/16 Maio/2016 QUÍMICA 
AMPARO 

Lava-Louças 
YPÊ – 

Contém 
tensoativo 

biodegradável 

Arquivamento Artigo 27, n. 
1, letra "a" do 

Rice 

Falsidade 

228/14 Fevereiro/2015 WALMART 
BRASIL 

Sacolinha- E 
eu com isso? 

Alteração Artigos 23 e 
50, letra "b" 
do Código e 
seu Anexo U 

Não 
comprovação 

das fontes, 
Incerteza 

210/14 Abril/2015 POSTOS 
IPIRANGA 

Carbono Zero Arquivamento Artigo 27, nº 
1, letra "a" do 

Rice 

Falsidade 

077/13 Março/2014 BOMBRIL Bombril Eco Alteração Artigos 1º, 3º, 
6º, 27, 36 e 

Não 
comprovação 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

50, letra "b" 
do Código e 
seu Anexo U 

das fontes, 
Incerteza  

Fonte: Dados da Pesquisa (CONAR, 2016).  
 

Dentre os casos analisados, verificou-se a predominância de denúncias relativas ao 

princípio do Anexo “U” respeitante à comprovação e fontes – quatro dentre os oito casos 

examinados. Os consumidores alegam que as informações prestadas pelas empresas carecem 

de prova concreta e indicações mais consistentes. Em três dos casos analisados houve 

recomendação para alteração da embalagem, em um deles a Câmara propôs a sustação da 

publicidade.  

O artigo 27 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, bastante 

mencionado em representações à entidade reguladora, dispõe que os anúncios devem conter 

apresentação verdadeira do produto oferecido. Todas as descrições e alegações devem ser 

passíveis de comprovação. O §9º do artigo 27 menciona, ainda, que o anúncio apresentará 

somente depoimentos personalizados e genuínos, atrelados à experiência de quem o presta 

ou daquele a quem o depoente personificar (CONAR, 2016). 

No artigo 50, o Código de Autorregulamentação estabelece as penalidades a que 

estão sujeitos os anunciantes que infringem suas disposições e anexos, dentre as quais 

ressalta-se a advertência e a recomendação de alteração ou correção do anúncio. O artigo 23, 

por sua vez, consagra o princípio da honestidade, segundo o qual os anúncios não devem 

abusar da confiança do consumidor, não podem explorar sua falta de experiência ou de 

conhecimento, nem se beneficiar de sua credulidade. 

No tocante ao caso dos guardanapos de papel anunciados pela rede supermercadista 

Carrefour, na representação n. 048/16, uma entidade de defesa do consumidor questionou a 

presença, no rótulo da embalagem, selo de pequena dimensão, com desenho de uma folha 

verde e a frase "100% fibras naturais". A informação induzia o consumidor a pensar que 

pudesse haver algum benefício ambiental no produto, o que não era comprovado por 

qualquer outra fonte. O CONAR decidiu pela alteração da embalagem, com fundamento no 

princípio da comprovação, concedendo prazo de 180 dias e ressaltando a predisposição do 

anunciante em fazê-lo.  

Casos semelhantes forma os analisados nas representações n. 049/16, que trata dos 

Fósforos Paraná; n. 077/13, que cuida do Bombril Eco, e, n. 069/16, referente aos sacos de 

lixo Santos, sendo que, neste último caso, por ter ocorrido erro de impressão na embalagem 
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e não haver evidências concretas da biodegradação, foi recomendada a sustação da 

publicidade. 

Na representação 036/16, referente ao anúncio da SAMARCO Mineração S.A., ao 

todo, cento e sessenta e seis (166) consumidores relataram ao CONAR que o conteúdo da 

publicidade institucional veiculada em televisão pela mineradora acerca de providências 

tomadas em virtude do notório desastre ecológico ocorrido na cidade de Mariana, Estado de 

Minas Gerais, em novembro de 2015, seria inadequado. O vídeo1 lança mão de testemunhos 

de empregados da empresa, afirmando que foram chamados de repente a contribuir com a 

comunidade, a reduzir os danos causados e “fazer o que deve ser feito”, enquanto as legendas 

aludem à quantidade de empregos gerada pela empresa e seus anos de existência.  

Os consumidores contestaram as informações acerca das providências e, 

especificamente, o apelo “fazer o que deve ser feito”, pois a empresa está recorrendo das 

multas aplicadas pelo Poder Público. A decisão do CONAR foi pela alteração da publicidade 

e advertência ao anunciante. Cotejando a publicidade questionada na representação n. 036/16 

com a análise do relatório The Sins of Greenwashing (UL, 2010) e os princípios do Anexo 

“U” (CONAR, 2016), infere-se que o anúncio da mineradora SAMARCO tangenciou a 

distorção publicitária do custo social camuflado e da falsidade, ao exaltar as ações corretivas 

da empresa e ao atribuir a seus colaboradores determinadas falas, personificando-se neles. 

Sobre a menção às medições e monitoramento das águas, constante do vídeo, o CONAR 

considerou a informação imprecisa, merecedora de complementação.  

No caso, pode-se afirmar que esteve em discussão o conceito de greenwashing 

trazido por Lyon e Maxwell (2011), uma vez que o anúncio da SAMARCO teria realizado 

a divulgação seletiva de informações positivas sobre a atuação socioambiental corporativa, 

enquanto silenciava sobre o viés negativo, o que configura deslealdade para com o público 

(VAIL, 2012). 

Cumpre ressaltar que, consoante o princípio da concretude adotado pelo Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o apelo à sustentabilidade deve ser precedido 

da efetiva adoção ou formalização de tal postura por parte da organização. A mera intenção 

de agir corretamente no futuro não pode ensejar a divulgação de boas práticas, a não ser que 

esta situação reste evidente no anúncio.  

Na representação n. 228/14, julgada em fevereiro de 2015, com base nos artigos 23 

e 50 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR recomendou a 
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alteração de cartilha divulgada pelo Wal-Mart Brasil®, que continha informações 

desatualizadas, apelos de sustentabilidade passíveis de iludir o consumidor, além de fazer 

alusão a campanha precedente reprovada noutra oportunidade pelo Conselho, trazendo o 

termo “sacolas descartáveis”. Percebe-se que o marketing verde não precisa ser de todo 

irreal, basta que haja deslealdade na apresentação das informações, como, por exemplo, 

informações antigas.  

No caso do Lava-louças YPÊ®, denunciado, na representação n. 045/16, por 

supostamente conter informações irrelevantes, o anunciante comprovou que a menção à 

presença do tenso ativo biodegradável no rótulo da embalagem não era uma tentativa de 

apelo ao consumidor, mas uma exigência da autarquia reguladora, a ANVISA. Assim, não 

havendo indícios de violação ao código de ética, foram arquivados os autos. 

De modo geral, o CONAR tem sido coerente em sua atuação relativa aos apelos de 

sustentabilidade, recomendando alterações de anúncio ou embalagem nos casos em que a 

publicidade atente contra os princípios do CBAP. Da análise das decisões, verifica-se que 

em boa parte dos casos os anunciantes espontaneamente atendem às recomendações. 

 
4. CONCLUSÕES  

 
O ambiente de competição nos negócios na sociedade da informação é 

extremamente mutável, exigindo uma dinâmica permanente de planejamento e inovação. A 

conscientização da população mundial acerca dos problemas decorrentes do descaso com o 

meio ambiente, intensificados com a revolução industrial e a produção em massa, 

contribuíram para o consumo verde, criando grandes oportunidades para a oferta de produtos 

mais sustentáveis em diferentes mercados.  

Países emergentes, como o Brasil e a China, figuram entre os quais o 

comportamento de compra é mais influenciado pelas preocupações socioambientais.  As 

organizações procuram inovar e oferecer aos consumidores produtos ecologicamente 

corretos, todavia, nem sempre os produtos ditos verdes são efetivamente sustentáveis. A 

prática da lavagem verde ou greenwashing cresceu nos últimos anos, na intenção de atingir 

um público alvo focado no consumo consciente.   

O marketing verde, em si, não traz consigo qualquer questionamento ético quando, 

de fato, a empresa pratica a sustentabilidade que apregoa. A questão se torna problemática 

quando a organização apresenta uma roupagem, uma maquiagem verde a seus produtos, que 
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continuam sendo os mesmos, sem qualquer evidencia real de que seu uso ou seu processo 

produtivo constituem diferenciais na defesa do meio ambiente.  

A fim de coibir a publicidade abusiva e o constrangimento de consumidores e 

fornecedores, surgiu no Brasil o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), como associação, de natureza privada. É formado por pares, pessoas e 

organizações atreladas ao ramo publicitário.  Aprovado pelos profissionais da área, surge um 

diploma de disposições éticas chamado Código Brasileiro de Autorregulamentação 

Publicitária (CBAP), que não é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, mas disciplina a 

atuação dos profissionais liberais, anunciantes, agências de publicidade e veículos de 

comunicação.  

Dentre os princípios dispostos pelo CBAP a fim de regular os apelos à 

sustentabilidade, estão elencadas a concretude, a veracidade, exatidão e clareza, 

comprovação e fontes, pertinência e relevância. Muitos dos princípios do CBAP para a 

sustentabilidade coincidem com os trazidos como sete pecados da lavagem verde pelo 

relatório The Sins of Greenwashing (UL, 2010). A distorção que mais se verificou nos casos 

brasileiros foi a da falta de provas ou violação ao princípio ético da comprovação e fontes. 

As recomendações do CONAR, com base no CBAP, não são dotadas dos atributos 

dos atos administrativos, não podendo a entidade punir as empresas que não cumprirem 

espontaneamente suas decisões. Apesar de não exercer poder de polícia, próprio da estrutura 

estatal, a qual não integra, o CONAR, através da autorregulamentação privada, inibe a 

prática da publicidade comercial desprovida de evidências empíricas, capaz de induzir o 

consumidor a erro, evitando que organizações que descuram de seus deveres éticos 

beneficiem-se desse comportamento reprovável. 

Não se desconsidera o fato de que, com base na livre iniciativa, entre outros 

princípios que regem a economia, os anunciantes possuem o direito de buscar atratividade 

para seus produtos – inclusive mediante apelos de sustentabilidade passíveis de 

comprovação –, o que se discutiu neste estudo foi o abuso que ilude ou confunde 

consumidores, bem como o abuso que estimula, de alguma forma, práticas desrespeitosas 

para com o meio ambiente.  

Ante o exposto, conclui-se que a prática da lavagem verde ou greenwashing na 

publicidade comercial pode ser restringida por meio da autorregulamentação publicitária, 

uma vez que a pressão exercida através das recomendações dos próprios pares pode fazer 



  

 

 
 

 
ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UFSC – Florianópolis – 03 a 05 de Maio de 2017 

 

com que os anunciantes alterem ou sustem peças publicitárias que contenham informações 

inverídicas, não comprovadas, imprecisas ou capazes, de qualquer modo, de induzir a erro 

os consumidores de produtos sustentáveis.  
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Resumo 
Este trabalho parte do estudo sobre a sustentabilidade no setor da construção civil a partir de 
uma análise sobre a adoção do uso da prototipagem no processo de concepção e 
desenvolvimento projetual gerando maior eficácia na performance da execução da obra e 
diminuindo, consideravelmente, a produção de resíduos sólidos, ressaltando assim a importância 
para atenuar os impactos ambientais nos dias atuais. O presente artigo tem como objetivo 
demostrar o quanto o uso da prototipagem na construção civil pode melhorar o processo de 
projeto e o planejamento da execução. A metodologia se baseou na elaboração de um projeto 
com base na coordenação modular com conexão dos seus componentes e posteriormente a 
materialização do mesmo por meio da impressão 3D onde foi possível observar ainda que, com 
resultados indicativos e não conclusivos, o procedimento foi satisfatório, e de fato a 
prototipagem proporcionou melhorias no processo de projeto e planejamento apontando falhas 
mesmo em fase projetual. 

 

Palavras-chaves: Prototipagem; Diminuição de resíduos sólidos; Processo projetual.  

 

 

Abstract 
This paper is part of the study on sustainability in the construction sector based on an analysis 
about the use of prototyping in design and architectural design development process to enhance 
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efficiency in the execution for work performance and decreasing considerably  the production of 
waste solids, thus underscoring the importance to mitigate  environmental impacts today. This 
article aims to demonstrate how the use of prototyping in construction can improve the design 
process and planning implementation. The methodology was based on the design base 
elaboration with the modular coordination with the its components connection and then the 
materialization do some through. 3D printing experimentation,what made possible to observe 
that even though there were no conclusive results, the procedure was satisfactory, and 
prototyping provided improvements in design process planning and pointed some mistakes even 
during the projetual phase. 

 

Keywords: Prototyping; Solid Waste; Projetual phase. 

 

 

1. Introdução 
 

Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 
Demolição (ABRECON), a construção civil está atualmente entre os setores que mais 
produzem resíduos, sendo um dos mais poluentes do planeta. Observando o cenário 
ambiental atual, os profissionais e pesquisadores buscam soluções que minimizem os 
impactos no meio ambiente por meio da construção, conservando e preservando a 
natureza bem como seus recursos finitos trazendo aos projetos métodos mais 
sustentáveis. 

O Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em Construção (CIB) define a 
construção sustentável como “o processo holístico para restabelecer e manter a 
harmonia entre os ambientes natural e construído e criar estabelecimentos que 
confirmem a dignidade humana e estimulem a igualdade econômica” (CIB, 2002, p.8). 
Baseado nessa definição as discussões sobre práticas sustentáveis expandem-se 
procurando alcançar todas as etapas projetuais. 

 A fase de projeto deve ser considerada parte de um processo maior, o processo de 
construção de um produto. Ela é responsável pelo desenvolvimento, organização, 
registro e transferência das características física e tecnológicas específicas que devem 
ser consideradas na execução da edificação. Porém, usualmente não há integração entre 
a fase projetual e a construção. O projeto, muitas vezes, é utilizado simplesmente como 
instrumento legal, não recebendo importância e aprofundamento adequados, 
encurtando-se os prazos e os custos e transferindo grande parte das decisões para a etapa 
da obra (MELHADO, 1994 p. 75). 

Durante o ciclo de uma edificação a preservação dos bens naturais findáveis assim 
como o tratamento adequado dos resíduos sólidos gerados pela construção na etapa pré, 
durante e pós-execução devem ser considerados adotando práticas e metodologias que 
enfatizem a racionalização construtiva cujo processo é composto pelo conjunto de todas 
as ações que tenham por objetivo otimizar o uso de recursos disponíveis na construção 
em todas as suas fases (SABBATINI, 1989 apud FRANCO, sem data, p. 1). A 
prototipagem surge como um dos métodos que prometem auxiliar o avanço das práticas 
racionais na construção. Esse conjunto de tecnologias que materializa um objeto por 
meio de uma relação com softwares de desenho assistido por computador (CAD) serve 
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como um auxílio para uma melhor visualização de eventuais problemáticas, erros de 
compatibilização entre projetos complementares e até mesmo entre seus componentes. 
Empregada ao longo das etapas de desenvolvimento de um produto, ela consegue 
reduzir a incerteza do resultado final associada e ao seu processo de produção 
(SAFARRO, 2007). 

Embora internacionalmente a produção de protótipos como instrumento para projetos 
tenha sido utilizada desde a década de 1990, no Brasil essa prática só começou a ser 
apropriada em 2007, com experiência pioneira do LAPAC/FEC/UNICAMP (COSTA, 
2013). Na construção civil esse método permite aos projetistas criar rapidamente 
protótipos concretos a partir de seus projetos, ao invés de figuras bidimensionais 
constituindo assim um auxílio visual excelente durante a discussão prévia do projeto 
com colaboradores ou clientes e na fase executiva, possibilitando a rapidez da 
realização da obra, estimando custo de uma forma mais precisa e prevendo possíveis 
problemas. 

2. Métodos 
 

Utilizando-se como estudo de caso o projeto desenvolvido para a construção de um 
Núcleo de Pesquisa em Sustentabilidade para a Construção Civil num dos campi 
universitários das universidades participantes da rede de pesquisa vinculada a este 
trabalho, buscou-se atingir a racionalização dos resíduos sólidos e minimizar seus 
impactos ambientais desde sua concepção. A princípio considerou-se as diretrizes 
estabelecidas na NBR 15873/2010 que se refere à coordenação modular, instrumento 
designado a coordenar as dimensões de todas as etapas que cabem à indústria da 
construção civil através de um módulo básico decimétrico (10 cm), desde a fabricação 
de componentes, projetos, execução, até a manutenção, trazendo otimização, 
simplificação aos processos. 

Essa técnica tem se configurado como uma das principais ferramentas na busca pela 
racionalização do setor da construção civil, de modo que o processo de construção de 
edificações possa aplicar efetivamente as melhores práticas através da padronização 
dimensional dos componentes construtivos, utilizando como medida básica o módulo 
M=10cm, cujo padrão dimensional deve ser considerado desde a concepção do projeto, 
norteando a fabricação dos componentes e também devendo ser considerado ainda 
durante a fase de execução da obra, cujas ferramentas devem garantir uma execução fiel 
ao projeto, a fim de se garantir os benefícios propostos por tal ferramenta. 

O projeto conta com uma área de 94m² distribuídos em dois pavimentos com 
recepção, cozinha, banheiro, depósito, escada, sala de reunião e duas salas de pesquisa, 
além de uma cobertura com telhado verde e placas fotovoltaicas que servirá para 
abastecimento e produção energia elétrica.   

As plantas baixas, fachadas e cortes basearam-se num quadriculado modular de 
referência, o que permitiu coordenar a posição e as dimensões dos componentes de 
construção. Assim, há uma maior facilidade na realização do projeto pela simplicidade 
de sua representação e também na montagem dos componentes, o que reduz cortes 
durante a obra (Banco Nacional de Habitação e Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Gerencial, apud GREVEN e BALDAUF, 2007, p. 47).  
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Após a escolha dessa ferramenta que conduzira o projeto, decidiu-se utilizar o 
sistema construtivo de alvenaria estrutural com blocos de concreto, que enfatizou os 
efeitos positivos da utilização da coordenação modular por ser um sistema que não 
permite quebras, cortes dos componentes e tomadas de decisão em obra, necessitando 
que todos os elementos e componentes de projeto tenham dimensões coordenadas entre 
si. Ao utilizar uma padronização de medidas em função do módulo básico, a aplicação 
da coordenação modular resulta em um projeto organizado e conciso, onde cada 
componente modulado é direcionado ao seu respectivo espaço sem haver interferências 
com os demais, a fim de diminuir os imprevistos corriqueiros que são encontrados em 
obras. 

Desenvolvido em plataforma BIM (Building Information Modeling), o projeto ainda 
contou com o auxílio do QiAlvenaria, software específico para alvenaria estrutural que 
possibilita a definição das fiadas, escolha inteligente dos blocos e melhor detalhamento 
do projeto gerando a visualização automática das elevações, explicitando a paginação de 
cada parede, seja ela interna ou externa (figura 1). Posteriormente materializou-se com 
utilização da impressora 3D onde ocorreram três impressões de acordo com a 
necessidade de visualização em cada etapa de concepção, da mais inicial e geral à final, 
mais detalhada com a impressão de cada componente especificamente, sendo uma dela 
para melhor entendimento do componente porta. 

 

Figura 1 – Paginação de parede no software Qi Alvenaria. Fonte: Elaborada pelos autores. 

No protótipo 01 (figura 2) observou-se aspectos de concepção, setorização, arranjo 
espacial das paredes e, sobretudo, a percepção visual da volumetria adotada. Sendo o 
primeiro modelo 3D dentro do trabalho desenvolvido, ele teve a função de materializar 
a plasticidade e forma projetual adotadas. Devido a isto, a impressão não possuiu 
complexidade na montagem de suas peças, sendo fragmentado apenas por pavimento, 
sem pequenas frações, onde cada andar é um elemento independente encaixável no 
outro de modo que formam o prédio único quando sobrepostos. Sua escala numérica foi 
de 1:100 que resultou em objetos de fácil manuseio com pequenas dimensões métricas 
favorecendo as análises volumétricas. Por serem elementos únicos, esses modelos 
também não necessitaram de cores, sendo assim monocromáticos. 
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 Figura 2 – Diferentes pavimentos do protótipo 01. Fonte: Elaborada pelos autores. 

A família de blocos cerâmicos de alvenaria estrutural adotada no projeto foi a 29, 
composta de três elementos básicos: o bloco B29 (14x19x29 cm), o bloco B14 
(14x19x19cm) e o bloco B44 (44x19x14cm). Ao utilizar esse grupo de blocos projeta-se 
com a unidade modular de 15 e seus múltiplos, onde 15 é a medida final do bloco já 
com a junta de 1 centímetro, dispensando o uso de elementos compensadores. A 
avaliação desse sistema construtivo só foi possível mediante a impressão do protótipo 
02 (figura 3), que diferente do protótipo 01, detém um nível mais apurado de detalhes. 

A segunda impressão 3D (figura 3) consiste na produção unitária de todos os blocos 
estruturais pertencentes à família 29 admitida no projeto, bem como o encaixe das 
juntas verticais e horizontais, e posteriormente, os componentes dos projetos 
complementares como tubulações hidráulicas para análise da compatibilização sem 
perda de materiais. Após a produção individual das peças, foi impressa a planta baixa de 
cada pavimento na escala de 1:20 que norteou a montagem dos elementos.  

 
Figura 3 – Impressão dos componentes e Protótipo 02. Fonte: Elaborada pelos autores. 

Com a questão plástica solucionada na primeira prototipagem, nessa etapa o aspecto 
explorado foi o funcionamento dos componentes e as relações entre si no projeto. A 
escala ampliada permitiu montar cada fiada individualmente e sinalizar as funções 
(verga, contraverga, cinta de amarração) dos blocos, bem como sinalizar os pontos 
previstos para grautemento e abertura de shafts. No caso da materialização mais 
detalhada cada item recebeu uma cor representando um tipo de componente, permitindo 
verificar a intercambialidade entre eles, melhorar as estratégias de projeto e a gestão da 
construção. 
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 Todas as peças modeladas na plataforma BIM foram exportadas para o software 
Meshlab (figura 4) que prepara o arquivo modelado e o converte em arquivo .stl, 
transformando as peças em geometria pura sem textura, cor ou material. Posteriormente 
são validadas e enviadas para a impressora 3D. Ao serem impressas são retiradas das 
pequenas estruturas que a máquina necessita e higienizadas.  O material utilizado para 
as peças é o plástico ABS. 

 
Figura 4 – Processo de impressão 3D. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Devido a precisão exigida para o encaixe perfeito dos blocos, as juntas de 
assentamento de exatamente 1 cm também foram impressas garantindo na paginação 
das paredes sem nenhuma alteração. Outro ponto importante neste trabalho foram as 
constantes reuniões de compatibilização com todos os projetistas comprometidos 
durante a criação do trabalho com o protótipo 01 já em mãos. É de extrema importância 
que haja uma perfeita integração entre todos os profissionais envolvidos nos 
processos (BARBOZA e LIMA, 2009 p. 12).  

 

3. Resultados e discussões 

Tempo, custo e energia tem sido o tripé da construção civil e a prototipagem vem 
para agregar ainda mais, permitindo testes, validações e correções através da 
visualização de erros passíveis de correções em representação bidimensional. Observa-
se através da impressão 3D, mesmo que na fase de estudo, uma previsão do processo 
construtivo, tornando possível enxergar conflitos e corrigi-los ainda na fase projetual. 
No projeto de alvenaria estrutural com coordenação modular nada pode ser omitido ou 
deixado para estudo posterior durante a execução Sabe-se que com alterações ainda em 
fase projetual o custo torna-se muito inferior se comparado aos da fase de execução sem 
muita interferência no cronograma da obra além de ser possível verificar os ajustes nas 
diferentes peças e visualizar a evolução física das etapas da obra. 

Apesar de que hoje em dia pela praticidade, a visualização 2D ainda seja a forma 
mais convencional de projetar não se pode negar que o entendimento do desenho é 
limitado e não possibilita prever e/ou detectar os prováveis erros de compatibilidade 
com clareza. Embora os resultados apresentados sejam parciais, podemos observar 
melhorias significativas na fase projetual, através principalmente da interação física 
com o protótipo da edificação e as partes que a compõem, possibilitando interferências 
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prévias no projeto, uma vez que é possível visualizar todo o sistema construtivo e a 
conectividade entre as partes, antes destas serem montadas no canteiro de obras. Porém, 
no que se refere aos aspectos econômicos quantitativos, somente com a construção 
efetiva do Núcleo de Pesquisa é que estes poderão ser mensurados. 

No caso do projeto em questão, o primeiro protótipo impresso ajudou a visualização 
do shaft na cozinha localizada no mesmo lugar de uma das esquadrias externas (figura 
5), o que na construção solicitaria uma solução inesperada e certamente geraria a quebra 
de material, produzindo resíduo e prejudicando a estrutura da construção. Similarmente 
notou-se que a localização dos equipamentos aquecedores da edificação que não 
estavam bem resolvidos em planta baixa. 

 

 
Figura 5 – Erro de compatibilização visualizada no protótipo. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

4. Considerações finais 

Com os avanços significativos da sociedade atual no âmbito tecnológico, a busca 
pela diminuição de resíduos, perda de energia, mão-de-obra e recursos naturais é 
crescente e contínua. Constata-se, mesmo que parcialmente, a suma importância que a 
prototipagem desenvolve nesse caso em particular e em outros, como do ramo 
automobilístico onde a materialização do produto é habitual e comprovada a eficácia da 
técnica. Pode-se observar que no setor mencionado a prototipagem é incluída no 
processo de construção e concepção de peças justamente pela melhor visualização do 
todo. 

Através do apontar de falhas antecipadamente por meio da visualização 
tridimensional e da interação física com as peças, produzidas através da impressora 3D, 
e que representam os componentes construtivos, é possível ajustar possíveis 
incompatibilidades do projeto e compreender melhor a edificação como um sistema, 
aspecto difícil de ser avaliado apenas com a visualização bidimensional ou 
tridimensional digital.  

Contudo, nota-se que a inovação tecnológica de impressão 3D aliada a coordenação 
modular minimiza os erros projetuais diminuindo consideravelmente a produção de 
resíduos sólidos, sendo uma economia também de material e custo, além de melhorar a 
qualidade do produto final e construtibilidade, sendo assim um apoio à projeto e 
execução de construções. 
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Resumo 

Nas cidades, a importância dos transportes para o desenvolvimento econômico e equidade social é 
fundamental, porém, o mesmo gera impactos ao meio ambiente, a partir desse fato, têm se exigido o 
desenvolvimento de uma perspectiva mais sustentável para a mobilidade urbana (Costa, 2003). A 
presente pesquisa foi realizada na Rua do Comércio, principal ligação entre a UNIJUÍ e o centro de 
Ijuí/RS, baseada em uma análise crítica reflexiva a respeito da mobilidade urbana, estimando-se o 
fluxo de veículos na via nos horários de entrada e saída de alunos na universidade. Tal estudo 
contempla leituras de uma hora com intervalos de 15min, recomendadas pela metodologia HCM 
2000, adotando-se como fluxo crítico o valor máximo obtido em uma hora. Baseado nessas 
informações busca-se determinar se a via atende eficientemente o nível de serviço, ponderando a 
possível necessidade de adaptações e buscando soluções para melhorar o fluxo da região. 
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Palavras-chave: Planejamento Urbano; Análise de fluxo de tráfego; Mobilidade urbana 

 

Abstract 

In the cities, the transportation importance for the economic development and social equity is 
fundamental, however, it also generates environment impacts. From this point, the development of a 
more sustainable perspective for urban mobility has been required (Costa, 2003). This study was 
carried out at the Comércio street, the main link between UNIJUÍ and the center of Ijuí/RS, and it is 
based on a reflexive critical analysis of the urban mobility, by estimating the flow of vehicles on the 
road at the entry and exit time of students at the university. This study includes one-hour readings 
composed by 15-minute intervals, as recommended by the HCM 2000 methodology, with the critical 
value being the maximum flow between the four readings in the one hour. Based on this information, 
it is sought to determine if the route satisfy the service level efficiently, pondering the possible need 
for adaptations and seeking solutions to improve the region transportation flow. 

 

Keywords: Urban planning; Traffic Flow analysis; Urban mobility  

 

1. Introdução 
 

O trânsito de veículos automotores em nossas cidades é um fator de poluição ambiental e 
sonora, pois o congestionamento e a elevação do número de automóveis nas vias, 
aparentemente se dá pelo resultado do progresso. Todavia, há exemplos no Brasil e no 
mundo que é possível se estruturar o trânsito de maneira a reduzir os impactos negativos, 
mas isso somente é possível se houver um bom planejamento que integre os transportes e o 
trânsito com a estrutura urbana de maneira que sua natural interação seja harmoniosa 
(DAROS, 2007). 

Esta preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a 
implantação, em diferentes setores, por medidas e procedimentos que contribuam para a 
sustentabilidade em áreas urbanas (CAMPOS, 2006). Considerando que desenvolvimento 
sustentável, segundo Plume apud. Campos (2003), é uma forma de desenvolvimento que 
alie as necessidades da geração atual, porém sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações de satisfazerem as suas necessidades. Portanto nesses aspectos, a mobilidade 
urbana, de acordo com Campos (2006) pode ser vista através de dois pontos:  o primeiro o 
relacionamento da oferta de transporte ao contexto sócio econômico, se enquadrando no 
mesmo medidas que associam o transporte ao desenvolvimento urbano e a equidade social. 
O segundo com a qualidade ambiental, no qual entra a tecnologia e o modo de transporte a 
ser utilizado. 

 Sob estes aspectos, essa pesquisa calca-se em uma reflexão crítica através do 
levantamento de dados da mobilidade urbana presenta na rua do comércio, localizada no 
Bairro Universitário, na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil. 
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2. Conceitos 
 

Muitos dos conceitos apresentados nesse artigo apresentam diferentes definições e 
consensos, sob este ponto, os próximos tópicos irão abordar os assuntos que contribuem para 
o tema deste documento, a mobilidade urbana.  

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 
 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem uma amplitude de interpretações e 
definições para o conceito, para Souza et al. (2003), as primeiras preocupações referentes ao 
fato tenham se originado exatamente a partir de problemas ambientais, sob o foco de um 
potencial esgotamento de recursos naturais que seriam fundamentais para a sobrevivência 
da espécie humana. Segundo Moore e Johnson (1994), muitos descrevem o mesmo como os 
impactos gerados ao ambiente natural através dos sistemas atuais de tecnologia, 

Entretanto, as questões econômicas e sociais têm assumido um peso equivalente nos 
debates sobre o tema, não sendo dessa forma, permitido o enfoque único sobre as questões 
ambientais (COSTA, 2003). Seguindo essa linha, um ponto em comum nas definições para 
o termo tem sido a abordagem integrada das dimensões sociais, econômicas e ambientais no 
fator do desenvolvimento sustentável (COSTA, 2003). Portanto para o mesmo, pode ser 
compreendido como uma aliança entre o crescimento econômico mais equilibrado, equidade 
social e proteção ao meio ambiente. 

 

2.2 Mobilidade Urbana 
 

Inserida no contexto de desenvolvimento sustentável, a mobilidade urbana se apresenta 
como um dos fatores a ser planejado para que seja eficiente na esfera social, econômica e 
ambiental, contemplando transporte e uso do solo urbano através dos planos e políticas 
públicas. De acordo com a Política nacional de mobilidade urbana sustentável (BRASIL, 
2003), a mobilidade é um atributo associado às pessoas e aos bens e corresponde às 
diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de 
deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades 
nele desenvolvidas. 

O atendimento de tais necessidades, leva as pessoas a realizar esse deslocamento no 
espaço de diferentes maneiras, como pedestres, ou por meio de veículos de transporte 
motorizados ou não motorizados. É notável o aumento da presença de veículos motorizados 
nas rodovias do país, e de acordo com Downs (2004), uma das razões que intensificaram a 
utilização dos veículos é que o custo deles tem caído nos últimos anos, sendo que a melhoria 
no desempenho e durabilidade também são fatores importantes. 

Os deslocamentos podem ser realizados com maior ou menor nível de conforto, 
dependendo das condições específicas em que acontecem. Além disso, implicam em 
consumos de tempo, espaço, energia e recursos financeiros, bem como acarretam em 
problemas externos, como a poluição do ar, acidentes de trânsito e congestionamentos. 
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A mobilidade sustentável busca reduzir os impactos ambientais e sociais da mobilidade 
motorizada existente. Entretanto, mesmo não havendo mais espaço físico disponível, os 
investimentos se concentram no aumento da infraestrutura viária para que exista maior 
mobilidade urbana. A questão é que esses investimentos incentivam ainda mais o uso do 
automóvel motorizado, pois quanto mais vias se constroem, mais veículos entram em 
circulação, gerando uma situação contrária ao que se esperava, aumentando os problemas ao 
invés de solucioná-los (BRASIL, 2007; VASCONCELLOS, 2012). 

Considerando um contexto social e econômico, a mobilidade sustentável pode ser 
entendida através de ações sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos transportes 
a fim de garantir aos habitantes, acesso aos bens e serviços de uma forma mais eficiente, 
melhorando a qualidade de vida da geração atual sem prejudicar as próximas. 

 

3. Metodologia 
 

Segundo Gill (2010), a pesquisa em questão pode ser classificada com base em seus 
objetivos como exploratória, uma vez que visa proporcionar maior familiaridade com o 
problema, a fim de construir hipóteses, tendo como foco principal o aprimoramento de ideias 
e a descoberta de intuições. Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa se 
caracteriza como documental e bibliográfica, pois se desenvolve com base em material já 
elaborado provindo de fontes diversificadas sobre a temática. Utiliza-se também de um 
estudo de caso para que se possa ter uma visão global do problema e identificar possíveis 
fatores que o influenciam, envolvendo verdades e interesses locais. 

Com o objetivo de avaliar o rendimento de uma via urbana adota-se a metodologia do 
Highway Capacity Manual (HCM, 2000), em que se mede a taxa de fluxo da via durante um 
intervalo de tempo de normalmente 15 minutos, levantando se a partir das leituras, dados 
como o volume no horário, conforme equação (1), a taxa de fluxo máxima, dado pela 
equação (2), e o fator hora de pico, definido como a razão entre a taxa de fluxo máxima 
dentro da hora de pico e o volume horário total, conforme equação (3). 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 = 𝑁1 +  𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4                 (1) 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 4𝑁𝑚𝑎𝑥       (2) 

𝐹𝐻𝑃 = 𝑁1+ 𝑁2+𝑁3+𝑁4
4𝑁𝑚𝑎𝑥

         (3) 

Sendo: 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4 - o número de veículos num intervalo de 15 minutos; 𝑁𝑚𝑎𝑥 - o 
intervalo de 15 minutos que obteve o maior fluxo de veículos; 𝐹𝐻𝑃 - fator hora pico. 

Com base nessas informações, procedeu leituras de trânsito nos horários de pico, na Rua 
do Comércio na cidade de Ijuí-RS, a qual fornecesse acesso do centro da cidade para o 
campus universitário da UNIJUÍ, e para RS 342 e BR 285. A partir de uma análise previa, 
resolveu realizar-se as leituras nos horários de entrada e saída de estudantes da universidade, 
devido a interferência dos mesmos no trânsito, os dados foram coletados em três dias 
consecutivos próximos aos intervalos oficiais de começo (19:10) e término (22:30) das aulas 
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no período noturno da universidade. As leituras foram realizadas das 18:40 às 19:40 e das 
21:30 às 22:30, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2016. 

A partir do levantamento, analisou-se se a via comporta ou não o fluxo de veículos, o 
comportamento dos usuários na via, e a qualidade de via em relação a sua estrutura e 
manutenção. 

 

4. Resultados 
 

A cidade de Ijuí, de acordo com o IBGE (2016) possuía em 2010 uma população de 
78.915 habitantes, com previsão para 2016 de 83.089 habitantes, ou seja, um crescimento 
em torno de 5%. O aumento da população ao longo dos anos, gera impactos no sistema viário 
da cidade, o qual deve ser planejado de maneira eficiente para suprir com eficiência essa 
crescente demanda.  

Considerando essa questão, foi realizada uma análise de fluxo em uma das principais ruas 
do município quanto sua capacidade de tráfego, a Rua do Comércio. Esta faz a ligação do 
Bairro Centro até o Bairro Universitário, passando pelo Campus da Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), frequentada diariamente por muitos 
alunos e funcionários, gerando grande fluxo de veículos, principalmente nos horários de 
entrada e saída da faculdade, os quais coincidem com os horários de pico. 

A Rua do Comércio possui 3,88 Km de extensão e está localizada entre a Rua Treze de 
Maio e a RS-342. Ela é classificada como uma Via Arterial, com semáforos e com 
cruzamentos de grande tráfego ligando importantes regiões do município, sendo que além 
de servir como uma das principais conexões do centro da cidade com a universidade, 
conforme observado na Figura 1, também é utilizada para entrada e saída de veículos de Ijuí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No presente estudo optou-se pelo monitoramento da região mais próxima ao Campus da 
universidade, conforme mostra a Figura 2, por ser um local de maior interesse já que alunos 
de várias cidades vizinhas e distantes frequentam diariamente este espaço, utilizando a rua 
analisada, considerando também alunos, funcionários e a comunidade do próprio município 
que também se deslocam por ela. Dessa maneira, todos esses usuários necessitam usufruir 
de um deslocamento tranquilo e com fluxo constante para que consigam chegar no horário 

Figura 1: Extensão da via. Fonte: Google (2016) 
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estabelecido para início das atividades da universidade, visto que normalmente todos 
costumam se dirigir até o local ao mesmo tempo. Ainda na Figura 2 é possível perceber a 
existência de um acesso secundário ao Campus Unijuí por meio da Rua Guilherme Timm. 
Algumas pessoas já utilizam esse acesso, porém o mesmo não é pavimentado o que leva a 
maioria dos usuários a ocuparem a Rua do Comércio, principalmente em dias chuvosos que 
dificultam a trafegabilidade pelo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao nível de serviço desta rua, durante a maior parte do dia os veículos circulam 
com liberdade, até excedendo a velocidade permitida. Entretanto, em horários mais críticos, 
como na entrada e saída das aulas, o fluxo aumenta consideravelmente, sendo que em alguns 
momentos a pista fica cheia, principalmente no horário da noite, quando a quantidade de 
ônibus também aumenta e por ser o horário em que há mais estudantes frequentando o local. 
Essa situação pode ser visualizada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das leituras realizadas na via encontram-se nas Tabelas 1, 2 e 3, referentes 
respectivamente a Quarta-Feira, Quinta-Feira e Sexta-Feira, dias 16, 17 e 18 de novembro 
de 2016. A taxa de fluxo máxima foi determinada conforme a metodologia HCM 2000, 
conforme Equação (2) do Item 3, e se encontra na Figura 4. 

 

Figura 2: Local das leituras. Fonte: Google (2016) 

Figura 3: Fluxo de veículos. Fonte: Elaborado pelos autores 
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Uma situação a ser considerada em relação a análise do fluxo da via, é a presença de 
semáforos na Rua do Comércio, que antecedem o local observado e regulam o fluxo dos 
veículos fazendo com que o mesmo não se dê de forma distribuída. Dessa maneira, nota-se 
a redução e o aumento significativo de veículos que passam pela via a cada período de tempo, 
conforme o funcionamento do semáforo, esse fato faz com que os veículos que utilizam a 
via sejam obrigados a reduzir sua velocidade de tráfego em determinado ponto da mesma. 

 

 

 

Fluxo Horário/Veículo 18:40 18:55 18:55 19:10 19:10 19:25 19:25 19:40 MAXIMO
Motos 13 10 7 15 45
Carros 90 75 91 66 322
onibus 3 8 8 2 21
van 2 5 5 1 13
Caminhão pequeno 1 2 3 6
Caminhao grande 2 3 4 1 10
TOTAL 111 103 118 85 417
Veiculos/Hora 444 412 472 340 472
Motos 17 28 20 17 82
Carros 149 178 183 113 623
onibus 3 13 7 1 24
van 2 8 4 1 15
caminhão pequeno 1 4 2 7
caminhao grande 0 6 3 9
TOTAL 172 237 219 132 760
Veiculos/Hora 688 948 876 528 948
TOTAL 283 340 337 217 1177
Veiculos/Hora 1132 1360 1348 868 1360

Fluxo Horário/Veículo 21:30 as 21:45 21:45 as 22:00 22:00 as 22:15 22:15 as 22:30 PICO
Motos 9 15 16 14 54
Carros 83 134 145 122 484
onibus 2 1 4 11 18
van 1 1 2 7 11
caminhão pequeno 0 0 1 4 5
caminhao grande 1 0 2 5 8
TOTAL 96 151 170 163 580
Veiculos/Hora 384 604 680 652 680
Motos 5 6 4 5 20
Carros 33 54 59 36 182
onibus 1 2 5 3 11
van 1 1 3 2 7
caminhão pequeno 0 1 2 1 4
caminhao grande 1 1 2 2 6
TOTAL 41 65 75 49 230
Veiculos/Hora 164 260 300 196 300
TOTAL 137 216 245 212 810
Veiculos/Hora 548 864 980 848 980

Centro para Campus

AMBOS SENTIDOS

16 Novembro de 2016 ENTRADA (Quarta-Feira)

Campus para Centro

Centro para Campus

AMBOS SENTIDOS
16 Novembro de 2016 SAÍDA (Quarta-Feira)

Campus para Centro

Tabela 1: Fluxo de veículos 16/11/2016. Fonte: Elaborado pelos autores 
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Pode-se notar, através das leituras, e exemplificado na Figura 3, que o maior fluxo se 
encontra no horário de início das aulas, especialmente nos intervalos de 15 minutos antes e 
depois do horário oficial de começo (19:10 no caso das aulas noturnas). 

 

 

 

 

 

Fluxo Horário/Veículo 18:40 18:55 18:55 19:10 19:10 19:25 19:25 19:40 MAXIMO
Motos 6 9 10 5 30
Carros 89 90 86 64 329
onibus 3 3 8 4 18
van 4 10 6 1 21
Caminhão pequeno 1 3 1 1 6
Caminhao grande 1 0 3 1 5
TOTAL 104 115 114 76 409
Veiculos/Hora 416 460 456 304 460
Motos 10 17 33 13 73
Carros 156 171 198 107 632
onibus 3 17 15 1 36
van 3 6 4 4 17
caminhão pequeno 0 0 0 0 0
caminhao grande 0 0 1 0 1
TOTAL 172 211 251 125 759
Veiculos/Hora 688 844 1004 500 1004
TOTAL 276 326 365 201 1168
Veiculos/Hora 1104 1304 1460 804 1460

Fluxo Horário/Veículo 21:30 as 21:45 21:45 as 22:00 22:00 as 22:15 22:15 as 22:30 PICO
Motos 13 5 8 7 33
Carros 82 94 190 108 474
onibus 1 2 4 13 20
van 1 2 0 7 10
caminhão pequeno 0 0 1 0 1
caminhao grande 0 0 2 0 2
TOTAL 97 103 205 135 540
Veiculos/Hora 388 412 820 540 820
Motos 1 1 6 5 13
Carros 27 59 58 48 192
onibus 0 2 6 8 16
van 2 4 1 8 15
caminhão pequeno 0 0 0 1 1
caminhao grande 0 0 0 0 0
TOTAL 30 66 71 70 237
Veiculos/Hora 120 264 284 280 284
TOTAL 127 169 276 205 777
Veiculos/Hora 508 676 1104 820 1104

17 Novembro de 2016 ENTRADA (Quinta-Feira)

Campus para Centro

Centro para Campus

AMBOS SENTIDOS
17 Novembro de 2016 SAÍDA (Quinta-Feira)

Campus para Centro

Centro para Campus

AMBOS SENTIDOS

Tabela 2: Fluxo de veículos 17/11/2016. Fonte: Elaborado pelos autores 
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Através dos dados obtidos, pode-se notar que ocorre uma variação de fluxo por sentido 
de 1,8% a 22,8% entre os dias, principalmente uma redução de fluxo nos horários de sexta-
feira, pois muitos alunos acabam voltando para suas cidades de origem, e outros acabam 
optando por não cursar disciplinas naquele período por ser próximo ao fim de semana. Outro 
fato levantando é que o fator hora pico (FHP) alcançou valores que nos períodos de tráfego 
mais intenso, dias 16 e 17 de novembro, no período de entrada para aula, chegaram próximos 
a 0.9 que é o valor padrão recomendado pela metodologia HCM 2000 para dimensionamento 
de rodovias urbanas quando não é possível fazer o levantamento do FHP. 

 
 

Tabela 3: Fluxo de veículos 18/11/2016. Fonte: Elaborado pelos autores 

Fluxo Horário/Veículo 18:40 18:55 18:55 19:10 19:10 19:25 19:25 19:40 MAXIMO
Motos 8 10 12 11 41
Carros 53 64 97 68 282
onibus 2 6 4 4 16
van 0 8 9 0 17
Caminhão pequeno 1 2 1 1 5
Caminhao grande 2 1 2 1 6
TOTAL 66 91 125 85 367
Veiculos/Hora 264 364 500 340 500
Motos 13 13 25 9 60
Carros 104 145 158 105 512
onibus 2 18 10 3 33
van 3 6 1 0 10
caminhão pequeno 3 1 5 1 10
caminhao grande 0 0 0 0 0
TOTAL 125 183 199 118 625
Veiculos/Hora 500 732 796 472 796
TOTAL 191 274 324 203 992
Veiculos/Hora 764 1096 1296 812 1296

Fluxo Horário/Veículo 21:30 as 21:45 21:45 as 22:00 22:00 as 22:15 22:15 as 22:30 PICO
Motos 8 12 9 12 41
Carros 72 84 142 132 430
onibus 2 2 4 17 25
van 2 0 3 6 11
caminhão pequeno 1 0 1 0 2
caminhao grande 0 0 0 0 0
TOTAL 85 98 159 167 509
Veiculos/Hora 340 392 636 668 668
Motos 3 9 5 3 20
Carros 39 61 58 54 212
onibus 0 2 7 7 16
van 0 2 1 5 8
caminhão pequeno 1 0 0 0 1
caminhao grande 0 0 0 0 0
TOTAL 43 74 71 69 257
Veiculos/Hora 172 296 284 276 296
TOTAL 128 172 230 236 766
Veiculos/Hora 512 688 920 944 944

Centro para Campus

AMBOS SENTIDOS

18 Novembro de 2016 ENTRADA (Sexta-Feira)

Campus para Centro

Centro para Campus

AMBOS SENTIDOS
18 Novembro de 2016 SAÍDA (Sexta-Feira)

Campus para Centro
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O fator hora pico (FHP), referente a um índice comparativo entre o fluxo da hora de 

leitura com o período de 15 minutos de fluxo máximo, determinado pela Equação (3) do 
Item 3, os valores encontram-se na Figura 5. 

 

 

Figura 4: Fluxo máximo. Fonte: Elaborado pelos autores 

Figura 5: Fator hora pico. Fonte: Elaborado pelos autores 
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Através dos resultados levantados nota-se que os períodos em que o trafego é mais 
intenso são nos horários de começo das aulas noturnas no campus, sendo o dia mais ameno 
sexta-feira devido a proximidade do fim de semana, isto é causado porque as aulas começam 
todas no mesmo horário, porém, não necessariamente acabam no mesmo, gerando uma 
distribuição equilibrada nos períodos de saída.  

Os fatores FHP demonstram índices no geral em torno 0.8 variando de 0.66 a 0.89, 
demonstrando um fluxo razoavelmente equilibrado nos intervalos onde os valores se 
aproximam do valor unitário de 1, e fluxo mais intenso em um curto período de tempo, como 
no caso no horário de saída de quinta-feira na direção campus paro o centro com o índice de 
0.66. 

 

5. Conclusão 
Através do observado, nota-se que a via comporta o fluxo de tráfego com razoável 

eficiência, chegando a valores próximos de sua capacidade nos horários de pico. Entretanto, 
considerando o crescente crescimento urbano da cidade de Ijuí, e isto, somado ao 
crescimento da própria universidade a qual a via faz conexão, prevê-se um aumento contínuo 
do fluxo, partindo-se deste pressuposto, um planejamento antecipado da expansão das 
capacidades de conexão com o campus se faz necessária. 

Considerando o acima, o fato de que o maior fluxo da via se dá no horário de entrada e 
saída de estudantes na universidade, uma solução para o grande fluxo nesse período, seria a 
pavimentação da via secundária já existente que interliga o campus ao centro. O fato de a 
via não ser pavimentada torna-a pouco utilizada, sendo assim, a pavimentação da mesma 
seria capaz de atenuar o fluxo na rua do comércio reduzindo a quantidade de veículos na 
pista e proporcionando maior conforto e segurança aos seus usuários.  

Além disso, buscando o desenvolvimento sustentável, em relação aos transportes, essa 
questão pode ser vista através de uma busca pela mobilidade urbana que está diretamente 
relacionada à oferta de transporte. Dessa maneira, outra solução para aliviar o fluxo no 
horário de pico na Rua do Comércio seria o investimento em uma política de transporte 
público de qualidade, que fosse capaz de operar com pontualidade, conforto e acessibilidade, 
suprindo as necessidades da população. 

A mobilidade urbana sustentável também inclui o uso de transportes não motorizados 
como por exemplo a bicicleta que pode ser um meio de locomoção até a universidade. Para 
fomentar essa alternativa seria interessante estender a ciclovia existente na cidade de Ijuí até 
as dependências do Campus. Essa ligação poderia ser facilmente realizada pelo acesso 
secundário disponível já citado, sendo que atualmente a ciclovia passa pela Rua Guilherme 
Timm, via pavimentada da qual se deriva o acesso para o interior da universidade.  

Ainda seria possível apontar uma outra opção para reduzir o fluxo através da alternância 
de horários de início e término das aulas para os diferentes cursos, visando evitar um 
acúmulo de veículos ao mesmo tempo na via. Assim, com horários de entrada e saída 
variando a cada cinco ou dez minutos para cada curso, o tráfego poderia ser menos intenso. 
Entretanto, tal situação se tornaria menos viável visto que a instituição trabalha com horários 
únicos que devem ser cumpridos por todos.  
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